
 

  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο  

 
 
 

Κοινωνία, Εκπαίδευση και Πολιτική: 
Σχέσεις και ανασχέσεις 

 
 

 
 
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

TOMOΣ Β’ 

 
 
 
 
 

Eπιμέλεια έκδοσης: 
 

Σπύρος Χ. Πανταζής 
 

Ελένη Π. Μαράκη 
 

Γεώργιος Ε. Στριλιγκάς 
 

Εμμανουήλ. Μπελαδάκης 
 

Ιωάννης Α. Τζωρτζάκης 
 

Ειρήνη Γ. Μαρκάκη 
 

Ευγενία Ε. Ψαλτάκη 
 

Χρήστος Σ. Ντρουμπογιάννης 
 
 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

I.A.K.E. 

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

IN S T ITUTE  O F H UM ANIT IES A ND S O CIA L S CIENCES   
Έβανς 83-85 Γρ. Α11 Τ.Κ. 71 201 Hράκλειο Κρήτης Τηλ./Fax. 2815 200045  

Website: iake.weebly.com www.iake.gr  
 

IΑΚΕ «Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» 

iakekriti@gmail.com 
 
 

Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης  
 

Η δημοσίευση των επιστημονικών εργασιών στα Πρακτικά του Συνεδρίου πραγματοποιείται με τις 
προϋποθέσεις της επιτυχούς ανώνυμης κρίσης της αρχικής περίληψης, της παρουσίασης της εργασίας στο 
Συνέδριο, της επιτυχούς ανώνυμης κρίσης του πλήρους κειμένου και της προσαρμογής της τελικής 
εργασίας στις τυχόν υποδείξεις της Επιτροπής Κριτών.  
 
Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για 
εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την 
αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η 
αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του 
εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. 
 
Οι αναφορές (citations) τρίτων σε επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες που περιλαμβάνονται στα 
Πρακτικά του Συνεδρίου γίνονται με βιβλιογραφική παραπομπή στην  παρούσα δημοσίευση. 

 
 

Eπιμέλεια έκδοσης: 
Σπύρος Χ. Πανταζής, Ελένη Π. Μαράκη 

Γεώργιος Ε. Στριλιγκάς, Εμμανουήλ Δ. Μπελαδάκης,  
Ιωάννης Α. Τζωρτζάκης, Ειρήνη Γ. Μαρκάκη,  
Ευγενία Ε. Ψαλτάκη, Χρήστος Σ. Ντρουμπογιάννης 
 

Τυποτεχνική επιμέλεια: 
Ιωάννης Α. Τζωρτζάκης  
 

Εκδόσεις Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών  
Copyright © 2022 
 
 

Σχεδιασμός εξωφύλλου & εκτύπωση: 
Γραφικές Tέχνες ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Κομνηνών 68 Πόρος, Ηράκλειο Κρήτης  
Τ.: 2810 227933, E.: printpat@otenet.gr 

 

ISBN (B τόμος): 978-618-5506-12-4 
 

 
 
 



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

5 

 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου  

 

Πρόεδρος: 
Μαράκη Ελένη του Παντελή 

 

Αντιπρόεδρος: 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου 

 

Γενικός Γραμματέας: 
Στριλιγκάς Γεώργιος του Εμμανουήλ 

 

Ταμίας: 
Ντρουμπογιάννης Χρήστος του Σταύρου 

 

Γραμματέας Εκδόσεων, Βιβλιοθήκης και Έντυπου Υλικού: 
Μαρκάκη Ειρήνη του Γεωργίου  
 

Γραμματέας Οργανωτικού, Ηλεκτρονικής Δικτύωσης και 
Επικοινωνίας:  

Τζωρτζάκης Ιωάννης του Αντωνίου 

 

Γραμματέας Καινοτόμων Προγραμμάτων, 
Διεθνών Συμπράξεων και Ανταλλαγών: 
Ψαλτάκη Ευγενία του Ευαγγέλου 
 
 
 
 
 
 

Ελεγκτική Επιτροπή του Ινστιτούτου  

 

Πρόεδρος: 
Γιαμαλάκης Γρηγόρης του Εμμανουήλ 
 

Αντιπρόεδρος: 
Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη του Χαραλάμπους 
 

Γραμματέας: 
Σκουλά Ειρήνη του Νικολάου 
 

  



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

6 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β ΤΟΜΟΥ 
 

Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου ......................................................................................... 13 

Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου................................................................................... 14 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ..................................................................................... 17 

Γραμματεία του Συνεδρίου - Ομάδες Εργασίας ....................................................................... 18 

ΜΥΝΗΜΑΤΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ............................................................................................. 19 

Χαιρετισμός Οικουμενικού Πατριάρχου .................................................................................. 20 

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης ....................................................................................... 22 

Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του Προέδρου της 

Επιστημονικής Επιτροπής........................................................................................................ 23 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ...................................................................................................... 25 

Α08. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ................................................................ 26 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚO» ΚΡAΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚEΣ «ΑΝΙΣOΤΗΤΕΣ» ΣΤΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚH 

ΕΛΛAΔΑ: Η ΠΑΡEΜΒΑΤΙΚH ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 
(1923-1940)................................................................................................................................. 26 
Στειακάκης Χρυσοβαλάντης ................................................................................................................................................... 26 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ............................................................................................................ 34 
Γεωργίου Ιωάννα...................................................................................................................................................................... 34 
Πάρλαλης Κ. Σταύρος ............................................................................................................................................................. 34 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:  Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ 

"ΠΡΕΚΑΡΙΑΤΟΥ". ...................................................................................................................... 41 
Θωμαΐδου Χρηστίνα ................................................................................................................................................................ 41 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ................................................................................................................................... 49 
Ρίζος Θεόδωρος........................................................................................................................................................................ 49 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ........................................................ 55 
Δούκη Σταματίνα ..................................................................................................................................................................... 55 
Τζαγκαράκης Στυλιανός-Ιωάννης........................................................................................................................................... 55 
Δούκη Νίκη-Χριστίνα.............................................................................................................................................................. 55 

ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .................................................... 63 
Ανδρεάδου Δέσποινα ............................................................................................................................................................... 63 
Χατζηφωτίου Σεβαστή............................................................................................................................................................. 63 
Φιλιππίδης Γεώργιος ................................................................................................................................................................ 63 

Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΕΜΠΟΔΙΑ, ΚΙΝΗΤΡΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ) ................................................................................................................ 70 
Κούλα Θεώνη ........................................................................................................................................................................... 70 

ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ,  ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ ........................................................................................................................... 79 
Πέτσα Ευγενία.......................................................................................................................................................................... 79 

 
 



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

7 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ COVID-19: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ .................................................................................................. 86 
Τζαγκαράκης Στυλιανός-Ιωάννης........................................................................................................................................... 86 
Μελίδης Μιχαήλ....................................................................................................................................................................... 86 
Κρήτας Δημήτριος ................................................................................................................................................................... 86 

Α09. ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .................................................. 95 

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 

BASIL BERNSTEIN ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ...................................................................................................... 95 
Γεωργίτσα Μαρία..................................................................................................................................................................... 95 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΙΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΝΟΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ...................................102 
Γκούνα Θεοδώρα ................................................................................................................................................................... 102 
Σαπουντζάκη Γαλήνη............................................................................................................................................................. 102 

Α10. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ........................................................... 110 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΓΟΝΙΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΟΙ ΣΥΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ..................................................110 
Ελισσαίου Ειρήνη .................................................................................................................................................................. 110 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 

ΤΑΞΕΩΝ ...................................................................................................................................115 
Κούκου Μήνα......................................................................................................................................................................... 115 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ............................................................124 
Μώκου Δέσποινα ................................................................................................................................................................... 124 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ .................................................................................................................132 
Τσακλάρη Αικατερίνη ........................................................................................................................................................... 132 

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ...........141 
Φιλιππίδης Γεώργιος .............................................................................................................................................................. 141 
Κουντουράς Γεώργιος............................................................................................................................................................ 141 
Κατσιάνη Όλγα ...................................................................................................................................................................... 141 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ...............................................148 
Αδαμίδου Βασιλική................................................................................................................................................................ 148 

Α11. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ...................................... 154 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ............................................................................154 
Δούκη Σταματίνα ................................................................................................................................................................... 154 

O ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ  ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (COVID-19)  ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ......................162 
Φραγκάκης Αντώνιος............................................................................................................................................................. 162 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ COVID-19 ........................................................................169 
Σαρόγλου Πασχάλης .............................................................................................................................................................. 169 
Κώστας Απόστολος ............................................................................................................................................................... 169 

 

 



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

8 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  ΣΤΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.............................................................................................180 
Πάρλαλης Σταύρος ................................................................................................................................................................ 180 
Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης.............................................................................................................................................. 180 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ:  Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ..........186 
Κωνσταντινίδου Ζωή ............................................................................................................................................................. 186 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ........................................................................195 
Φύκαρης Ιωάννης................................................................................................................................................................... 195 
Ζαγκότας Βασίλειος............................................................................................................................................................... 195 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ..........205 
Χαλκιαδάκης Λεωνίδας ......................................................................................................................................................... 205 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.....................................................213 
Στρίκας Κωνσταντίνος........................................................................................................................................................... 213 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19............................................................................................................220 
Καλούρη Ράνυ ........................................................................................................................................................................ 220 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΄Η 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ; ................................................................................................................................227 
Τσακιράκις Γιάννης ............................................................................................................................................................... 227 
Κιμουλάκης Νίκος ................................................................................................................................................................. 227 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ:  ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΡΟΛΩΝ .....................................................................................................................................233 
Βερέβη Άλκηστις ................................................................................................................................................................... 233 
Καμπέρης Νίκος..................................................................................................................................................................... 233 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 

ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ.   ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΤΗΣ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ..............................................................................................................241 
Κρητικού Γ. Μαρία ................................................................................................................................................................ 241 

Α13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PISA  ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ................................. 249 

ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ..................................................................249 
Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά ............................................................................................................................................ 249 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.................................................................................. 259 

Β2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.................................................................................. 259 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ.............................................................................................259 
Στεφάνου Πασχάλης .............................................................................................................................................................. 259 
Αθανασάκης Ιωάννης ............................................................................................................................................................ 259 

 
 
 

 
 



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

9 

Β4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ............................................................ 267 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΔΙΚΤΥΑ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ........................................................................267 
Στρίκας Κωνσταντίνος........................................................................................................................................................... 267 
Γκουντάκου Παγώνα ............................................................................................................................................................. 267 
Πασχαλούδης Δημήτριος....................................................................................................................................................... 267 

Β5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ......................................... 276 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:  Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ 

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ .................276 
Λιαρόπουλος Παύλος ............................................................................................................................................................ 276 

Β6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ................................................. 283 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ...................................................................................................283 
Τρίκας Μιχαήλ ....................................................................................................................................................................... 283 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, IEPX:  ΜΙΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (MASSIVE OPEN ONLINE COURSES –MOOCS) ...................................289 
Γελαστοπούλου Μαρία .......................................................................................................................................................... 289 
Μπούκουρας Κωνσταντίνος.................................................................................................................................................. 289 
Κουρμπέτης Βασίλης ............................................................................................................................................................. 290 

ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ .............................................................................................299 
Αφεντουλίδου Άννα ............................................................................................................................................................... 299 
Κοντομίχης-Αφεντουλίδης Οδυσσέας .................................................................................................................................. 299 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ..................................................................................................306 
Παπαδήμας Χρήστος ............................................................................................................................................................. 306 

Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ................................314 
Ιωσήφ Στυλιανή ..................................................................................................................................................................... 314 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .................................................................................................321 
Κούγιας Κωνσταντίνος .......................................................................................................................................................... 321 
Κοντοπόδη Ελπίδα ................................................................................................................................................................. 321 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PROJECT ................335 
Κολοκοτρώνης Φώτιος .......................................................................................................................................................... 335 
Οτέμπερη Ηλιάννα ................................................................................................................................................................. 335 
Καραχλή Αθηνά ..................................................................................................................................................................... 335 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ............................................................................... 344 

Γ01. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ.............................. 344 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ...................................................344 
Ευαγγέλου Φίλιππος .............................................................................................................................................................. 344 

 
 



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

10 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ή ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: Η 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .............................................353 
Κάζη Μαριάντρη.................................................................................................................................................................... 353 

Η ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜAΔΩΝ ...............362 
Σκαρβελάκης Βασίλειος ........................................................................................................................................................ 362 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΠΟΛΥΣΥΛΛΑΒΕΣ ΛΕΞΕΙΣ .......................................370 
Ηλιοπούλου Μάρθα ............................................................................................................................................................... 370 
Ζάβρα Νίκη ............................................................................................................................................................................ 370 

Γ02. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.......................................... 380 

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ .................................................................................380 
Ηλία Ελένη ............................................................................................................................................................................. 380 

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ........................................................................................387 
Ζίγγα Μαριλένα...................................................................................................................................................................... 387 
Κουτσελίνη Μαίρη................................................................................................................................................................. 387 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΜΙΑ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» ..................................................................................................396 
Καραγιάννη Σοφία ................................................................................................................................................................. 396 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ............................................................................................................................403 
Τσικαλάκη Ελένη ................................................................................................................................................................... 403 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1998-2021........410 
Στριλιγκάς Γεώργιος .............................................................................................................................................................. 410 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΣΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ...............................................................................................................................418 
Δημάση Μαρία ....................................................................................................................................................................... 418 
Αμπεντίν Αϊλίν ....................................................................................................................................................................... 418 

Γ03. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ .................................................................................... 428 

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ..................................428 
Βορβή Ιωάννα ........................................................................................................................................................................ 428 
Δανιηλίδου Ευγενία ............................................................................................................................................................... 428 
Παπαγάλου Φωτεινή .............................................................................................................................................................. 428 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (L1) ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ Η ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (L2).........................................................................................436 
Καλέμης Κωνσταντίνος ......................................................................................................................................................... 436 
Καλλίνη Κωνσταντίνα ........................................................................................................................................................... 436 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ VIDEO GAMES ΩΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ- ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ..........................................................................................................................444 
Καλέμης Κωνσταντίνος ......................................................................................................................................................... 444 
Καλλίνη Κωνσταντίνα ........................................................................................................................................................... 444 

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΚΡΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ; ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ..........................................................................452 
Νικολιδάκη Σοφία .................................................................................................................................................................. 452 

 
 



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

11 

Γ04. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ........................................... 460 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΓΙΟΡΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ. ................................................................................................................................460 
Μίχα Αθανασία ...................................................................................................................................................................... 460 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ STEM ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ................................467 
Κορακακη Ελένη.................................................................................................................................................................... 467 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ........................474 
Παπαδοπούλου Κυριακή ....................................................................................................................................................... 474 
Χατζηκωστή Μαρίνα ............................................................................................................................................................. 474 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ,  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ....479 
Τσούλη Παναγιώτα ................................................................................................................................................................ 479 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  'ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΕΑ' 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ .........................490 
Σοφούλη Γεωργία................................................................................................................................................................... 490 
Γυφτογιάννη Αικατερίνη ....................................................................................................................................................... 490 
Γυφτογιάννη Μαρία ............................................................................................................................................................... 490 

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ........498 
Πετρά Βασιλική...................................................................................................................................................................... 498 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ...........................................................................................506 
Πήχας Αλέξανδρος................................................................................................................................................................. 506 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ............................................513 
Σμαροπούλου Χριστίνα ......................................................................................................................................................... 513 
Σμαροπούλου Αικατερίνη ..................................................................................................................................................... 513 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ:  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ..............................................................................................................................520 
Μπελίτσου Αναστασία .......................................................................................................................................................... 520 
Αγγελάρα Δροσίς ................................................................................................................................................................... 520 
Μπερμπέρη Καλλιόπη ........................................................................................................................................................... 520 

ΤΟ TOPAZE EFFECT ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ..................................................530 
Συμεωνίδης Νικόλαος............................................................................................................................................................ 530 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: ΜΙΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ.................................................................................................................537 
Ντούλια Αθηνά....................................................................................................................................................................... 537 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΔΥΕΠ:  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ......................541 
Γεωργάκη- Κόλλια Ειρήνη.................................................................................................................................................... 541 

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΥΤΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19. ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ...............................................................................................549 
Δρακοπούλου Όλγα ............................................................................................................................................................... 549 
Αργυριάδη Αγάθη .................................................................................................................................................................. 549 
Αργυριάδης Αλέξανδρος ....................................................................................................................................................... 549 

 



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

12 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ACTIONBOUND ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ..................................................................556 
Κολοκοτρώνης Φώτιος .......................................................................................................................................................... 556 
Σκαράκη Ευαγγελία ............................................................................................................................................................... 556 

ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΖΩΓΡΑΦΟ ΑΝΡΙ 

ΜΑΤΙΣ ......................................................................................................................................562 
Πολυχρόνου Ζωή ................................................................................................................................................................... 562 

ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΥΡΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ.....................................577 
Ταξίδης Ευστάθιος ................................................................................................................................................................. 577 
Ταξίδου Βασιλική .................................................................................................................................................................. 577 

Γ05. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+,  ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ......................... 586 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ....................................586 
Ανδρονίδης Συμεών ............................................................................................................................................................... 586 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ –  EYEHARP ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ..........................................................................................592 
Βαρσαμά Μαρία..................................................................................................................................................................... 592 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ  ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ......598 
Φουντάνα Μαρία.................................................................................................................................................................... 598 
Γαβριηλίδου Μόνικα.............................................................................................................................................................. 598 
Βαγγελάτος Αριστείδης ......................................................................................................................................................... 598 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ .............................................................................................. 604 
 

  



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

13 

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. 

 



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

14 

Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πανταζής Σπύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
ΜΕΛΗ: 

Aristarco Regalado Pinedo, Πρύτανης Πανεπιστημίου Guadalajara / CULagos 

Baros Wassilios, Professor, Universität Salzburg 

Braches- Chyrek Rita, Professor, Universität Bamberg  

Coelsch-Foisner Sabine, Professor of English Literature and Cultural Theory, University of 

Salzburg 

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  

Αργυριάδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 

Αργυρίου Αθανάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Βιτσιλάκη Χρυσή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Βλίζος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Γκασούκα Μαρία, Πρόεδρος ΙΝΕΠ–ΕΚΔΔΑ / Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

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  



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

15 

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 

Κοτρόγιαννος Δημήτριος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης  

Κουβάτσου Εύα, Καθηγήτρια, Universidad de Guadalajara/CULagos 

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ 

Κουρκούτας Ηλίας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Κουτούζης Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Α.Π. 

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 

Χρυσουλάκης Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής, Γεν. Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας 

Διπλωματίας 
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Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Μαράκη Ελένη 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Στριλιγκάς Γεώργιος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

Ντρουμπογιάννης Χρήστος 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
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 
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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 πο λιτικών. 
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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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Α08. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚO» ΚΡAΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚEΣ «ΑΝΙΣOΤΗΤΕΣ» ΣΤΗ 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚH ΕΛΛAΔΑ: Η ΠΑΡEΜΒΑΤΙΚH ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH 
ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (1923-1940) 
 

Στειακάκης Χρυσοβαλάντης  

 
Δρ. στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (Α.Π.Κ.Υ.) 

Ιστορικός Τέχνης – Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να γίνει μια σκιαγράφιση της παρεμβατικής πολιτισμικής 

πολιτικής των ελληνικών κυβερνητικών δυνάμεων των ετών 1923 -1940 στο εγχώριο εικαστικό 
σκηνικό, με άξονα προσανατολισμού την κοινωνικοϊστορική προσέγγιση και τη «Θεωρία της 
Πρόσληψης». Θα παρουσιαστεί η δράση των συντηρητικών, της δικτατορίας του Θεόδωρου 
Πάγκαλου, των Φιλελευθέρων, η μαρξιστική παρέμβαση και ο ρόλος του «Γ΄ ελληνικού πολιτισμού» 

στη διαμόρφωση της μεσοπολεμικής αισθητικής ιδεολογίας στην Ελλάδα. Μέσα από το δίπολο 
συντηρητισμός-νεωτερικότητα, αυτών των ετών, θα καταστεί σαφές το «κοινωνικό» κράτος και η 
συμβολή του στην καλλιέργεια των καλλιτεχνικών «ανισοτήτων» εντός των συνόρων.  
 

Λέξεις κλειδιά: Μεσοπόλεμος, συντηρητικοί, φιλελεύθεροι, μαρξισμός, δικτατορία.  

1. Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (1923-1940), όπου το παλιό συμβίωνε με το νέο, το πεδίο της 
τέχνης, όπως και η ιδεολογική κίνηση, εξαρτήθηκε από τη ρυθμιστική-παρεμβατική στάση των 
κρατικών φορέων που εναλλάσσονταν στην εξουσία για την προώθηση και επίτευξη των 
εθνικιστικών, εκσυγχρονιστικών, σοσιαλιστικών και ελληνοκεντρικών τους οραμάτων  

(Ματθιόπουλος, 2003). 

2. Κυρίως μέρος 

Στο εγχώριο μεσοπολεμικό περιβάλλον, οι φιλοβασιλικοί, δεξιοί πολιτικοί συντήρησαν τον 
εξιδανικευμένο Κλασικισμό του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, ενώ η παράταξη των 
Φιλελευθέρων, πιστή στα εξευρωπαϊστικά της οράματα, έδωσε τη δική της απάντηση συνδυάζοντας 
τον Μοντερνισμό με την Παράδοση. Την ίδια εποχή σημειώθηκε η παρουσία των υποστηρικτών των 

αριστερών δυνάμεων οι οποίοι, ενεργώντας για την εδραίωση του Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού, 
διατήρησαν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στην πρωτοπορία. Σε αυτό το σκηνικό, το καθεστώς 
της 4ης Αυγούστου επικύρωσε τον αντιδημοκρατικό του χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας το αίτημα της 
επιστροφής στις ρίζες για την επίτευξη των προπαγανδιστικών του στόχων. Σε αντίθεση με τη δράση 

των υπολοίπων, εκείνη της Αριστεράς εξαγγέλθηκε μόνο θεωρητικά και προβλήθηκε 
συνδικαλιστικά, επηρεάζοντας έμμεσα όσα εφαρμόστηκαν στον τομέα της τέχνης από τις ελληνικές 
μεσοπολεμικές κυβερνήσεις. 
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2.1. Η δράση των συντηρητικών  

Η πολιτιστική πολιτική των εκπροσώπων του Λαϊκού Κόμματος (1920-1936) (Βερέμης, 1978. 

Ματθιόπουλος, 2003. Οἰκονόμου, Βεργόπουλος, Σβολόπουλος, 1978. Χατζηιωσήφ, 2003) 
εντοπίζεται σε μια παρεμβατική στάση η οποία, βασισμένη στο συντηρητικό γούστο των κρατούντων 
και στις προσωπικές τους σχέσεις με τους καλλιτέχνες, προέκρινε τον «ηθικοπλαστικό ρόλο της 
τέχνης» (Ματσάκης, 1936), ακολουθώντας τα πρότυπα που είχαν καθιερωθεί από το  δεύτερο μισό 

του προηγούμενου αιώνα, με στόχο την περιθωριοποίηση των νεωτεριστικών τάσεων. Σε αυτό το 
περιβάλλον, επεβίωσαν στο Σχολείο των Καλών Τεχνών οι κλασικιστικές νόρμες του 
Ακαδημαϊσμού, τις οποίες στήριζαν ο διευθυντής Γεώργιος Ιακωβίδης και οι καθηγητές Σπύρος 
Βικάτος, Δημήτρης Γερανιώτης, Παύλος Μαθιόπουλος, Γεώργιος Ροϊλός, Επαμεινώνδας 

Θωμόπουλος, σε αντίθεση με τους φιλελεύθερους Βικέντιο Μποκατσιάμπη και Θωμά Θωμόπουλο 
(Μερτύρη, 2000). Στον απόηχο του ρομαντικού Κλασικισμού του 19 ου και των αρχών του 20ού αιώνα, 
αρκετοί Έλληνες δημιουργοί παρέμειναν προσκολλημένοι σε μια εξιδανικευμένη-νατουραλιστική 
γραφή (Γεωργιάδου-Κούντουρα, 2003. Σπητέρης, 1979, τόμ. β΄) την οποία αντιπρότειναν στα 

νεωτεριστικά στοιχεία, που απορρίπτονταν από τη συγκρατημένη διανόηση, καθώς θεωρούνταν 
«καινά δαιμόνια» (Κ.Δ.Ι., 1904).  

Παρατηρώντας την καλλιτεχνική κίνηση αυτής της εποχής, γίνεται αντιληπτό ότι οι 
εκπρόσωποι της συντηρητικής πολιτικής βράβευαν, τοποθετούσαν σε θέσεις ισχύος τους εικαστικούς 

με τους οποίους ταυτίζονταν ιδεολογικά-αισθητικά και ανέθεταν σε εκείνους  σημαντικές κρατικές-
δημόσιες παραγγελίες έργων τέχνης. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η απονομή των Αριστείων του 
1926 από την Ακαδημία Αθηνών, που τίμησε με το «Ἀριστεῖον ζωγραφικῆς» τον μετριοπαθή 
ιμπρεσιονιστή Επαμεινώνδα Θωμόπουλο. Παράλληλα, ως δείγμα εξισορροπητικής προσπάθειας 

βραβεύτηκε ο βενιζελικός Κώστας Δημητριάδης με το «Ἀριστεῖον γλυπτικῆς» και ο Γιαννούλης 
Χαλεπάς, μετά από πίεση του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Επιβεβαιώνοντας την παρεμβατική της 
πολιτική στον χώρο της τέχνης, η Δεξιά επέβαλε την ανάδειξη  του αντιβενιζελικού Επαμεινώνδα 
Θωμόπουλου στη θέση του προέδρου της Ακαδημίας το 1930, αντί του προοδευτικού Κωνσταντίνου 

Παρθένη (Ματθιόπουλος, 2003).  
Οι αντιδράσεις σε αυτές τις ενέργειες της κυβέρνησης υπήρξαν έντονες. Τον Νοέμβριο του 

1922, οι φοιτητές του Σχολείου των Καλών Τεχνών εξεγέρθηκαν, απαιτώντας από τον στρατηγό 
Νικόλαο Πλαστήρα την απόλυση του Γεωργίου Ιακωβίδη από τη διεύθυνση του Σχολείου και την 

αντικατάστασή του από τον Ζαχαρία Παπαντωνίου (Ματθιόπουλος, 2003. Τσούχλου, Μπαχαριάν, 
1984). Ωστόσο, ο συντηρητικός χαρακτήρας του Σχολείου είχε θεμελιωθεί. Έτσι, όταν το 1923 
προκηρύχθηκε μια θέση για την έδρα της ζωγραφικής, που θα σήμαινε μια ανανέωση, επιλέχθηκε ο 
γιός του Νικηφόρου Λύτρα, Νικόλαος για το γερμανικό μεταϊμπρεσιονιστικό του ύφος, που ήταν 

ακίνδυνο σε σύγκριση με εκείνο του Παρθένη ο οποίος συνδύαζε στους πίνακές του τα διδάγματα 
του ιδεαλιστικού Συμβολισμού, του υποκειμενικά ρεαλιστικού Ιμπρεσιονισμού, του 
γεωμετρικοποιημένου Κυβισμού με τον βυζαντινισμό και την αφαίρεση (Ματθιόπουλος, 2003).  

Στηρίζοντας τις αισθητικές προτιμήσεις της παράταξης αυτών των χρόνων, οι ακαδημαϊκοί 

καθηγητές του Σχολείου των Καλών Τεχνών, με αφορμή τη διαδοχή της θέσης του Βικέντιου 
Μποκατσιάμπη το 1928, κατέληξαν στον Δημήτριο Μπισκίνη, έναν συγκρατημένο ιμπρεσιονιστή 
ζωγράφο, προστατευόμενο του Γεωργίου Δροσίνη (Ματθιόπουλος, 2003). Στην ίδια λογική, 
προκρίθηκε το 1929 για την κάλυψη της έδρας του Νικολάου Λύτρα, που έμεινε κενή μετά τον 

θάνατό του το 1927, ο ακαδημαϊκός ιμπρεσιονιστής Ουμβέρτος Αργυρός, ο οποιος ήταν ανιψιός του 
Αθανασίου Αργυρού, βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος και υπουργού Παιδείας της οικουμενικής 
κυβέρνησης του 1926-1927 (Ματθιόπουλος, 2003).  

2.2. Η δικτατορία του Θεόδωρου Πάγκαλου 

Στο πλαίσιο της πολιτισμικής πολιτικής του Λαϊκού Κόμματος, πρέπει να ιδωθεί και η στάση 
του καθεστώτος του Θεόδωρου Πάγκαλου (1925-1926) (Βερέμης, 1978. Ματθιόπουλος, 2003. 

Χατζηιωσήφ, 2003). Βασιζόμενος στον παγιωμένο «ηθικοπλαστικό ρόλο της τέχνης» (Ματσάκης, 
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1936), κατά τα ακαδημαϊκά πρότυπα, ο Πάγκαλος προώθησε την εθνοκεντρική του ιδεολογία. Ως 
αποτέλεσμα, η εικαστική δημιουργία την περίοδο της δικτατορίας του Πάγκαλου τάχθηκε στην 
υπηρεσία του κράτους και στη διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας, επικυρώνοντας την αποστολή της για 
την ενίσχυση της ελληνικής ταυτότητας.  

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Πάγκαλος και οι κυβερνητικοί του εκπρόσωποι επένδυσαν στις 
τέχνες, αγοράζοντας έργα. Χαρακτηριστικά, ανατέθηκε στον Ζαχαρία Παπαντωνίου να αγοράσει 
έναντι 1.700.000 δραχμών (4.989,00€) τον Εσταυρωμένο του μανιεριστή Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 
(El Greco) και την κλασικιστική συλλογή του Karl Krazeisen για τον εμπλουτισμό της Εθνικής 

Πινακοθήκης, με αφορμή τα εγκαίνια της επαναλειτουργίας της, τον Φεβρουάριο του 1926, στο 
Πολυτεχνείο (Ματθιόπουλος, 2003). Αυτή ήταν μια συμβολική κίνηση της κυβέρνησης για να 
τονιστεί η ελληνικότητα του Greco και να τεκμηριωθεί η καλλιτεχνική ισχύς του έθνους, της φυλής. 
Παράλληλα, με την υποστήριξη του Πάγκαλου προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί από το Γενικό Επιτελείο 

του Στρατού για την ανέγερση ηρώων, μνημείων τα οποία, αποδοσμένα με τη νατουραλιστική, 
κλασικιστική τεχνοτροπία του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, μετατρέπονταν σε σύμβολα 
εθνικής συνείδησης (Ματθιόπουλος, 2003). Ενδεικτικό παράδειγμα της ελληνοκεντρικής αυτής 
τέχνης, αποτελεί το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που άρχισε το 1926 και στήθηκε το 1931 κάτω 

από την είσοδο της Βουλής στην Αθήνα, ως δείγμα ευγνωμοσύνης του έθνους για όσους θυσιάστηκαν 
υπέρ πατρίδας (Ματθιόπουλος, 2003).  

2.3. Η παρέμβαση των Φιλελευθέρων  

Με την επάνοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην εξουσία το 1928 (Ματθιόπουλος, 2003. 
Οἰκονόμου, Βεργόπουλος, Σβολόπουλος, 1978. Χατζηιωσήφ, 2003), παρατηρείται έντονη 
δραστηριότητα στο καλλιτεχνικό πεδίο, η οποία προχωρούσε παράλληλα με το εξευρωπαϊστικό 

πρόγραμμα της εν λόγω παράταξης για τη χώρα, που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται από την πρώτη 
εικοσαετία του αιώνα. Η παρεμβατική πολιτιστική πολιτική των Φιλελευθέρων (1928 -1932), που 
είχαν ταυτιστεί με τους πρωτοποριακούς, ιμπρεσιονιστικών τάσεων εικαστικούς στην Ελλάδα από 
το 1917, επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της οικονομικής στήριξης των τεχνών από τους κρατικούς 

φορείς, προκειμένου να φιλοτεχνηθούν έργα «ευρωπαϊκής σημασίας», απαλλαγμένα από τη στείρα 
«προσκόλληση στο παρελθόν» (Θεοτοκᾶς, 1929). Σε αυτόν τον άξονα προσανατολίστηκε ο 
διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης, Ζαχαρίας Παπαντωνίου και ο διευθυντής του Σχολείου των 
Καλών Τεχνών, Κώστας Δημητριάδης. 

Ο Παπαντωνίου, χωρίς να παρασυρθεί από το κίνημα της «ελληνικότητας», που ήταν της 
«μόδας» τη δεκαετία του 1930, έμεινε πιστός στην αισθητική του Ιμπρεσιονισμού και του 
Συμβολισμού, προκρίνοντας τη στροφή της εγχώριας τέχνης στον δρόμο της «μεγάλης» ευρωπαϊκής 
παράδοσης. Σε αυτήν τη βάση πρέπει να ερμηνευθούν οι ενέργειές του για την αγορά του 

Εσταυρωμένου του Greco από την κυβέρνηση του Πάγκαλου και την αγορά της Συναυλίας των 
Αγγέλων του ίδιου δημιουργού από την κυβέρνηση του Βενιζέλου έναντι 1.500.000 δραχμών 
(4.402,06€) (Ματθιόπουλος, 2003).  

Στηρίζοντας τις προοδευτικές ιδεολογικές-αισθητικές τοποθετήσεις της κυβέρνησης, ο 

Παπαντωνίου επιδόθηκε στην αποδέσμευση του Σχολείου των Καλών Τεχνών από τον συντηρητισμό 
που το χαρακτήριζε (Μερτύρη, 2000). Έτσι, προχώρησε στη στελέχωση του ιδρύματος με 
διακεκριμένους νεωτεριστές καλλιτέχνες-καθηγητές, όπως τους Κωνσταντίνο Παρθένη, Κώστα 
Δημητριάδη και Δημήτρη Γαλάνη, που ήταν φιλικά προσκείμενοι στις θέσεις των Φιλελευθέρων. Το 

1929 κατήρτισε νόμο που προέβλεπε τον διορισμό του Παρθένη ως καθηγητή ζωγραφικής μετά τη 
συνταξιοδότηση του Γεωργίου Ιακωβίδη (Ματθιόπουλος, 2003. Μερτύρη, 2000). Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα η παρουσία του Παρθένη να ενδυναμώσει τους ανανεωτικούς-εξευρωπαϊστικούς 
στόχους των Φιλελευθέρων.  

Συντασσόμενος με την εκσυγχρονιστική προσπάθεια του Παπαντωνίου, ο Δημητριάδης ως 
διευθυντής του Σχολείου (Μερτύρη, 2000), το οποίο το 1930 μετονομάστηκε σε Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών, κάλεσε από το εξωτερικό Έλληνες δημιουργούς σοσιαλιστικών πεποιθήσεων, όπως 
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τον χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνό που βρισκόταν στο Παρίσι, για την ενίσχυση της Σχολής με 
πρωτοποριακό εκπαιδευτικό δυναμικό.  

Μέσα από αυτήν την ευρωπαϊκή κατεύθυνση του εγχώριου εικαστικού τοπίου, η κυβέρνηση 
των Φιλελευθέρων, με εκφραστή τον Γεώργιο Παπανδρέου, επιχειρούσε να εφαρμόσει μια πολιτική 

για την ανάπτυξη του «Εθνικού Πολιτισμού» προάγοντας τη «Μεγάλη Ιδέα», ενταγμένη στην 
τρέχουσα κοινωνική, πολιτισμική πραγματικότητα (Ἀθηναία, 1930).  

2.4. Η μαρξιστική παρέμβαση  

Την περίοδο του Μεσοπολέμου, η ιδεολογία, η οποία καλλιεργούνταν μέσα από το 
κομμουνιστικό περιβάλλον, ρύθμισε το τοπίο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, που προσπαθούσε να 
παρακολουθεί την αντίστοιχη ευρωπαϊκή πολιτισμική δραστηριότητα (Βερέμης, 1978. Δάγκας, 

2003. Μαρκέτος, 2003. Ματθιόπουλος, 2003. Χατζηιωσήφ, 2003).  
Η υποδοχή της μαρξιστικής αισθητικής (Schiller, 1936) στην Ελλάδα, ἐγινε μέσα από γαλλικές 

εκδόσεις-έντυπα (Ματθιόπουλος, 2003). Η γαλλοκεντρική παιδεία των εγχώριων αριστερών 
κριτικών της τέχνης, όπως οι Πέτρος Πικρός, Κώστας Βάρναλης, Αντρέας Ζεβγάς και Άγγελος 

Προκοπίου, οδήγησε στην παρουσίαση-προβολή συγκεκριμένων καλλιτεχνικών κινήσεων, 
λειτουργώντας ανασταλτικά στην ενημέρωση του κοινού για τα ευρωπαϊκά εικαστικά δρώμενα, που 
εκτυλίσσονταν πέρα από τα όρια της γαλλικής πρωτεύουσας (Ματθιόπουλος, 2003). Ενδεικτικό 
παράδειγμα αποτελεί η μετάφραση του Αντρέα Ζεβγά, στη Νέα Ἐπιθεώρηση (Πλεχάνωφ, 1928α. 

Πλεχάνωφ, 1928β. Πλεχάνωφ, 1928γ) το 1928 (σε αυτόνομη έκδοση το 1932), της μελέτης του 
Georgi Plekhanov «Τέχνη καὶ Κοινωνικὴ Ζωή» (Πλεχάνωφ, χ.χ.). Το κείμενο αυτό, που ο Ζεβγάς 
γνώριζε από γαλλικές μεταφράσεις και στο οποίο καταδικάζονταν ο Ιμπρεσιονισμός, ο Αισθητισμός 
και ο Κυβισμός, αποτέλεσε το εναρκτήριο βήμα για την απόρριψη των νεωτεριστικών τάσεων ως 

φορμαλιστικών, από την πλειοψηφία των μεσοπολεμικών θεωρητικών της Αριστεράς (Γληνός, 1933. 
Ζεβγᾶς, 1933. Σπιέρος, 1932. Τάσσος, 1934).  

Σύμφωνα με τους οργανωτικούς στόχους και τις διακηρύξεις του Κ.Κ.Ε., η τέχνη πρέπει να 
γίνεται για τη «μάζα» και όχι την κοινωνική «ελίτ» της αστικής τάξης που επιδιώκει την 

ευθυγράμμισή της με την ευρωπαϊκή, συντηρητική και δη εκσυγχρονιστική, αισθητική. 
Προκρίνοντας τη σπουδαιότητα της αναπαραστατικής τέχνης, οι εκφραστές του μαρξιστικού λόγου, 
αρνούμενοι στην πλειοψηφία τους τον δυτικοευρωπαϊκό Μοντερνισμό, επιχείρησαν να οργανώσουν 
πολιτικά την εργατική τάξη και να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του πολιτισμικού υποβάθρου 

των κατώτερων κοινωνικά στρωμάτων, φέρνοντας την τέχνη στην καθημερινότητα μιας 
«σοσιαλιστικής» κοινωνίας. Στο πλαίσιο της επίτευξης αυτού του στόχου δημιουργήθηκαν, ως 
όργανα της Αριστεράς, τα περιοδικά οι Πρωτοπόροι (1930-1931) και οι Νέοι Πρωτοπόροι (1931-
1936), γύρω από τα οποία συστάθηκε «Ὁ Κύκλος τῶν Πρωτοπόρων Καλλιτεχνῶν» που προέρχονταν 

από την «Ὀμοσπονδία Κομμουνιστικῶν Νεολαιών Ἑλλάδος» (Ο.Κ.Ν.Ε.) (Ματθιόπουλος, 2003). 
Στην εξοικείωση της μεσοπολεμικής ελληνικής κοινωνίας με τη μαρξιστική αισθητική και τη 
σοσιαλιστική «τέχνη των μαζών» (Τάσσος, 1934), σημαντικός ήταν ο ρόλος των εκθέσεων που 
οργανώνονταν με έργα Σοβιετικών χαρακτών σε χώρους τέχνης της Αθήνας, όπως την αίθουσα 

«Στρατηγοπούλου» (1928) και το «Ἀτελιέ»  (1934).  
Η ομάδα της Ο.Κ.Ν.Ε., αν και δεν είχε σημαντική εκθεσιακή δραστηριότητα, παρενέβαινε 

ιδεολογικά μέσα από τα τεχνοκριτικά άρθρα που δημοσιεύονταν στο περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι 
(Ματθιόπουλος, 2003). Με αυτόν τον τρόπο οι νεώτεροι καλλιτέχνες έρχονταν σε επαφή με τις 

κεντρικές ιδέες του μαρξισμού, του Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού και της κοινωνικοποίησης του έργου 
τέχνης. Από τους Νέους Πρωτοπόρους γεννήθηκε το 1932 η «Ὀμὰς τοῦ Μεταξουργείου», που 
παρουσίαζε έργα προλεταριακής τέχνης σε χώρους εργατικών σωματείων (Βίγλας, 1932). Χάρη στη 
συμβολή των Νέων Πρωτοπόρων πραγματοποιήθηκε και η έκδοση της Διακήρυξης τῶν Νέων 

Ῥεαλιστών το 1937, που βασίστηκε στις αναζητήσεις του Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού (Ματθιόπουλος, 
2003). Ωστόσο, η κυκλοφορία της στα χρόνια της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά προκάλεσε 
αντιδράσεις, οδηγώντας στη διάλυση της «Ὀμάδος τοῦ Μεταξουργείου» (Ματθιόπουλος, 2003). 
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Συμμεριζόμενοι την αριστερή αισθητική ιδεολογία, καλλιτέχνες-στελέχη του Κ.Κ.Ε. και άλλοι 
αριστεροί εικαστικοί, όπως οι Ηλίας Φέρτης, Δημήτρης Γιολδάσης, Κώστας Πλακωτάρης, Αλέκος 
Κοντόπουλος, Δημήτρης Δάβης και Μίκης Ματσάκης, σύστησαν το 1935 την Ένωση «Ἐλεύθεροι 
Καλλιτέχναι». Στο ιδρυτικό τους κείμενο γίνεται λόγος για «αλληλεγγύη» για «ομαδική δράση», ενώ 

υπογραμμίζεται η επιθυμία της Ένωσης να συγκεντρωθεί «γύρω της κάθε ευσυνείδητη εκδήλωση των 
Νέων» (Ματθιόπουλος, 2003). 

2.5. Ο «Γ΄ Ελληνικός Πολιτισμός» 

Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου (1936-1940) συνέβαλε στην καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μέσα από μια προπαγανδιστική χρήση της τέχνης (Κολλιόπουλος, 1978. 
Ματθιόπουλος, 2003. Παπανικολάου, 1999. Σπητέρης, 1979, τόμ. β΄. Χατζηιωσήφ, 2003).  

Κατά τη διάρκεια της τετραετίας, οι πολιτισμικές κρατικές παρεμβάσεις κινήθηκαν στo πλαίσιo 
ενός εθνικιστικού συντηρητισμού με στοιχεία λαϊκισμού, προκειμένου να επιτευχθεί η 
αναδιοργάνωση της κοινωνίας κατά τα φασιστικά πρότυπα των Benito Mussolini και Adolf Hitler 
(Ματθιόπουλος, 2003). Προκρίνοντας την «ανύψωσιν του εθνικού φρονήματος» (Κολλιόπουλος, 

1978. Μεταξάς, 1969), ο Μεταξάς διακήρυττε γενικευτικά και αόριστα την «αναδημιουργία του 
ελληνικού πολιτισμού», που θα γινόταν πραγματικότητα μέσα από τη στροφή στις ρίζες 
(Κολλιόπουλος, 1978). Ο Μεταξάς από τη στιγμή που ισχυροποίησε τη θέση του διατεινόταν ότι «το 
καθεστώς θα διαρκούσε αιώνια και θα δημιουργούσε τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό» (Νούτσος, 1986. 

Σπητέρης, 1979, τόμ. β΄), ο οποίος θα συντελούσε στη «Νεοελληνική Αναγέννηση» (Κολλιόπουλος, 
1978). Σε λόγο του στην Κομοτηνή στις 7 Οκτωβρίου του 1936, υποστήριζε ότι «θέλομεν να κάμωμεν 
πολιτισμόν Ελληνικό […] τον οποίον να τον ωθήσωμεν και να τον κάμωμεν ανώτερον από όλους τους 
πολιτισμούς» (Κολλιόπουλος, 1978). Στις 28 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, απευθυνόμενος στους 

Θεσσαλονικείς, έλεγε ότι «ο τόπος αυτός […], πρέπει να ξαναβρή τον εαυτόν του» (Κολλιόπουλος, 
1978). Υπό αυτήν την έννοια, τόνιζε στις 31 Οκτωβρίου του 1937 στους κατοίκους του Αιγίου πως 
«πάμε προς δημιουργίαν του τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού» (Κολλιόπουλος, 1978). Συγκρίνοντας τον 
πολιτισμό που οραματιζόταν με τους «προηγούμενους πολιτισμούς», διευκρίνιζε σε ομιλία του στους 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 20 Νοεμβρίου του 1937: «Μη σας τρομάζουν οι πολιτισμοί 
μας οι οποίοι επέρασαν. […] Δεν ήσαν τέλειοι. Σεις πρόκειται να τον κάμετε τελειότερον» 
(Κολλιόπουλος, 1978). Πιστός στις απόψεις του για τη σημασία της πολιτιστικής πολιτικής του 
καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, ο Μεταξάς στον λόγο που εκφώνησε στα εγκαίνια της «Στέγης 

Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν» το 1938, διαβεβαίωνε το κοινό ότι «αρχίζει λοιπόν να δημιουργήται πλέον 
στην Ελλάδα καλλιτεχνικόν περιβάλλον» (Μεταξᾶς, 1941).  

Παρά τον «θεωρητικό και οργανωτικό εμπειρισμό» (Ματθιόπουλος, 2003) της διακυβέρνησης 
του Μεταξά, που επιβεβαιώνεται από την απουσία μιας συγκροτημένης ιδεολογικής τοποθέτησης-

εξαγγελίας για την «αναγέννηση» του ελληνισμού και τη δημιουργία του «τρίτου πολιτισμού» 
(Αλιβιζάτος, 1983), ο δικτάτορας επιδόθηκε σε έλεγχο της ελληνικής πνευματικής-πολιτιστικής 
ζωής, θεωρώντας την τέχνη φορέα ιδεών και διαμορφωτή των μαζών. Ο Μεταξάς « έδωσε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στα θέματα της τέχνης, αναγνωρίζοντας […] τη δύναμή της να επηρεάζει ιδεολογικά πλατιές 

μάζες» (Σπητέρης, 1978). Από τη θέση του υπουργού Παιδείας άσκησε παρεμβατική πολιτική. 
Αναβάθμισε την «Ὑπηρεσία Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν» (Ματθιόπουλος, 2003),  όπως και το «Τμήμα 
τῶν Καλῶν Τεχνῶν» σε Διευθύνσεις, όπου τοποθέτησε προϊσταμένους τους Κωστή Μπαστιά και 
Παντελή Πρεβελάκη, αντίστοιχα. Ανταποδίδοντας τη στήριξή του προς το καθεστώς, ο Μεταξάς 

διόρισε τον Κωστή Μαστιά και ως διευθυντή του Βασιλικού Θεάτρου το 1937. Για τον ίδιο λόγο, το 
1939 ο Παντελής Πρεβελάκης ανέλαβε την έδρα της ιστορίας τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών και ο Μιχάλης Τόμπρος εκείνη της γλυπτικής, ενώ ο Άγγελος Προκοπίου εκλέχθηκε 
καθηγητής της ιστορίας της τέχνης στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου (Ματθιόπουλος, 2003). Αντίστοιχα, ο ζωγράφος και συντηρητής Γεώργιος Στρατηγός, 
αδελφός του βασιλόφρονα φίλου του Μεταξά, Ξενοφώντα Στρατηγού, προωθήθηκε το 1940 στη 
θέση του διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης (Ματθιόπουλος, 2003). Μέσα από τις μεταρρυθμίσεις 
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στον χώρο της εικαστικής εκπαίδευσης, τη διοργάνωση εκθέσεων, τη σύσταση καλλιτεχνικών 
σωματείων (Μερτύρη, 2000. Παπανικολάου, 1999. Σπητέρης, 1978), ο Μεταξάς επιχείρησε να 
προάγει την αντίληψη ότι η διασφάλιση της συνοχής στο πεδίο της τέχνης ήταν δυνατή μόνο χάρη 
σε ένα καθεστώς δικτατορίας. Αυτό μπορούσε να υλοποιήσει όσα υπόσχονταν οι άλλες πολιτικές 

παρατάξεις σχετικά με το αίτημα για μια τέχνη ανοιχτή σε όλα τα κοινωνικά στρώματα (Μεταξᾶς, 
1938). Με αυτόν τον τρόπο, η περίπτωση του Μεταξά προσπαθούσε να πιστοποιήσει «την κοινωνική 
αποστολή του συνεχώς διευρυνόμενου κράτους ως αρχή νομιμοποίησής του, (η οποία) αναδείχτηκε στο 
μεσοπόλεμο σε κοινό ιδεολόγημα όλων των δυνάμεων του πολιτικού φάσματος» (Λιάκος, 1993). 

Ακολουθώντας σε θέματα πολιτισμού τις «ελληνοκεντρικές» επιλογές των εγχώριων 
φιλελεύθερων καλλιτεχνών και διανοουμένων ο Μεταξάς, προκειμένου να πραγματώσει τους 
εθνικιστικούς του στόχους, στήριξε εκφραστές ιδεολογικών τάσεων που ήταν αντίθετοι  με τα 
πιστεύω του και κράτησε ίσες αποστάσεις προς όλα τα εικαστικά ρεύματα (Ματθιόπουλος, 2003). 

Αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της «Ὀμάδος τῶν Ἀκαδημαϊκῶν Ζωγράφων» (Ἀνώνυμος, 1941). 
Στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας συνεργασίας «εξαιρέσει δεκάδες αιωνίως διαμαρτυρομένων καλλιτεχνών 
ολόκληρος ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι σύμφωνος με το πρόγραμμα της Κυβερνήσεως» (Βυζάντιος, 
1938). Δημιουργοί όπως οι Κωνσταντίνος Παρθένης, Γιώργος Γουναρόπουλος, Φώτης Κόντογλου, 

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Τάσσος, Γιάννης Μόραλης, Άγγελος Θεοδωρόπουλος, Κώστας 
Δημητριάδης, Μιχάλης Τόμπρος, Θανάσης Απάρτης, Γεράσιμος Στέρης, Γρηγόρης Ζευγώλης, 
Κώστας Παπαχριστόπουλος, Γιάννης Κορογιαννάκης και Nelly’s εργάστηκαν για τα συμφέροντα 
της κυβέρνησης, μέσω διορισμών σε θέσεις που αποδέχτηκαν, διακρίθηκαν εντός και εκτός των 

συνόρων και πούλησαν τα έργα τους στην αστική κοινωνία αυτής της περιόδου (Ματθιόπουλος, 
2003).  

Πιστός στις απόψεις του για την αναγέννηση του ελληνικού πολιτισμού, ο Μεταξάς συνέχισε 
την παρεμβατική πολιτιστική πολιτική του και προώθησε μια μνημειακή ζωγραφική μέσα από 

εικονογραφήσεις ναών και άλλων δημόσιων κτηρίων με κοσμικό χαρακτήρα, τις οποίες εκτέλεσαν 
εγχώριοι εκφραστές του Μοντερνισμού. Έτσι, το χρονικό διάστημα 1936 -1939 ανατέθηκε στον 
Σπύρο Βασιλείου η αγιογράφηση της Μητροπολιτικής εκκλησίας του Αγίου Διονυσίου στην Αθήνα 
(Παπαστάμος, 1981). Σε αυτόν τον μεγαλοϊδεατικό άξονα προσανατολισμού της κυβέρνησης της 4ης 

Αυγούστου, ο Ιωάννης Μεταξάς με τον Κώστα Κοτζιά επέλεξαν το 1937 τους Γεώργιο 
Γουναρόπουλο και Φώτη Κόντογλου για την τοιχογράφηση των αιθουσών του Δημαρχείου Αθηνών 
με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική ιστορία, αφήνοντας έξω όποιον υπαινιγμό στην Αθήνα ως 
κοιτίδα της Δημοκρατίας (Κωτίδης, 1993. Ματθιόπουλος, 2003. Σκαλτσά, 1990). Ωστόσο, η 

ανανεωμένη, με ευρωπαϊκούς όρους, ζωγραφική γλώσσα των συγκεκριμένων καλλιτεχνών 
πυροδότησε την αντίδραση των υποστηρικτών του Ακαδημαϊσμού (Ἀνώνυμος, 1941). Ο Μεταξάς 
απαντώντας ανακοίνωνε ότι «η τέχνη δια να αναπτυχθή θέλει ελευθερίαν» (Ἀνώνυμος, 1941). Με 
αυτά τα λόγια, που αντίκεινται στην ιδεολογία του, ο κυβερνήτης κατεδείκνυε τη σκόπιμη τακτική 

των ίσων αποστάσεων απέναντι στα καλλιτεχνικά κινήματα, με στόχο την επίτευξη των εθνικιστικών 
του οραμάτων. Ταυτόχρονα, καπηλευόμενος το ιδεολόγημα της ιθαγένειας,  στο οποίο οικοδομήθηκε 
το μεταξικό καθεστώς, καθιστούσε φανερό τον αντιφατικό χαρακτήρα της προπαγανδιστικής, 
λαϊκιστικών αποχρώσεων, πολιτιστικής στρατηγικής του μέσα από τις συμβουλές που έδινε στους 

εικαστικούς, ώστε τα έργα τους να αντέξουν στον χρόνο  (Σπητέρης, 1979, τόμ. β΄). 

3. Συμπεράσματα 

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την εξασθένιση του 
εθνικού γοήτρου, ο Ακαδημαϊσμός, στο όνομα του εθνικισμού, συμβίωσε με την πρωτοπορία, στο 
πλαίσιο του επιδιωκόμενου εκσυγχρονισμού, υπό το άλλοθι της ελληνικότητας. Σε αυτό καταλυτική 
υπήρξε η παρεμβατική στάση των κρατικών φορέων που εναλλάσσονταν στην εξουσία. Οι 

φιλοβασιλικοί και δεξιοί πολιτικοί, πιστοί στα εθνοκεντρικά ιδανικά, διαιώνισαν με τις επιλογές τους 
τον Ρομαντικό Κλασικισμό του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Ταυτόχρονα, η παράταξη των 
Φιλελευθέρων παρακολούθησε και προέκρινε τα εξευρωπαϊστικά κελεύσματα, χωρίς να αγνοεί την 
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έννοια της εντοπιότητας. Την ίδια περίοδο σημειώθηκε στην Ελλάδα και η παρουσία των 
υποστηρικτών των αριστερών δυνάμεων. Αυτοί προέταξαν σε θεωρητικό επίπεδο την εδραίωση των 
σοσιαλιστικών αξιών μέσα από ρεαλιστικές κατευθύνσεις και διατήρησαν επιφυλακτική στάση 
απέναντι στην πρωτοπορία. Παράλληλα, στο τέλος των μεσοπολεμικών ετών εμφανίστηκε το 

αντιδημοκρατικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, που οικοδομήθηκε σε εθνικιστικά θεμέλια. Οι 
εκπρόσωποί του χρησιμοποίησαν προπαγανδιστικά το ιδεολόγημα της επιστροφής στις ρίζες για τη 
χειραγώγηση της τοπικής κοινωνίας, ώστε να ενισχύσουν την εξουσία τους. Μέσα από τη δράση των 
εκάστοτε κρατούντων, το «κοινωνικό» μεσοπολεμικό κράτος καλλιέργησε το έδαφος για την 

ανάδυση των «καλλιτεχνικών» ανισοτήτων στην Ελλάδα των ετών 1923 -1940. 
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Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος 
 

Περίληψη 

Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία όπως αυτή αναφέρεται στην Σύμβαση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί διαχρονικό ζήτημα συζήτησης και κοινωνικής πολιτικής για τα Κράτη 
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ολοκληρώνοντας  

την φοίτησή τους στο σχολικό πλαίσιο, θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα νέο πλαίσιο προκειμένου να 
συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται και μετά τα 21 τους χρόνια. Στην Κύπρο, παρουσιάζονται 
μειωμένες ευκαιρίες ένταξης ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, η οικογένεια καλείται να αναλάβει την 
φροντίδα του ενήλικου παιδιού. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και συζήτηση 

της αναπτυξιακής διαταραχής του Αυτισμού σε ενήλικες όπως και οι ευκαιρίες υποστηριζόμενης 
διαβίωσης και ένταξής τους στις εξειδικευμένες δομές της Κύπρου. Επίσης, συζητούνται οι συνέπειες 
της απουσίας εξειδικευμένων δομών, η παρουσιαζόμενη ανάγκη στήριξης των συγκεκριμένων 
οικογενειών, ενώ παρέχονται εισηγήσεις και προτάσεις προς βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης 

όπως η ανάδειξη της ανάγκης ανάπτυξης και επέκτασης περισσότερων και πιο εξειδικευμένων 
παροχών, υπηρεσιών και προγραμμάτων.  

 
Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, ενηλικίωση, κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης, οικογενειακή 

μονάδα, Κύπρος. 
 

1. Εισαγωγή. Τα άτομα με Αυτισμό στην ενήλική ζωή και η υποστήριξη τους 

Η κύκλος ζωής σχετίζεται με την πορεία του κάθε ανθρώπου, περιλαμβανομένου όλα εκείνα 
τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που εμπεριέχονται σε κάθε αναπτυξιακή φάση. Η αναμενόμενη 
αυτή πορεία αποτελείται από φάσεις ή στάδια τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο, μέχρι και την 

ολοκλήρωση του κύκλου ζωής. Στις περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία τα στάδια αυτά όπως για 
κάθε άνθρωπο διαφέρουν κυρίως σε σχέση με τον τρόπο μετάβασής τους από το προηγούμενο στο 
επόμενο, αφού αυτό εξαρτάται από τις εκάστοτε εξατομικευμένες τους ανάγκες. 

Στις περιπτώσεις των ατόμων με αυτισμό, τα άτομα καλούνται να διαχειριστούν ζητήματα που 

αφορούν την ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς, την στέγαση, την ένταξή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την δημιουργία σχέσεων με άλλους ανθρώπους και την σεξουαλικότητά τους. Νοείται 
ότι, αυτά διαφέρουν για κάθε περίπτωση, αφού ο βαθμός αυτονομίας, αυτοεξυπηρέτησης και 
ανεξαρτησίας τους αποτελούν στοιχεία τα οποία σχετίζονται σημαντικά με το βαθμό 

λειτουργικότητάς τους (Lowinger, Pearlman-Avnion, 2019). Ως εκ τούτου, ο βαθμός 
λειτουργικότητας των ατόμων αυτών πολλές φορές καθορίζει και τον βαθμό υποστήριξής τους. Γι’ 
αυτό το λόγο συχνά, παρατηρείται η ανάγκη συνεχούς υποστήριξης στα άτομα ακόμη και στην 
ενηλικίωσή τους σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, τονίζοντας την σημασία της συμβολής 

των γονέων (Marsack-Topolewski, Samuel & Tarraf, 2021). 
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Η διαβίωση των ατόμων με αυτισμό και γενικότερα των ατόμων με αναπηρίες, αποτελεί ένα 
από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους γονείς. Το είδος της αναπηρίας, οι σύνθετες 
τους ανάγκες, ο βαθμός λειτουργικότητας, οι «κατακτημένες και μη δεξιότητες» και οι δομές 
υποστήριξης/ένταξής τους αποτελούν ορισμένα από αυτά τα ζητήματα. Οι βασικοί τομείς που 

σχετίζονται με τις δεξιότητες καθημερινής ζωής αφορούν τις ατομικές, τις οικιακές και τις κοινοτικές 
(Duncan, Liddle & Stark, 2021). Οι δεξιότητες αυτές είναι πρωταρχικής σημασίας για την 
αυτοεξυπηρέτηση και την ανεξαρτησία των ανθρώπων. Η τήρηση της αυτό -φροντίδας, της 
αυτοεξυπηρέτησης, της αυτονομίας και άλλων δραστηριοτήτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαβίωση. Μελέτες αναφέρουν πως οι ελλείψεις στους προαναφερόμενους τομείς για τα άτομα με 
Αυτισμό εντοπίζονται κυρίως λόγω των γνωστικών δυσλειτουργιών που τα χαρακτηρίζουν (Hus -Bal, 
Kim, Cheong & Lord, 2015). Έτσι, οι ενήλικες με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν περισσότερες απειλές  σε 
σχέση με την διεκπεραίωση των πιο πάνω (Schmiedeknecht, 2021). 

Η διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες στην ενηλικίωσή διαφέρει, ανάλογα με τους διαθέσιμους 
πόρους, τις δομές και τις ευκαιρίες που παρέχονται στην κάθε χώρα. Η τάση της 
«αποϊδρυματοποίησης», φαίνεται να προοδεύει στις χώρες της Σκανδιναβίας, των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, καθώς φαίνεται ότι σε 

αυτές, έχει αντικατασταθεί κατά πολλή η παροχή ιδρυματικών παροχών με αυτές των κοινοτικών 
(Mansell & Beadle-Brown, 2010). Η μετάβαση των ατόμων με νοητική αναπηρία στις δομές 
φροντίδας εντός της κοινότητα επίσης, εντοπίζεται σε έναν σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, παρουσιάζεται βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων και 

εντοπίζονται οφέλη με αυξημένες ευκαιρίες «επιλογών» στην καθημερινότητά τους, στην υλική 
ευημερία, στην επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής τους σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και 
κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης με το προσωπικό και άλλα άτομα εντός της κοινότητας (McConkey 
et al., 2016). 

Στην Κύπρο, ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση 
στο Άρθρο 19 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο 
αναφέρεται στην Ανεξάρτητη διαβίωση και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην ευρύτερη 
κοινωνία. Η ανεξάρτητη διαβίωση χαρακτηρίζεται ως ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που επιτρέπει 

στα άτομα με αναπηρία να προσδιορίζουν το που ζουν, με ποιον ζουν και το είδος υποστήριξη που 
λαμβάνουν από το περιβάλλον τους (Ghanouni et al., 2021). Τα άτομα με αυτισμό, αντιμετωπίζουν 
το περιβάλλον τους με έναν δικό τους μοναδικό τρόπο και αυτό σχετίζεται με τον  τρόπο που αυτά 
αντιλαμβάνονται τα πρόσωπα, τα πράγματα και τις συνθήκες που εμπεριέχονται σε αυτό (Kinnaer, 

Baumers & Heylighen, 2014). 
Το 2020, η προκήρυξη σχετικού Διαγωνισμού για την λειτουργία ακόμη τεσσάρων κατοικιών 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, εκ των οποίων οι τρεις θα φιλοξενήσουν ενήλικες με Αυτισμό, 
ενθαρρύνει τις προσπάθειες που γίνονται στην χώρα για την διασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής τους και ταυτόχρονα την υποστήριξη των οικογενειών τους (Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, 
2022). 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενημέρωση και η συζήτηση της αναπτυξιακής 
διαταραχής του Αυτισμού σε ενήλικες και για τις ευκαιρίες υποστηριζόμενης διαβίωσης και ένταξής 

τους, στις εξειδικευμένες δομές της Κύπρου. Η εν λόγω εργασία αποτελεί μέρος διδακτορικής 
μελέτης και επιδιώκει να παρουσιάσει και να συζητήσει τις συνέπειες της απουσίας εξειδικευμένων 
δομών, την παρουσιαζόμενη ανάγκη στήριξης των συγκεκριμένων οικογενειών, όπως και να 
καταλήξει σε εισηγήσεις και προτάσεις προς βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Η παρούσα  

εργασία επικεντρώνεται στην ανάδειξη της ανάγκης ανάπτυξης και επέκτασης περισσότερων και πιο 
εξειδικευμένων παροχών, υπηρεσιών και προγραμμάτων με βασικό γνώμονα την ποιότητα ζωής τόσο 
των ενήλικων που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού όσο και των μελών της οικογένειάς τους.  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ο ρόλος της Οικογένειας 

Ο σχηματισμός της οικογενειακής μονάδας συνδέεται με την επιθυμία των ανθρώπων να 
καλύψουν βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες (Κατσούγκρη, 2021). Η οικογένεια όντας μια 
μορφή κοινωνίας, περιλαμβάνει κανόνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα μέλη της (Πλησή & 
Λούβρου, 2019). Τα μέλη της διατηρούν την αλληλεπίδραση εντός και εκτός του πλαισίου της 

(Κατσούγκρη & Κουμπιάς, 2020). Η αλληλεπίδραση αυτή, εξ υπακούει και την επίδραση που μπορεί 
να έχει ένα μέλος του οικογενειακού συστήματος με διάγνωση αυτισμού στα υπόλοιπα μέλη της 
οικογενειακής μονάδας και αντίστροφα (Κατσούγκρη, 2021).  Τα συμπτώματα που εμφανίζονται στα 
άτομα με διάγνωση ΔΑΦ, πολλές φορές τα καθιστούν δυσλειτουργικά στους διάφορους τομείς της 

καθημερινότητάς τους. Η ένταση και η συχνότητα των συμπτωμάτων, συνδέεται με την υποστήριξη 
που χρειάζεται το άτομο από το περιβάλλον του. Στο επίκεντρο συζήτησης, βρίσκεται η σημασία της 
συμβολής των γονέων στην φάση της πρώιμης αναπτυξιακή φάση του ατόμου (Kuru & Piyal 2018). 
Εντούτοις, η υποστήριξη αυτή σε αρκετές περιπτώσεις, χρειάζεται να συνεχίσει και κατά την 

μετάβαση των ατόμων στην ενήλικη ζωή, αφού και στην φάση αυτή διαπιστώνεται η ανάγκη για 
ουσιαστική επικοινωνία, αλληλεπίδραση και στήριξη από την οικογένειά τους. Σύμφωνα με μελέτες 
τονίζεται ότι, η μητέρα είναι αυτή που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εξακολουθεί να έχει συχνή 
συναναστροφή με το ενήλικο παιδί (Krauss, Seltzer & Jacobson 2005).  Η εμπλοκή αυτή, πολλές 

φορές συνεχίζεται μέχρι και την μόνιμη ένταξή του ατόμου σε κάποια δομή. Οι οικογένειες σε 
αρκετές περιπτώσεις καλούνται να διαχειριστούν τον επηρεασμό που υφίστανται σε οικονομικά, 
υγειονομικά, υποστηρικτικά, αξιακά, επαγγελματικά, οικογενειακά και ζητήματα ατομικής 
υποστήριξης του μέλους της (Kuru & Piyal 2018). Τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν 

τα άτομα με ΔΑΦ, ενδέχεται να επηρεάσουν την δυναμική της οικογένειας, αναπτύσσοντας έτσι 
περισσότερες ανάγκες σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας τους. Επιπλέον, χαρακτηριστικά 
συννοσυρότητα όπως η νοητική υστέρηση ή άλλου είδους προβλήματα συμπεριφοράς π.χ. 
αυτοτραυματική ή επιθετική συμπεριφορά μακροπρόθεσμα και ανάλογα με την σοβαρότητα και τη 

συχνότητα της, μπορεί να επηρεάσει στην ανάπτυξη των ατόμων αλλά και τον βαθμό ευημερίας και 
προσαρμογής των γονέων (Pozo, Sarriá & Brioso, 2011). 

 

2.2 Υπηρεσίες, Προγράμματα και Δομές Υποστήριξης στην Κύπρο για τους Ενήλικες με 

Αυτισμό 

Στη Κύπρο, οι υπηρεσίες υποστήριξης για ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού, τείνουν να είναι 

περιορισμένες. Ειδικότερα, αυτό συμβαίνει με την ολοκλήρωση της φοίτησης των ατόμων (μετά τα 
21 έτη), όπου οι γονείς αναζητούν Κέντρα Ημέρας ή πλαίσια απασχόλησης για  να τα εντάξουν. Αυτό, 
βέβαια εξαρτάται από το τύπο αυτισμού και τον βαθμό λειτουργικότητάς τους. Στην Κύπρο, οι 
Οργανισμοί Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ευρέως διαδεδομένοι σε σχέση με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Λόγω της σημαντικότητας που εντοπίζεται σε 
σχέση με τις υπηρεσίες Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, το 1973 αποφασίστηκε η σύσταση του 
Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας (ΠΣΕ), ως ανταπόκριση της ανάγκης συντονισμού του μεγάλου 
αριθμού εθελοντικών οργανώσεων και την χάραξη πολιτικής στην εθελοντική και κοινωνική 

πρόνοια. Με αφορμή τη βαρύτητα στη συμβολή του ΠΣΕ σε σχέση με τις αναθέτουσες αρμοδιότητές 
του, το κράτος προέβη στην ψήφιση του «Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου' (152/89)», 
δίνοντας έτσι, την απαραίτητη νομική υπόσταση αποσκοπώντας στην άσκηση αποτελεσματικότερου 
ρόλου στο έργο του ("Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού", 2021). Στην Κύπρο, όπως 

και στην Ελλάδα, πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), οι οποίες ασχολούνται με την 
αναπηρία επιδιώκουν στην κοινωνική ένταξη των ατόμων (Βεργέτη, 2009).  

Στην Κύπρο, η ένταξη των ενηλίκων με ΔΑΦ στα Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας, απασχόλησης, 
κοινωνικοποίησης, εργασιακής απασχόλησης και σε δομές ανεξάρτητης ή υποστηριζόμενης 
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διαβίωσης εξακολουθούν να είναι πολύ περιορισμένα. ("Πρακτικός οδηγός για Άτομα με Αυτισμό 
στην Κύπρο", 2013). Σε σχέση με αυτό, ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών υποστήριξης της 
πληθυσμιακής αυτής ομάδας παρέχει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό, καθώς 
βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για ανάπτυξη και δημιουργία νέων προγραμμάτων, σύμφωνα με τις 

παρουσιαζόμενες ανάγκες. Οι ενήλικες με ΔΑΦ, έχουν την δυνατότητα ένταξής τους στα Κέντρα 
Παρέμβασης Ενηλίκων του Συνδέσμου στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας- 
Ελ.Αμμοχώστου και Πάφου, κατόπιν αιτήματος και αξιολόγησής τους (ΚΕΠΑΚΥ, 2013). Τα άτομα 
έπειτα της αξιολόγησης εντάσσονται και δραστηριοποιούνται σε ατομικά ή ομαδικά προγράμματα 

ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η συμμετοχή των ατόμων στα Κέντρα Παρέμβασης προϋποθέτει 
σταδιακή και ομαλή ένταξη, επιδιώκοντας στην καλύτερη δυνατή προσαρμογή τους στο πρόγραμμα 
μειώνοντας έτσι, το ενδεχόμενο για πιθανές παλινδρομήσεις της συμπεριφορά τους. Τα προγράμματα 
των ενηλίκων δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε δραστηριότητες τήρησης  και ενίσχυσης των 

υφιστάμενων δεξιοτήτων τους, σε κηπουρική, ζωγραφική, χειροτεχνίες, θέατρο, μουσική, κολύμπι, 
εξόδους στην κοινότητα, μαγειρική και ψώνια (Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, 2022).  

Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, άσχετα με 
τον βαθμό λειτουργικότητας ή τον τύπο διάγνωσης της διαταραχής. Οι δυσκολίες στην εφηβική 

ηλικία κυρίως αφορούν αρνητικά αποτελέσματα σε τομείς που αφορούν την απασχόλησή τους και 
γενικά τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης στην ενήλικη ζωή. Παρόλο που ορισμένα άτομα με 
αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν σε τομείς όπως π.χ. ο 
ακαδημαϊκός, εντούτοις παρατηρείται ότι, δεν έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες καθημερινής ζωής που 

θα τους δώσουν την ευκαιρία να ενταχθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όπως για παράδειγμα 
την έναρξη και τη διεκπεραίωση σπουδών ή την εύρεση και τελικά την παραμονή τους σε κάποιο 
εργασιακό πλαίσιο (Duncan, Liddle & Stark, 2021). Στην Κύπρο, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προωθεί το «Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων 

με Αναπηρία» το «Πρόγραμμα Θάλεια 2021-2027, το οποίο αποτελεί Πολιτική η οποία στοχεύει 
στην προώθηση μιας «κοινωνικής Ευρώπης μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων». Το Σχέδιο αυτό επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία σύμφωνα με τον 
Κυρωτικό Νόμο (Ν. 8(III) του 2011), σε κάθε άτομο με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται « άτομο με 

μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές βλάβες, η αλληλεπίδραση του 
οποίου με τα εμπόδια συμπεριφοράς και τα περιβαλλοντικά  εμπόδια δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη 
και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους». Μέσω του εν λόγω Σχεδίου 
επιδιώκεται η μείωση της ανεργίας στο μέτρο του δυνατού, μέσω της παροχής κινήτρων προς τους 

εργοδότες για την πρόσληψη των ανέργων ατόμων.   Πιο συγκεκριμένα τα κίνητρα του Σχεδίου, 
επικεντρώνονται στον κόστος/μισθό του κάθε απασχολούμενου, με την Πολιτεία να εστιάζει σε μέτρα 
ενεργητικής πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, αποσκοπώντας στην ένταξη των ατόμων στην 
αγορά εργασίας με ταυτόχρονη έμφαση στην επαγγελματική τους κατάρτιση ("Υπουργείο Εργασίας 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Εργασίας", 2022). 
Στα πλαίσια της ανασκόπησης και της διερεύνησης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ενήλικες 

με Αυτισμό στην Κύπρο διαπιστώνεται ότι, ανάλογα με την περίπτωση και λόγω των ζητημάτων 
συμπεριφοράς τους πολλές φορές παρουσιάζουν π.χ.  χειριστική, επιθετική ή αυτοτραυματική 

συμπεριφορά. Στις περιπτώσεις αυτές δυστυχώς, δεν υπάρχει εξειδικευμένος χώρος εισδοχής και 
προσωρινής παραμονής τους. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου τα άτομα διανύουν μια οξεία 
φάση και ταυτόχρονα η οικογένεια μια κρίση, η μετακίνησή τους από το σπίτι είναι πολύ δύσκολη 
για τους γονείς αφού η μοναδική διέξοδός για την ασφάλεια των μελών της οικογενειακής μονάδας 

αποτελεί το Νοσοκομείο Αθαλάσσας ως η μεγαλύτερη μονάδα του Τομέα Εσωτερικής Νοσηλείας 
των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ("Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας", 2022).  
 
2.3. Η «Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στη Φροντίδα της Κοινότητας» στην Κύπρο 

Στην Κύπρο, το 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Νέου Σχεδίου 
Ένταξης Ατόμων με Σοβαρές Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και του 
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Έργου Δημιουργίας Νέων Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Η συγχρηματοδότηση του 
Έργου πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» για την περίοδο 2017-
2020. Στα πλαίσια της προγραμματικής αυτής περιόδου προνοείται η ανάπτυξη και λειτουργεία 11 

κατοικιών για άτομα με αναπηρίες. Η αναβάθμιση του Σχεδίου έγινε με νέα απόφαση από πλευράς 
Υπουργικού Συμβουλίου το 2020. Η έναρξη της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία νέων κατοικιών 
στην Κοινότητα στην χώρα μας, εμπνεύστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας ως συν 
διοργανωτή  της, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έπειτα της ημερίδας 

για τη «Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στην Φροντίδα στην Κοινότητα». Οι 
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασαν στους αρμόδιους φορείς της χώρας τις 
Ευρωπαϊκές Κατευθυντήρες Γραμμές και το Εγχειρίδιο για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών ταμείων για 
Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στη Φροντίδα εντός της Κοινότητας και καλές πρακτικές 

που τηρούνται και εφαρμόζονται στον τομέα αυτό σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Έτσι, το ΤΚΕΑΑ 
ως αρμόδιος φορέας, τον Μάιο του 2019 προκήρυξε τον Διαγωνισμός για 10 
Κατοικίες/Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, από την οποία κατοχυρώθηκαν οι 7 . Το 
2020, οι κατοικίες αυτές ξεκίνησαν την λειτουργία τους, ενώ παράλληλα έγινε προκήρυξη νέου 

Διαγωνισμού για τις ακόμη 4 κατοικίες εκ των οποίων οι τρεις εξειδικεύονται στον Αυτισμό. Οι δύο 
εκ των τριών έχουν την δυνατότητα να δεχθούν από δύο άτομα και η τρίτη κατοικία τέσσερις 
ενήλικες με Αυτισμό. Οι κατοικίες θα έχουν έδρα τους την επαρχία Λεμεσού, ωστόσο θα 
εξυπηρετήσουν ενήλικες με Αυτισμό προερχόμενους από διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. 

Η έναρξη της λειτουργίας των κατοικιών για τον Αυτισμό ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 
στοχεύοντας στο μέγιστο του δυνατού, για την κοινωνική συμμετοχικότητα των ατόμων και την 
ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία ("Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες", 2022). 

Σίγουρα, το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυτή η κινητοποίηση από τους 
αρμόδιους φορείς σε σχέση με τα Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι πολύ σημαντικό 
για τα άτομα με αναπηρίες και τα ζητήματα ένταξής τους. Παρόλα αυτά ταυτόχρονα όμως, 
διαπιστώνεται και περιορισμένη διαθεσιμότητά τους για να καλύψουν ένα τόσο μεγάλο εύρος 

αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και ειδικότερα στις περιπτώσεις του αυτισμού όπου ο αριθμός 
των εξειδικευμένων κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ανέρχεται μόλις στις τρεις κ ατοικίες. 
Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται η ανεπάρκεια για κάλυψη της ανάγκης αυτής στα άτομα που βρίσκονται 
στο φάσμα του αυτισμού στο σύνολό τους ενόσω μεταβαίνουν στην ενήλικη ζωή και έχουν 

περιορισμένα έως και ανύπαρκτα άτυπα δίκτυα φροντίδας.  

3. Σύνοψη αποτελεσμάτων 

Η παρούσα μελέτη προσπάθησε να συνοψίζει με σύντομο τρόπο την σημερινή κατάσταση που 
βιώνουν τα άτομα στο φάσμα σου Αυτισμού σε μια σειρά σοβαρών ζητημάτων όπως είναι η 
διαβίωση, η εκπαίδευση και η επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι ενώ τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει μια κινητικότητα στα θέματα που αφορούν τα άτομα στο φάσμα του Αυτισμού – 

κυρίως από τον σχετικό σύνδεσμο και τις οικογένειες των συγκεκριμένων ατόμων – υπάρχει έλλειψη 
συντονισμένης δράσης από την πλευρά της Πολιτείας. Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που 
συναντάται σήμερα στην Κύπρο είναι η έλλειψη επιλογών για όλες τις πιο πάνω κατηγορίες. Πιο 
συγκεκριμένα, υπάρχουν ελάχιστες δυνατότητες για την επαγγελματική εκπαίδευση και εν συνεχεία 

αποκατάσταση της συγκεκριμένης ομάδας. Παρομοίως, πολύ λίγες, εώς ανύπαρκτες, είναι οι 
ευκαιρίες αυτόνομης διαβίωσης ή άλλων εναλλακτικών μορφών διαβίωσης για τα άτομα που 
βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού. Σε αυτό το σημείο να υπογραμμιστεί ότι οι Δομές αυτόνομης 
διαβίωσης που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους πριν δύο χρόνια, σήμερα (Ιούλιος 2022) βρίσκονται, 

δυστυχώς, στη διαδικασία παύσης της λειτουργίας τους. Μια τέτοια εξέλιξη αποδεικνύει προφανώς 
ότι παρ’όλες τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται από πολλούς και διαφορετικούς φορ είς, 
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βρισκόμαστε σε μια στασιμότητα γύρω από τα θέματα που αφορούν τα άτομα στο φάσμα του 
Αυτισμού. Στην επόμενη ενότητα γίνονται προτάσεις πάνω σε αυτή τη βάση.  

4. Προτάσεις και εισηγήσεις 

Οι βασικές προτάσεις που προκύπτουν μέσα από την παρούσα εργασία μπορούν να 
συνοψιστούν στις ακόλουθες προτάσεις και εισηγήσεις: 

- Να δοθεί έμφαση για αναγνώριση της βαρύτητας του τύπου αυτισμού εντός του φάσματος 

και τις εκάστοτε ανάγκες σύμφωνα με την αξιολόγησή της κάθε περίπτωσης από τους 
εμπλεκόμενους φορείς και επαγγελματίες.   

- Δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με 
διαταραχές αυτιστικού φάσματος με σκοπό την απόκτηση κοινωνικών και άλλων βασικών 

δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και μετά τα 21 έτη.  
- Δράσεις ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων και των διαφόρων πλαισίων απασχόλησης 

με σκοπό την αποδοχή και την αναζήτηση από πλευράς εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων 
της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας.  

- Ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικοποίησης και για τα άτομα με διάγνωση αυτισμού 
υψηλής λειτουργικότητας με σκοπό την δικτύωση και την αποφυγή της περιθωριοποίησης 
και της απομόνωσής τους.  

- Δημιουργία ευκαιριών συμμετοχής και απασχόλησης των ατόμων υψηλής 

λειτουργικότητας και αξιοποίηση  των ατομικών ικανοτήτων και χαρακτηριστικών τους.  
- Ανάπτυξη προγραμμάτων π.χ. μικρών εργαστηρίων εκπαίδευσης/απασχόλησης ατόμων με 

βαριάς μορφής αυτισμό ενισχύοντας τις δυνατότητές τους.  
- Επέκταση των προγραμμάτων «Εξειδικευμένες Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» 

στην Κύπρο, με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα 
του αυτισμού διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής και την ένταξή τους.  

- Κατάρτιση των φροντιστών/τριών των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών με σκοπό την 
ουσιαστική υποστήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.  

- Δημιουργία προγραμμάτων και υπηρεσιών διαχείρισης οξέων περιστατικών ενηλίκων με 
αυτισμό, με σκοπό την προσωρινή παραμονή, τη διαφύλαξη της ασφάλειάς τους και την 
«ρύθμισή» τους για επανένταξη στα περιβάλλοντά τους. 

- Ουσιαστική Υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς στις οικογενειακές μονάδες με μέλος 

τους στο φάσμα και ειδικότερα στις περιπτώσεις που τα μέλη τους αναλαμβάνουν  εξ 
ολοκλήρου την φροντίδα τους.  

- Δημιουργία Κέντρων Φιλοξενίας με σκοπό την «φύλαξη» των ενήλικων με Αυτισμό και 
την εξυπηρέτηση των εξειδικευμένων τους αναγκών με σκοπό την βραχυπρόθεσμη 

ανακούφιση, ξεκούραση και αποφόρτισή τους.  
- Δημιουργία «Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης» με σκοπό την καθοδήγηση, την 

στήριξη και την παράθεση εναλλακτικών εισηγήσεων για την καθημερινή διαβίωση των 
μελών της οικογένειας με τον ενήλικα με ΔΑΦ. Αυτό θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα 

χρήσιμο για περιπτώσεις που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα περίοδο της Πανδημίας covid-
19, εφαρμόζοντας ακόμη και τη εξ αποστάσεως Συμβουλευτική λιγότερο διαδεδομένη για 
τα δεδομένα της Κύπρου.  

- Διεξαγωγή Έρευνας με σκοπό την καταγραφή του «πληθυσμού» των ενηλίκων με 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος στην Κύπρο με απώτερο σκοπό την κατανόηση της 
πραγματικής ανάγκης για τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους. Η ανάδειξη των 
ποσοστών ενδέχεται να συμβάλει στην ανάπτυξη περισσότερων κατάλληλων και 
εξειδικευμένων δομών βασισμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες για τα άτομα με αυτισμό. 
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ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:  
Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ "ΠΡΕΚΑΡΙΑΤΟΥ". 

 
Θωμαΐδου Χρηστίνα 

Υποψήφια Διδάκτωρ - Υπότροφος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
 

Περίληψη  

Στόχος της εισήγησης είναι να δειχθεί ότι στη συγκυρία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 
που ξέσπασε το 2008 η περιθωριοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού και η έλλειψη πρόνοιας 
από το πολιτικό σύστημα αναστέλλει το ιδεολόγημα της προόδου και ευημερίας για όλους. Στον 

σύγχρονο καταμερισμό εργασίας οικοδομούνται σχέσεις κυριαρχίας οι οποίες ενισχύουν τις 
προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες με αποτέλεσμα οι νέες γενιές να αποστερούνται των βασικών 
κοινωνικών δικαιωμάτων στην εργασία, την υγεία ή την παιδεία.  Η έννοια του κοινωνικού κράτους, 
όπως προβάλλεται μέσα από τις θεωρήσεις των διανοητών John Rawls και Robert Nozick πρόκειται 

να αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου ασκείται 
η σύγχρονη διακυβέρνηση και δομούνται οι σχέσεις εξουσίας. Παράδειγμα μελέτης θα αποτελέσει 
το «πρεκαριάτο» ως ένα νέο μοντέλο επισφαλούς εργασίας, του οποίου τα υποκείμενα βιώνουν τη 
σταδιακή αποδόμηση των δημοκρατικών εγγυήσεων και βρίσκονται στο περιθώριο της οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας.  
Λέξεις κλειδιά: αναδιανεμητική πολιτική, επάλληλη συναίνεση, χρέος, πρεκαριάτο.  

1. Εισαγωγή  

Η εισήγηση εστιάζει στο μείζον ζήτημα της εργασιακής επισφάλειας σε παγκόσμια κλίμακα 
που με αυξανόμενο ρυθμό προετοιμάζει την ανάδυση μιας νέας κατηγορίας εργαζομένων, 
αποκαλούμενης ως «πρεκαριάτο». Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την οικονομική κρίση και τη 

σταδιακή αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, καθώς οι δυτικές δημοκρατίες διέρχονται μια κρίση 
αντιπροσώπευσης και αδυναμίας επίλυσης των ποικίλων προβλημάτων της δημόσιας ζωής με βάση 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-28833-4
https://doi.org/10.1007/978-3-030-28833-4


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

42 

τις αρχές του κράτους δικαίου. Η επιτακτική ανάγκη για «διαρθρωτικές» μεταρρυθμίσεις προκαλεί 
μία γενικότερη αποσταθεροποίηση του κοινωνικού και πολιτικού πεδίου, ακριβώς επειδή η 
οικονομία του χρέους αναγορεύεται σε καθοριστικό παράγοντα ορθής διακυβέρνησης (Τσουκαλάς, 
2020). Η υιοθέτηση πολιτικών λιτότητας και μετακύλισης του βάρους στις πλάτες των πολιτών με 

την ταυτόχρονη περιθωριοποίηση ολόκληρων κατηγοριών πληθυσμού ως «αναλώσιμων» στη βάση 
«πιστωτή- οφειλέτη», παραπέμπει σε αυτό που χαρακτηρίζει ο M. Lazzarato ως «κατασκευή του 
χρεωμένου ανθρώπου» (Lazzarato, 2014).  

Για να γίνει κατανοητό πώς αποτυπώνεται η νέα μορφή των ανασχέσεων του κοινωνικού 

κράτους στη συνθήκη της παγκόσμιας κρίσης θα προσεγγίσουμε το δυϊστικό φαινόμενο κρατισμός-
αντικρατισμός, μέσα από τις αντίστοιχες θεωρήσεις των John Rawls και Robert Nozick οι οποίες 
αναδεικνύουν το πλαίσιο εντός του οποίου ασκείται η σύγχρονη διακυβέρνηση και δομούνται οι 
σχέσεις εξουσίας, προτείνοντας δύο διαφορετικά μοντέλα πολιτικής θεωρίας. Συγκεκριμένα έμφαση 

θα δοθεί στο πώς ο Rawls (1921-2002) αντιλαμβάνεται την ισότητα ως ακριβοδικία σε ένα πλαίσιο 
ηθικής για την ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων και αποδέχεται την κοινωνική ανισότητα μόνο 
προς όφελος των λιγότερο ευνοημένων. Αντιλαμβανόμενος το κοινωνικό κράτος ως μείζονα 
οργανωτικό και θεσμικό φορέα εισηγείται τη διάπλαση κοινών πεποιθήσεων δια της επάλληλης 

συναίνεσης, ώστε μια δημοκρατική κοινωνία να λειτουργεί σύμφωνα με το πνεύμα της δικαιοσύνης. 
Αντίθετα, ο Nozick (1938-2002) προωθεί την ελαχιστοποίηση του κράτους, αναδεικνύει το άτομο 
ως ιδιοκτήτη του εαυτού του και αρνείται τη θέσπιση αναδιανεμητικών πολιτικών. Ιδρύει μια 
παράδοση που ταυτίζει το δίκαιο με την τήρηση του νόμου και ανοίγει το πεδίο προς αντιλήψεις που 

στερούνται ηθικής και ενσυναίσθησης για τον συνάνθρωπο, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη 
των αρχών του νεοφιλελεύθερου οικονομικού και πολιτικού μοντέλου που πρόκειται να ηγεμονεύσει 
στις αναπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ανασχέσεις και μετασχηματισμοί του κοινωνικού κράτους 

Η διαμόρφωση του κοινωνικού κράτους χρονολογείται από την αναγνώριση της αστικής 

ιδιότητας του πολίτη τον 18ο αιώνα, την κατοχύρωση της πολιτικής ιδιότητας τον 19ο αιώνα και 
εκτείνεται ως τον 20ο αιώνα με την κατάκτηση του στόχου της κοινωνικής προόδου και ευημερίας 
για όλους (Χίρσμαν, 2017). Στην πορεία αυτή, οι προοδευτικές κινήσεις εγείρουν αντίρροπες 
συντηρητικές θεωρήσεις, οι οποίες απαξιώνονται ως «βάρβαρες» και οι φορείς τους ως  υποκείμενα 

φύσει εγκληματικά, ψυχικά ασταθή και επιρρεπή στη χειραγώγηση, τη βία και την κυοφορία 
επικίνδυνων ιδεών, ώστε να θεωρούνται απειλή για τη σταθερότητα του πολιτικού και κοινωνικού 
συστήματος και να θέτουν σε διακινδύνευση την πολιτική εξουσία (Χίρσμαν, 2017). Με άλλα λόγια, 
οι διαχρονικές διεκδικήσεις για μια δημοκρατική διακυβέρνηση μέσα από θεσμικές αλλαγές που 

τείνουν στη διασφάλιση της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας υπό το φως των αρχών της ισότητας 
και του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου αναστέλλονται μέσα από πολιτικές βίας και καταστολής. 
Παρόμοια, σκοπούς αναίρεσης των δημοκρατικών αξιών εντοπίζουμε συχνά στην Πολιτική 
Επιστήμη μέσα από κείμενα, τα οποία υπηρετούν αξίες που εκθρέφουν τον ατομικισμό και την 

ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών δρώντων χωρίς την προστατευτική παρέμβαση 
του κράτους, το οποίο αναγνωρίζεται ως φορέας της ασφάλειας και της τάξης. Κατανοούμε ότι με 
αυτά τα δεδομένα ο εκδημοκρατισμός των θεσμών δεν ακολουθεί μια γραμμική πορεία, αλλά 
πραγματώνεται μέσα από διεκδικήσεις, ανατροπές και επαναστατικές ρήξεις σε ένα πεδίο ακραίας 

πολιτικής πόλωσης και σκληρών ιδεολογικών αντιπαραθέσεων.  
Μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο μια σύντομη αλλά σημαντική περίοδος στην οποία άνθισε το 

μοντέλο του κοινωνικού κράτους έμελλε να ανατραπεί και πάλι λόγω των δημοσιονομικών χρεών, 
των αλλεπάλληλων οικονομικών κρίσεων και της ανάγκης για συσσώρευση κεφαλαίου που από τη 

δεκαετία του 1980 και εφεξής έδωσαν το έναυσμα για την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας και 
μεταρρυθμίσεων με καταστατικές αρχές το τρίπτυχο του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή 
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ιδιωτικοποιήσεις, απορρύθμιση της εργασίας και παγκοσμιοποίηση της οικονομίας (Hobsbawm, 
2006). Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται ένα σύνολο νέων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 
σχέσεων που τροφοδοτεί τη σταδιακή καθιέρωση της εργασιακής επισφάλειας υπό την έννοια της 
ρευστοποίησης του προστατευτικού πλέγματος του εργασιακού βίου και της υποβάθμισης της 

ανθρώπινης ύπαρξης σε αναλώσιμο αγαθό. Με την παρέμβαση της πολιτικής εξουσίας 
τροποποιούνται οι όροι του κοινωνικού συμβολαίου και νομιμοποιούνται φαινόμενα αυθαιρεσίας σε 
βάρος των κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων. Υπό συνθήκες γενικευμένης κρίσης χρέους και 
ανασφάλειας το εργασιακό περιβάλλον διέπεται από μια πρωτοφανή για τα σύγχρονα κράτη 

ελαστικοποίηση των σχέσεων υπέρ των συμφερόντων του εργοδότη, καθώς το διευθυντικό δικαίωμα 
διογκώνεται υπέρμετρα στην κατεύθυνση μιας μόνιμης και διαβρωτικής υπακοής (Robin, 2010), ενώ 
η ταυτόχρονη κορύφωση της ανεργίας μετατρέπει τους εργαζόμενους σε πλεονάζον προσωπικό, το 
αποκαλούμενο «πρεκαριάτο», για το οποίο η επιβίωση αποτελεί μόνιμη πηγή αγωνίας και 

ανεκπλήρωτων αιτημάτων. 

2.2. Θεωρητική θεμελίωση: οι αντιθετικές προσεγγίσεις των John Rawls και Robert Nozick για 

το κοινωνικό κράτος. 

Η εδραίωση του κοινωνικού κράτους κατά τη μεταπολεμική περίοδο συναντά δυσκολίες, οι 
οποίες στοιχίζονται πίσω από την επίδραση αντιδραστικών ρευμάτων σκέψης που υποτροπιάζουν 
προς έναν αναλώσιμο τρόπο ζωής βαθαίνοντας το κοινωνικό και πολιτικό χάσμα κυρίως σε χώρες 

με πολύ σημαντικά αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα. Στη συνέχεια επιχειρείται η ανίχνευση 
των συνεπειών της σταδιακής έκπτωσης της ηθικής και των αξιών του κοινωνικού κράτους από την 
πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και την εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ύπαρξης.   

Συγκεκριμένα, η ακραία εκδοχή της φιλελεύθερης δημοκρατίας στο έργο του Robert Nozick 

Αναρχία, Κράτος και Ουτοπία (1974) αίρει τους συμβιβασμούς που καθόρισαν την εδραίωση του 
κοινωνικού κράτους και αναμετρήθηκαν με το καπιταλιστικό σύστημα, την οικονομική  μεγέθυνση 
και την εξέλιξη της τεχνολογίας ισορροπώντας πολιτικά ανάμεσα στην προστασία των αδυνάτων και 
τις προηγμένες οικονομικές επιλογές. Ο στοχαστής αναπτύσσει μια νομικο -οικονομική εκδοχή του 

λιμπερταριανισμού που τροφοδοτεί απόψεις οι οποίες αντιστρατεύονται το μεγάλο κράτος, με το 
επιχείρημα ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις στην οικονομία με τη φορολόγηση των πολιτών που 
αποσκοπούν στην εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση αναδιανεμητικών πολιτικών 
διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων και παραβιάζουν την ελευθερία του ατόμου (Heywood, 

2007).  
Ο Nozick επιχειρεί μια στροφή προς το δίκαιο των τυπικών συναλλαγών και επινοεί μια νέα 

έννοια κοινωνικού συμβολαίου με έμφαση στην ατομική ελευθερία και στην ελαχιστοποίηση της 
κρατικής εξουσίας, την οποία αντιλαμβάνεται ως τη μέγιστη απειλή κατά της ελευθερίας του ατόμου. 

Επίσης, αναγνωρίζει ότι τα ατομικά δικαιώματα είναι υπέρτερα του κράτους, ο ρόλος του οποίου 
είναι η διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και της τάξης, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί ένα 
καθεστώς ελεύθερα συναλλασσόμενων υποκειμένων στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς 
ακολουθώντας πιστά τους τυπικούς κανόνες ανταλλαγής, όπως επιβάλλονται από τους απρόσωπους 

νόμους της. Διαχωρίζει δηλαδή την ηθική διάσταση της οικονομίας ενθαρρύνοντας τα άτομα να 
επιλέγουν το συμφέρον ως μηχανισμό προόδου και γενικής ευημερίας (Heywood, 2007).  

Ο Nozick κατανοεί τα άτομα ως επιχειρηματίες-ιδιοκτήτες του εαυτού τους, ενώ θεωρεί 
καταχρηστικό και παράνομο το δικαίωμα του κράτους να απαλλοτριώνει την ατομική ιδιοκτησία και 

τον ιδιωτικό πλούτο προς εξυπηρέτηση κάποιου τρίτου. Το πολιτικό στοιχείο της σκέψης του 
έγκειται στη ρύθμιση των ανταλλαγών με κανόνες, ώστε το νόμιμο να είναι και ηθικό, υπό την έννοια 
ότι τα γούστα και οι επιθυμίες του ατόμου, όταν δεν υφίστανται κανέναν περ ιορισμό, λειτουργούν 
ως κινητήριες δυνάμεις για την παραγωγή πλούτου από τον οποίο ωφελούνται όλοι (Heywood, 

2007). Με άλλα λόγια, η φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών αποτελεί ένα είδος τυπικού δικαίου 
υπό την έννοια ότι μια πράξη ή συμπεριφορά, ενόσω δεν είναι παράνομη ή ποινικά κολάσιμη, δεν 
αποκλείεται, παρόλη την ενδεχομένως αρνητική ηθική διάσταση που μπορεί να φέρει, 
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διαμορφώνοντας τους κανόνες ότι το νόμιμο είναι και ηθικό και ότι το δημόσιο ταυτίζεται με το 
«κακό» ενώ το ιδιωτικό με το «καλό» (Heywood, 2007). Το αντικρατικιστικό δόγμα του και η 
ιδεολογική προσήλωση στη συναλλακτική ελευθερία τροφοδοτούν τις νεοφιλελεύθερες απόψεις των 
Friedrich von Hayek και Milton Friedman, οι οποίες υποστηρίζουν ότι βασική ευθύνη της 

διακυβέρνησης είναι η προστασία του χρήματος και η υποστήριξη της ανάπτυξης προχωρώντας σε 
ραγδαίες περικοπές  και στην εμπορευματοποίηση των αγαθών με τον περιορισμό της κοινωνικής 
πρόνοιας (Heywood, 2007).  

Αντίθετα, ο John Rawls ως θιασώτης του κοινωνικού κράτους το αντιλαμβάνεται ως θεμέλιο 

της δικαιοσύνης και της κοινωνικής συναίνεσης, προτείνοντας ένα μοντέλο πολιτικής διαχείρισης 
που προσομοιάζει στο μοντέλο της σοσιαλδημοκρατίας. Στο έργο του Θεωρία Δικαιοσύνης (1970) 
αποδέχεται την ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων στο περιβάλλον της καπιταλιστικής οικονομίας υπό 
την προϋπόθεση να συντρέχουν προς όφελος των αδυνάτων (Heywood, 2007). Στη σκέψη του ο 

εγωισμός και η ιδιοτέλεια εμποδίζουν τα άτομα να ενστερνιστούν τις κανονιστικές αρχές του 
κράτους, γι’ αυτό συλλαμβάνει την ιδέα μιας δικαιοσύνης που να λειτουργεί ευεργετικά για όλους 
τους πολίτες. Η εξάλειψη του εγωιστικού στοιχείου μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός αναστοχασμού 
υπό το «πέπλο της άγνοιας» του καθένα για τη θέση στην οποία βρίσκεται, ώστε είτε ως 

προνομιούχος είτε ως ευάλωτος να επιθυμεί τη δίκαιη μεταχείριση όλων (Renaut, 2007).  
Έτσι, σε μια ιδεατή και πραγματικά πλουραλιστική δημοκρατική κοινωνία μέσω της επάλληλης 

συναίνεσης, πέρα από τα στοιχεία που διαχωρίζουν τους ανθρώπους και ενίοτε τους οδηγούν σε 
συγκρούσεις, θα υπάρχουν κάποιες κοινές αξίες που θα αλληλοεπικαλύπτονται, ώστε να αποκτούν 

αντικειμενική εγκυρότητα (Κιουπκιολής, 2021). Μολονότι οι πολίτες διαφοροποιούνται ως προς τα 
υποκειμενικά και αξιακά συστήματα, εντούτοις είναι εφικτό να βρουν διαύλους επικοινωνίας μέσω 
της επαλληλίας και της διαβούλευσης, επιζητώντας τη δημόσια συμφωνία για την προαγωγή των 
κανονιστικών προτύπων και της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών (Renaut, 2007). Επομένως, ο 

Rawls διεκδικεί την επιστροφή του κοινωνικού κράτους και επιμένει ότι η παρέμβαση του κράτους 
στην οικονομία συμβάλλει καθοριστικά στην ακριβοδίκαιη διανομή των πόρων για τη διόρθωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών και στη ρύθμιση του πλαισίου δράσης των ανθρώπων με βάση 
την «αρχή της διαφοράς», που λειτουργεί  υπέρ των αδυνάτων σε μια κοινωνία ανισοτήτων 

(Heywood, 2007).  

2.3 Όψεις του νεοφιλελευθερισμού στην ανάδυση του «πρεκαριάτου».  

Το «πρεκαριάτο» ή «επισφαλής νέα γενιά» συγκροτεί ένα νέο είδος εργαζομένων με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων επικρατούν η νεαρή ηλικία, το υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο, η αβεβαιότητα των όρων εργασίας, η έλλειψη προοπτικών ανέλιξης, η μειωμένη 
ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη και οι χαμηλές απολαβές (Standing, 2011). Ο όρος αποτελεί 

νεολογισμό και προέρχεται από το επίθετο «precarious» που στα ελληνικά μεταφράζεται ως 
«επισφαλής» και ένα συγγενικό ουσιαστικό, το γνωστό «proletariat» (προλεταριάτο), για να 
αποτυπώσει το γεγονός ότι οι σύγχρονοι εργαζόμενοι βιώνουν ένα καθεστώς «οικονομικού 
επείγοντος» στο οποίο η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα διέπουν την καθημερινότητα και τη 

δεοντολογία της εργασίας τους (Αγανίδης, 2012).  
Ειδικότερα, η ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων έθεσε σε δοκιμασία την κοινωνική 

δημοκρατία, το κράτος πρόνοιας και τη μαζική παραγωγή και κατανάλωση, πυροδο τώντας τάσεις 
για μια παγκόσμια απορρύθμιση και διεθνοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Μεγάλοι 

επιχειρηματικοί όμιλοι μετέφεραν τις δραστηριότητές τους σε χώρες με ευνοϊκές προοπτικές 
κέρδους, ενώ η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών αύξησε τη βιομηχανική  παραγωγή, πράγμα που  
εξασθένισε τη βιομηχανική εργατική τάξη, παρήγαγε εφεδρικό εργατικό δυναμικό και γιγάντωσε τις 
διεθνοποιημένες επιχειρήσεις (Κράουτς, 2006). Η συγκέντρωση οικονομικής ισχύος και πολιτικής 

δύναμης διαμόρφωσε ένα σύστημα που λειτουργεί με όρους κερδοφορίας για μια μικρή μερίδα 
ανθρώπων και καταδίκασε την πλειονότητα σε περιθωριοποίηση ή και εξόντωση, με άμεση συνέπεια 
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μεγάλο μέρος της κοινωνίας να παραγκωνιστεί από τον έλεγχο της εξουσίας και να αναλάβει τα ηνία 
μια οικονομική ελίτ, η οποία καθορίζει τις εξελίξεις σε όλα τα υπόλοιπα πεδία της κοινωνικής ζωής. 

Η τάση προς πολιτικές μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας υπό το πνεύμα της 
νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας έχει προκαλέσει τη φτωχοποίηση του εργατικού πληθυσμού στα δυτικά 

κράτη, ιδίως μετά την υιοθέτηση του γερμανικού προτύπου που προωθεί την ευελιξία και την 
επισφάλεια στην εργασία με αναστολή των περισσότερων παροχών του κοινωνικού κράτους 
(Lazzarato, 2014). Συγκεκριμένα, η γερμανική εργατική νομοθεσία προωθεί το μοντέλο της 
«επισφαλούς πλήρους απασχόλησης» με την αντικατάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων και 

υπηρεσιών (welfare) από τις διαδικασίες της διαθεσιμότητας και της ευελιξίας (workfare) (Lazzarato, 
2014). Παρόμοια, η Γαλλία με το αποκαλούμενο «εισόδημα ενεργού αλληλεγγύης» θεωρείται ότι 
κατασκευάζει μια μηχανή παραγωγής φτωχών εργαζομένων, ώστε να προωθεί τη σύγχυση των ορίων 
ανάμεσα στις έννοιες του «μισθωτού» και του «υποστηριζόμενου» και να εγκαινιάζει την επίσημη 

στροφή προς ένα νέο παράδειγμα υποαπασχόλησης, υπομισθοδοσίας αλλά πλήρους δραστηριότητας, 
υπό την έννοια της αποσύνδεσης από τη λογική της πλήρους απασχόλησης με συγκεκριμένη διάρκεια 
και ποιότητα (Lazzarato, 2014). Στην Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία 2000 σε μια προσπάθεια 
πλασματικής μείωσης του δείκτη ανεργίας επινοήθηκαν από την πολιτική ηγεσία οι συμβάσεις 

μαθητείας ορισμένου χρόνου, οι οποίες μέσα από διαδοχικές ανανεώσεις παρήγαγαν τη δυνατότητα 
μονιμοποίησης, γεγονός που είχε όχι μόνο δημοσιονομικές συνέπειες, αλλά έπληξε και τον πυρήνα 
της αγοράς εργασίας, καθώς εγκαθιδρύθηκαν πρακτικές που αναιρούν τα κεκτημένα εργασιακά 
δικαιώματα της πλήρους αμειβόμενης εργασίας με ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και πρόνοια 

(Τσιμπούκης, 2015). 
Όπως αποδείχθηκε στην περίπτωση της Ελλάδας, η οικονομική και δημοσιονομική κρίση 

επηρέασε τόσο αρνητικά τον τομέα της εργασίας, ώστε οι νέοι και υψηλά καταρτισμένοι να βρεθούν 
στο δίλημμα της επιλογής ανάμεσα σε μια ζωή χωρίς καριέρα και εργασία ή τη μετανάστευση, 

προκειμένου να πετύχουν στο εξωτερικό όσα η χώρα τους δεν εξασφαλίζει. Το «brain drain» 
εντάσσεται σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο μαζικών μετακινήσεων εργαζομένων από τις λιγότερο προς 
τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης (Παπαματθαίου, 2020). 
Εξάλλου, οι νέοι επιστήμονες που παρέμειναν στη χώρα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες αντιξοότητες με 

αποτέλεσμα να στερούνται την πραγματική επαγγελματική ταυτότητα που τους αντιστοιχεί, καθώς 
τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα, όπως των μηχανικών και των δικηγόρων, υφίστανται υπερβολικά για 
τα χαμηλά τους εισοδήματα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη, όπως αναδείχθηκε στην περίπτωση 
του νόμου «Κατρούγκαλου» που τελικά κατέπεσε λόγω αντισυνταγματικότητας με απόφαση του ΣτΕ 

(Μάνδρου, 2019). 
Επιπρόσθετα, λόγω της τεχνολογικής επανάστασης και της ισχυρής δυναμικής που απέκτησε 

η τηλεργασία με αφορμή την πανδημία της COVID-19, τα στερεότυπα που αφορούν στην εργασία 
σταδιακά ανατρέπονται και κατευθύνονται στην παγκόσμια ανάπτυξη της «gig economy», δηλαδή 

της ελεύθερης εργασίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα περίπου 15 εκατομμύρια άτομα εργάζονται ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες που αναζητούν κυρίως καλύτερους όρους εργασίας και προσωπικό 
ελεύθερο χρόνο. Η ανατροπή του φορντικού μοντέλου παραγωγής αφαιρεί τα πλεονεκτήματα της 

μόνιμης απασχόλησης και της σταθερότητας της αμοιβής, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην 
απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και συνθήκες εργασίας, τουλάχιστον μέχρι να δημιουργηθεί το 
κατάλληλο πλέγμα νομικών κανόνων που θα διέπει τις νέες εργασιακές σχέσεις (Lazzarato, 2014 και 
Μιχαλοπούλου, 2017). 

Διαπιστώνουμε ότι η επισφαλειοποίηση της εργασίας αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο του 
21ου αιώνα, το οποίο έχει ενισχυθεί καθοριστικά από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Με τις 
στρατηγικές λιτότητας και διαρθρωτικών αλλαγών που υιοθετούν το ένα μετά το άλλο τα ευρωπαϊκά 
κράτη προς την κατεύθυνση της τήρησης των προϋποθέσεων δημοσιονομικής πειθαρχίας στο 

πλαίσιο της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης (Χρυσομάλλης, 2017) ενθαρρύνεται η 
ανατροπή των καθιερωμένων κανόνων και η de facto ή de jure θεμελίωση νέων εργασιακών ηθών 
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και προτύπων που τείνουν στην κεφαλαιακή υπερσυσσώρευση. Εκ των πραγμάτων, η άνευ όρων 
υποταγή στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς επιβάλλει την προσαρμογή στην κερδοφορία του 
κεφαλαίου, ώστε η παγκόσμια οικονομία να φτάνει στο χείλος της καταστροφής. Επίσης, 
καταρρίπτεται ο μύθος της αυτορρύθμισης των αγορών, εφόσον οι κυβερνήσεις και, κατ΄ επέκταση, 

οι φορολογούμενοι πολίτες αναλαμβάνουν το κόστος της αποτυχίας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος (Stiglitz, 2010). Στη συνθήκη του χρέους οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι με στόχο 
τη βελτίωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας αναμοχλεύουν τα δάνεια ενισχύοντας την ύφεση και 
οδηγώντας τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής σε αποτυχία (Καραμούζης, 2011). 

Ταυτόχρονα, οι πολίτες περιέρχονται σε οικονομική δυσπραγία επωμιζόμενοι το βάρος διάσωσης 
των τραπεζών, ενώ υποβάλλονται σε μια διαδικασία παραγωγής «υπεύθυνων ατόμων» που 
αναλαμβάνουν «δικαίως» το πλήρες φορτίο της ζωής τους μετά τα επαναλαμβανόμενα σοκ από τις 
περικοπές στο εισόδημα, την ανεργία, την επισφαλή, ευέλικτη και κακοπληρωμένη εργασία και την 

άδικη φορολογία, ώστε το μέλλον να προδιαγράφεται αβέβαιο (Κιουπκιολής, 2013).   
Αυτό το νέο Παράδειγμα στην οικονομία συνδέεται με την πλήρη ανατροπή των εργασιακών 

συσχετισμών προκαλώντας την ανάπτυξη ενός επισφαλή νου που χάνει την ικανότητα δημιουργικής 
σκέψης και φαντασίας, ενώ το άγχος κυριεύει την ψυχολογία του ανθρώπου και καταργεί τον 

ορθολογισμό. Η εργασιακή ανασφάλεια αλώνει κάθε πτυχή της προσωπικότητας του ατόμου και του 
γεννά συναισθήματα ανομίας, άγχους, θυμού και αποξένωσης που μπορούν να προκαλέσουν ακραίες 
εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα το «πρεκαριάτο» να εξελίσσεται σε μια αμφιλεγόμενη ομάδα ανθρώπων 
με διαφορετικό υπόβαθρο, γνώσεις, δεξιότητες, πεποιθήσεις αλλά με απρόβλεπτες και 

αχαρτογράφητες πολιτικές απολήξεις (Standing, 2011). Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 
υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις αναφορικά με την πολιτική κατεύθυνση του «πρεκαριάτου», υπό την 
έννοια ότι παραμένει ένα ανοργάνωτο και ασύντακτο, ιδεολογικά διαφοροποιούμενο πλήθος 
ανθρώπων, το οποίο δεν διαθέτει ομοιογένεια, ούτε συγκεκριμένη πολιτική εκπροσώπηση και 

ατζέντα, ωστόσο την ίδια στιγμή παρουσιάζει μια δυναμική που συνδέεται με την απαξίωση του 
κυρίαρχου πολιτικού συστήματος και την επικράτηση ριζοσπαστικών τάσεων στην Ευρώπη και  την 
Αμερική, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Κυρίως όμως θα μπορούσαμε να το εντάξουμε 
στη γενικότερη τάση προς τη συντηρητικοποίηση των δυτικών κοινωνιών, όπως είδαμε για 

παράδειγμα με τα Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία, την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στο Βέλγιο, τη 
Γαλλία, την Πολωνία, την Ουκρανία ή με την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ μέχρι την αποχώρηση της 
Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ. Στην Ελλάδα αντίστοιχα, η ακροδεξιά στροφή οδήγησε εν μέσω 
της μνημονιακής περιόδου μορφώματα του ακραία αντισυστημικού χώρου, όπως η Χρυσή Αυγή, στο 

Κοινοβούλιο. Παραμένει πάντως ρευστό το πολιτικό προφίλ του πρεκαριάτου και άγνωστο το εάν 
θα στραφεί προς μια συστημική ή αντισυστημική κατεύθυνση.  

Προκύπτει ότι μολονότι η οικονομική σταθερότητα και η διαρκής ανάπτυξη της  μεταπολεμικής 
εποχής αναγορεύονται σε κυρίαρχα στοιχεία του πολιτικού λόγου και καθιερώνονται ως μια 

αυτονόητη πραγματικότητα που ανοίγει τον δρόμο προς ένα ευοίωνο μέλλον για όλους, εντούτοις οι 
θεμελιώδεις παραδοχές ότι η ανθρώπινη ζωή προστατεύεται με βάση τις αρχές του τρίπτυχου 
ισότητα, αδελφότητα και δικαιοσύνη φαίνεται ότι δεν αφορούν όλους τους ανθρώπους εξίσου. 
Αντίθετα, η υπόσχεση των ίσων ευκαιριών και της ίσης πρόσβασης στην πρόοδο αποδεικνύεται ότι 

αποτελεί στην πραγματικότητα ένα ιδεολόγημα που αποσιωπά το πραγματικό και πολιτικό 
διακύβευμα της εδραιωμένης ανισότητας και της εξωραϊσμένης μορφής του δικαίου του ισχυρού 
(Τσουκαλάς, 2020). H τρέχουσα κρίση χτύπησε όλη τη νότια Ευρώπη και κυρίως την Ελλάδα 
πλήττοντας ποικίλες πτυχές του κοινωνικού κράτους και κυρίως τον τομέα της εργασίας, αλώνοντας 

τα εισοδήματα, φτωχοποιώντας το σύνολο της μεσαίας τάξης και αφήνοντας το κεφάλαιο των νέων 
εργαζομένων ανενεργό. Έτσι, μια προσεκτική ανάγνωση του φαινομένου της κρίσης μας οδηγεί στην 
αμφισβήτηση του βασικού οικονομικού δόγματος του νεοφιλελευθερισμού που έχει επιβληθεί τις 
τελευταίες δεκαετίες και αδυνατεί πλέον να επαναφέρει τις ισορροπίες ανάμεσα σε όλους τους 

παράγοντες και τις δυνάμεις που το συναποτελούν. 
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Βλέπουμε επομένως ότι η καπιταλιστική κρίση έχει αναμφίβολα πολιτικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις και ορθώνει εμπόδια στη λειτουργία των σύγχρονων δημοκρατικών καθεστώτων. Το 
μείζον πρόβλημα είναι ότι ενώ ο νεοφιλελευθερισμός ως ιδεολογικό κατασκεύασμα και π ολιτικό 
πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1970 που άρχισε να εφαρμόζεται στα 

δυτικά κράτη, η μεταστροφή που παρατηρούμε σήμερα είναι ότι έχει οδηγήσει στην υπέρμετρη 
αύξηση της ταξικής πόλωσης. Αυτή η διεύρυνση των ταξικών ανισοτήτων  διαπιστώνεται ότι περνάει 
μέσα από την κοινωνικοποίηση του χρέους, την καθιέρωση δηλαδή της μεθόδου των σκληρών 
πολιτικών και μέτρων λιτότητας ως δήθεν μοναδικής θεραπείας του δημοσίου χρέους σε πολλές 

δυτικές χώρες. Οι πολιτικές αυτές τελικά πλήττουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
που ανήκει στα κατώτερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα, ενώ οι πλούσιοι τείνουν να γίνονται 
πλουσιότεροι και αναμφίβολα πιο ισχυροί. Η αντίθετη οπτική του πολιτικού φιλελευθερισμού του 
Rawls αποκρυσταλλώνεται σε μια πολιτική αντίληψη για τους σύγχρονους δημοκρατικούς θεσμούς 

η οποία εστιάζει στην επάλληλη συναίνεση, προκειμένου να εισαχθούν αρχές δικαίου στη 
θεσμοποιημένη πραγματικότητα και να αρθεί η πολυφωνική διαμάχη που διασπά την ενότητα του 
πολιτικού (Κιουπκιολής, 2021). Έτσι, ο σεβασμός των διαφορών θα επιτρέψει την ελεύθερη 
σύγκλισή τους μέσω της διαβούλευσης και θα οδηγήσει στην αναγνώριση των εκατέρωθεν 

δικαιωμάτων και των αναγκών όλων των πολιτών, ώστε ο ευάλωτος να δέχεται την προστασία του 
κράτους και ο ισχυρός να αναγνωρίζει το μερίδιο που αναλογεί στον αδύναμο.   

5. Συμπεράσματα 

      Στη συνθήκη της κρίσης η περίσσεια ναρκισσισμού δεν επιτρέπει αναθεωρήσεις και απαιτεί 
τη μονοπωλιακή σχέση με τα πλεονεκτήματα που διασφαλίζει η δύναμη του ισχυρού, η οποία 
καταλύει τις όψεις της ανθρωπιάς και την ενδεχόμενη χειραφέτηση της κοινωνίας που κρύβεται πίσω 

από τη γενική αφήγηση του «οικονομικού επείγοντος». Το πολιτικό πεδίο της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους διαβρώνεται από φαινόμενα ακραία συντηρητικών 
πεποιθήσεων που οδηγούν σε αντιφιλελεύθερες και αντιδημοκρατικές πρακτικές, οι οποίες 
σηματοδοτούν μια μαζική επιστροφή στις προνεωτερικές πειθαρχικές εμπειρίες, όταν δηλαδή ο 

άνθρωπος εισέπραττε την επίπληξη και την τιμωρία επειδή ανήκε στο ευάλωτο τμήμα του 
πληθυσμού ή αντίστοιχα τον έπαινο και την επιβράβευση ως προνομιούχος. Η στροφή αυτή 
συμβαδίζει με τον νέο ηδονικό ατομικισμό και εξορθολογίζει την ιδιοτέλεια και τη φιλαργυρία ως 
κάτι που καταλήγει σε δημόσιο όφελος. Από την άλλη πλευρά, είδαμε ότι υπάρχουν ρεύματα σκέψης 

όπως αυτό του John Rawls που οραματίζεται μια αυθεντική διαβουλευτική δημοκρατία με βάση τη 
διαλεκτική ώσμωση των αντιθέτων και την εξισορρόπηση των ανισοτήτων επαναφέροντας την ηθική 
στην πολιτική. Αντίθετα, ο Robert Nozick εισηγείται μια μορφή συναλλακτικής δημοκρατίας στην 
οποία η κρατική παρέμβαση στρέφεται στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την τήρηση της 

τάξης και της ασφάλειας και την απελευθέρωση της οικονομίας, ώστε οι συναλλαγές να 
διευθετούνται μεταξύ θεωρούμενων ισότιμων εταίρων χωρίς κρατική παρέμβαση και πρόνοια για 
την προστασία των λιγότερο προνομιούχων. Η επικράτηση της ιδεολογίας του νεοφιλελευθερισμού 
ως αντίδραση στο κοινωνικό κράτος έχει επιβάλει την υποταγή της πολιτικής στην οικονομία και τον 

περιορισμό του κράτους σε ρόλο μεσάζοντα ανάμεσα στο κεφάλαιο και την κοινωνία με παρεμβάσεις 
που απελευθερώνουν την αγορά εργασίας από κάθε έλεγχο και θεσπίζουν κανόνες συμβατούς με τη 
συσσώρευση κεφαλαίου. Η αλλόκοτη αίσθηση που αφήνει η διεκδίκηση των ποικ ίλων κοινωνικών 
αιτημάτων τα οποία για τους έχοντες αποτελούν απλώς διαμαρτυρίες και εξάρσεις οργής των 

περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, αποδεικνύει ότι η κατάλυση του κοινωνικού κράτους και 
οι μετασχηματισμοί που διευρύνουν τις ανισότητες ενισχύουν τη γενικότερη παθογένεια των 
σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. 
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ  
ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
Ρίζος Θεόδωρος 

Διδάκτορας Κοινωνιολογίας 

 

Περίληψη  

 Το παρόν κείμενο επιχειρεί να ανιχνεύσει τις κεντρικότερες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής 
εστιάζοντας στις συντονισμένες προσπάθειες προστασίας και παροχής φροντίδας στα ευάλωτα 
τμήματα του πληθυσμού. Καταδεικνύει ότι η κοινωνική διάσταση της πολιτικής συντελεί 
καθοριστικά στην εμπέδωση σταθερού κλίματος κοινωνικο -οικονομικής ανάπτυξης με την 

εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής μέσω της άοκνης μέριμνας για τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων. 
Το ευρύ φάσμα των μορφών κάλυψης περιλαμβάνει από την παροχή υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας, θέματα κοινωνικής ασφάλισης μέχρι τη στήριξη εκείνων που βιώνουν 
καταστάσεις έσχατης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Πιο συγκεκριμένα θίγονται άμεσα οι 

ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι νέοι, οι μειονότητες καθώς και πιο ευαίσθητες κατηγορίες όπως οι 
χρήστες ναρκωτικών ουσιών και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Σε θεμελιώδη λοιπόν στόχο της 
παρουσίασης αυτής αναδεικνύεται η πρόταση για δραστική διαμόρφωση ενεργών κοινωνικών 
στοχεύσεων που θα επεξεργαστούν με μεθοδικότητα ρεαλιστικές λύσεις για την άρση του αδιεξόδου 

που ταλανίζει τις ευαίσθητες συσσωματώσεις.  
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικά αποκλεισμένοι, ευάλωτες ομάδες, ευπαθείς πληθυσμοί, κράτος 

πρόνοιας, παγκοσμιοποίηση. 

1. Εισαγωγή 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός εκφράζει μια έννοια πολυσήμαντη και ευρείας έκτασης κι 
εφαρμογής καθώς ασχολείται με την ερμηνεία και ανάλυση πληθώρας κοινωνικών παθογενειών. 

Κάτω από την ομπρέλα του ομαδοποιούνται και επαναδιατυπώνονται σωρεία αποσυνθετικών 
φαινομένων που απειλούν την κοινωνική συνοχή όπως η μακροχρόνια ανεργία, η σχολική αποτυχία, 
η μονογονεϊκότητα, η γήρανση, η μετανάστευση, η κοινωνική παραβατικότητα, η σωματική ή 
διανοητική δυσμορφία, η πολιτισμική ή θρησκευτική ιδιαιτερότητα, η φτώχεια κ.α. Η θεωρητική του 

πολυμέρεια είναι εύλογο να προκαλεί εννοιολογική ασάφεια και σύγχυση αφού φαντάζει εξαιρετικά 
δύσκολο να συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο θεωρητικό πλέγμα διαρθρωτικές δυσχέρειες όπως ο 
ρατσισμός, η εγκληματικότητα, η ένδεια και η ανεργία. Ο όρος παραπέμπει ερμηνευτικά στην 
ύπαρξη μιας κοινωνικής οντότητας διχοτομημένης στη βάση του μέσα και του έξω. Σε γενικές 

γραμμές αντιπροσωπεύει ένα εργαλείο προσδιορισμού και εξέτασης της κατάστασης εξόδου από την 
κοινωνική κανονικότητα πληθυσμιακών συνόλων που προηγουμένως διέθεταν κάποιο ισχυρό 
δυναμικό κοινωνικής ενσωμάτωσης. Δε συνιστά μια μονομερή διανοητική κατασκευή αλλά προϊόν 
μιας σύνθετης κοινωνικής διεργασίας άρρηκτα συνυφασμένης με την υφιστάμενη δομή κοινωνικής 

οργάνωσης, το πολιτικό στερέωμα και την προϊούσα οικονομική πραγματικότητα. Έτσι, συνάγεται 
αβίαστα ότι δε θα ήταν ορθό να μιλάμε για μια καθολικά αποδεκτή θεώρηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού αλλά συναντάμε όλο και περισσότερο πολυειδείς, διακριτές μορφές του που έλκουν 
την καταγωγή τους από επιμέρους πτυχές του κοινωνικού συστήματος και εδράζονται σε 

ξεχωριστούς τρόπους αναπαραγωγής ανισοτήτων, διακρίσεων και ιεραρχιών.  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ιστορική ιχνηλάτηση της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού 

Η έλευση της βιομηχανικής κοινωνίας γέννησε την ανάγκη για παροχή μιας άρτια 
εκπαιδευμένης εργατικής δύναμης ικανής να ικανοποιεί με επάρκεια τα νεοεμφανιζόμενα 
στάνταρντς παραγωγής. Η ταχεία εξάπλωση του προτεσταντικού δόγματος σε ευθεία συνάρτηση με 
την κοσμική αντίληψη για την κοινωνία που επέβαλλε η θρησκευτική μεταρρύθμιση απέληξαν στην 

εγκάθειρξη των άπορων και άεργων σε ειδικά διαμορφωμένα άσυλα εργασίας. Το κράτος 
αναλάμβανε λοιπόν τον ηθικό και σωματικό καταναγκασμό των επαιτών, φτωχών και 
περιπλανώμενων προκειμένου να πετύχει την αποτελεσματική πειθάρχηση του ανθρώπινου σώματος 
στις επιταγές ανάπτυξης του κεφαλαίου. Αποσκοπούσε μέσω της αγωγής μιας ηθικής για την εργασία 

που πρόσφερε να την εξυψώσει σε ανώτατο κοινωνικό σκοπό κάθε ενάρετου πολίτη. Τα πρώτα μέτρα 
προς αυτή την κατεύθυνση παρείχαν μια στοιχειώδη υποστήριξη στον εξαθλιωμένο πληθυσμό 
εξαρτώμενα άμεσα από την δέσμευση τους να συνεργαστούν αρμονικά με τις κρατικές ή ιδιωτικές 
υπηρεσίες αρωγής. Η νεοδιαμορφώμενη κοινωνική πολιτική έθετε ένα σαφή διαχωρισμό ανάμεσα 

στην εργατικότητα και την αεργία οποία άρχισε να φέρει το στίγμα της ανικανότητας και οκνηρίας. 
Η άσκηση φιλανθρωπίας εκ μέρους των ανώτερων κοινωνικά στρωμάτων διαπνεόταν από μια έντονα 
ωφελιμιστική χροιά προσδίδοντας στις αγαθοεργείς πράξεις των φορέων τους ένα φωτοστέφανο 
αυτοπραγμάτωσης και καθολικής αναγνώρισης της ανωτερότητας τους. Από την άλλη πλευρά, οι 

αποδέκτες της ευσπλαχνίας των ευεργετών αποδέχονταν με την απολαβή των ευεργετημάτων  την 
υφιστάμενη κοινωνική ιεραρχία και κατωτερότητα τους.  

Από τον 16ο έως τα τέλη του 18ο αιώνα η προνοιακή πολιτική συνδέθηκε αξεδιάλυτα με την 
αποδοχή του αστικού εργασιακού πλαισίου μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών που εγκαθίδρυσε το 

πανοπτικό κράτος το οποίο διαδραμάτιζε πλέον ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο σε ζητήματα που ως 
τότε αποτελούσαν αποκλειστικότητα των θεσμών της οικογένειας και της κοινότητας (σχολεία, 
φυλακές, στρατολόγηση, πρόνοια). Παράλληλα κατά την κατοπινή φάση της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης και της ραγδαίας διάδοσης ιμπεριαλιστικών πρακτικών παρατηρείται απότομη αύξηση 

της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου και της δύναμης του εργατικού κινήματος. Ως επακόλουθο 
τις απαρχές του 19ου αιώνα  ενεργοποιούνται πιο άτυπες μορφές κοινωνικού ελέγχου της 
συμπεριφοράς των αποκλινόντων ομάδων των αδύναμων. Το κράτος πρόνοιας χρησιμοποιεί μορφές 
ενσωμάτωσης που κινούνται σε όλο το φάσμα μεταξύ κοινωνίας και συστήματος χάραξης 

κοινωνικής πολιτικής. Στο νεοπαγές ασφαλιστικό καθεστώς ο ασφαλισμένος αναγνωρίζεται ως 
ατομικό υποκείμενο-πολίτης κι όχι ως οργανωμένο μέρος μιας τάξης. Με την εξατομίκευση των 
εισφορών που επέφερε το σύστημα της υποχρεωτικής ασφάλισης τέθηκε σε δεύτερη μοίρα το 
αίσθημα αλληλεγγύης που προσδιοριζόταν από την κοινή κοινωνική θέση. Η εξασθένηση της 

αμοιβαίας εξάρτησης οδήγησε στον πολλαπλασιασμό της ανομοιογένειας ανάμεσα σε ετερόκλητες 
κατηγορίες ασφαλισμένων κι ακόμα και μεταξύ των γενεών.  

Η συντονισμένη προσπάθεια εκλογίκευσης του κόσμου είχε σαν επακόλουθο την κατάρρευση 
της πρώιμης καπιταλιστικής περιόδου που ήταν εμπνευσμένη από τις αρχές της αυτοβοήθειας. 

Παράγοντες όπως η θνησιμότητα, η ασθένεια, η ανεργία περιήλθαν για πρώτη φορά στην 
αρμοδιότητα του κοινωνικού σχεδιασμού ενώ οι μορφές παροχής βοήθειας που θεσπίστηκαν 
σηματοδότησαν την απαρχή της οργανωμένης ορθολογικά κοινωνικής πολιτικής. Ο οικογενειακός 
χώρος αποϊδιωτικοποιείται καθώς αναδιαρθρώνονται νομικά οι σχέσεις των μελών του και οι πράξεις 

του υπάγονται στον έλεγχο της κεντρικής εκτελεστικής εξουσίας. Η ανάδυση της βιομηχανικής 
κοινωνίας και οι κοινωνικές ανακατατάξεις που συνόδευσαν τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών 
στις πόλεις όξυναν σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική εξαθλίωση και συντέλεσαν στην μεγαλύτερη 
καταγραφή εκδηλώσεων απόλυτης φτώχειας και ασύστολης εκμετάλλευσης των ανήμπορων. Στο 

τέλος του 19ου αιώνα σημειώνεται έξαρση στον αριθμό ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο 
της κοινωνικής προστασίας. Οι ιστορικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ήρθαν ως απότοκες ενός 
εντεινόμενου ιδεολογικού ανταγωνισμού ανάμεσα σε αντίπαλες προνοιακές θεωρήσεις. Οι οπαδοί 
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του απολυταρχισμού συμμάχησαν με τους αντικαπιταλιστές υπερασπιστές του παλιού καθεστώτος 
ενάντια στους φιλελεύθερους και Χριστιανούς μεταρρυθμιστές. Η ανοδική πορεία της 
σοσιαλδημοκρατίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο  Πόλεμο μετέβαλε δραματικά τους συσχετισμούς 
δυνάμεων σφυρηλατώντας νέους ιστορικούς συμβιβασμούς προς την παγίωση ενός πιο δίκαιου και 

αναδιανεμητικού προνοιακού συστήματος. 
Στις σημερινές συνθήκες διεύρυνσης της παγκοσμιοποίησης των αγορών κάνουν την εμφάνιση 

τους ολοένα και με μεγαλύτερη ορμή τάσεις απορρύθμισης της κοινωνικής προστασίας και 
γινόμαστε μάρτυρες καταστάσεων ακραίας κοινωνικής υποβάθμισης και διόγκωσης της μάζας των 

οικονομικώς ενδεών και κοινωνικά έκπτωτων κομματιών του πληθυσμού. Η εφαρμογή πολιτικών 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας που προκρίνεται από το νεοφιλελεύθερο παράδειγμα συμβάλει στη 
γιγάντωση του όγκου των ανειδίκευτων εργαζομένων καθώς και στη χαλάρωση των οικογενειακών 
δομών και την εξασθένιση των παραδοσιακών μορφών αλληλεγγύης.  Η αναπροσαρμογή του 

προτύπου κρατικής χρηματοδότησης της οικονομίας, η στροφή προς περιοριστικές δημοσιονομικές 
επιλογές μαζί με την παρατηρούμενη αναδιάρθρωση της παραγωγικής οργάνωσης και των 
εργασιακών σχέσεων αντιστοιχούν στην παγίωση μιας ωμής πραγματικότητας διευκόλυνσης των 
χρηματοπιστωτικών ροών. Σαν επακόλουθο τους έχουν την κατάργηση του μεταπολεμικού 

καθεστώτος πλήρους απασχόλησης και καθολικής κάλυψης του υγειονομικού συστήματος από το 
κράτος-εγγυητή της κοινωνικής ομαλότητας. Αναδεικνύονται επίσης δημογραφικοί παράγοντες που 
σχετίζονται ευθέως με την ελλιπή χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος και την εξασθένιση 
της προνοιακής πολιτικής γενικότερα. Οι εν λόγω τάσης ωστόσο διαφοροποιούνται από χώρα σε 

χώρα και από περιοχή σε περιοχή της υφηλίου. Στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα 
η πλάστιγγα του συμβιβασμού γέρνει καταφανώς υπέρ της ενίσχυσης του ατομικισμού και της 
ελεύθερης αγοράς με το κράτος πρόνοιας να διεκδικεί ένα υποδεέστερο ρόλο ενώ στις Σκανδιναβικές 
χώρες επικρατεί ένα πιο εξισωτικό μοντέλο που επιβραβεύει τη συμμετοχική ιδιότητα του πολίτη.  

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και παραλλαγές κοινωνικής κάλυψης μερικοί επικριτές 
καταλογίζουν στα επιλεγόμενα μέτρα προστασίας των αδυνάμων σημαντικές ελλείψεις κι αδυναμίες . 
Κατά την άποψη τους η οικονομική συνδρομή των απόρων δεν στοχεύει στην οριστική εξάλειψη των 
αιτιών που παράγουν την κοινωνική περιθωριοποίηση αλλά προσλαμβάνουν ένα κατασταλτικό 

χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η δυνητική επιδείνωση της θέσης τους. Συνεπώς,  το μόνο που 
πετυχαίνουν οι επιδοματικές ενισχύσεις είναι να στιγματίσουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με το 
να τονίζουν την ιδιαιτερότητα τους και να δυναμώνουν την εξάρτηση τους από τις κρατικές παροχές.  

2.2. Προτεινόμενες Λύσεις 

Σε επίπεδο Ε.Ε. έχει γίνει πια κοινή συνείδηση ότι οι εφαρμοζόμενες κοινωνικές πολιτικές 
οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλους τους 

πολίτες ανεξαιρέτως προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο εξισωτική και ισότιμη κατανομή του 
πλούτου. Σε πρωταρχικό στόχο έχει αναχθεί η προσπάθεια υποβοήθησης των ενδεών στρωμάτων να 
ενταχθούν ομαλά στο ευρύτερο κοινωνικό σώμα ξεκινώντας από τους βασικούς φορείς 
κοινωνικοποίησης που δεν είναι άλλοι από το σχολείο, την οικογένεια και την τοπική κοινότητα. Τα 

προτεινόμενα μέτρα θα πρέπει να διαπνέονται από τη διενέργεια προληπτικών βημάτων για 
δικαιότερη κατανομή των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, την πολιτική επανένταξη των μειονοτήτων 
και την εξομάλυνση των δυσχερειών που τις αποξενώνουν από τη χώρα υποδοχής. Επιπλέον, 
κρίνεται σκόπιμο τα κοινωνικά προγράμματα που επιλέγονται από τους εκάστοτε ιθύνοντες να 

αποφεύγουν τεχνηέντως την παγίδα στιγματισμού των φτωχών και να χαρακτηρίζονται από ευελιξία 
δράσης ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που διέπουν κάθε μεμονωμένη ευάλωτη οντότητα. 
Επιβάλλεται εκ των πραγμάτων η χάραξη μιας ανανεωμένης κοινωνικά φιλεύσπλαχνης πολιτικής 
που να εκπορεύεται από την ιδέα της ελεύθερης αρωγικής προσφοράς και να στηρίζεται στις 

φιλότιμες πρωτοβουλίες μη-επαγγελματικών κοινωνικών υπηρεσιών αλληλοβοήθειας όπως η 
οικιακή εργασία και περίθαλψη των ασθενών. Σωρεία πρωτογενών συλλογικοτήτων μπορούν να 
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συγκροτηθούν με επίκεντρο το χώρο ή επιμέρους θεματικές που θα κάνουν εκτεταμένη χρήση μη 
αποζημιούμενων κοινωνικών υπηρεσιών εξ’αιτίας της μη-ανταλλακτικής τους αξίας.  

Οι ομάδες εκείνες που βιώνουν τους επικρεμάμενους κινδύνους της αποπτώχευσης όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, τα ηλικιωμένα άτομα και άλλες συνιστούν τον άτυπο εκείνο τομέα της 

κοινωνίας που θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί ενεργά για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
της μάστιγας της φτώχειας. Με αυτό τον τρόπο οι ευθύνες για τη δημιουργία των φαινομένων του 
κοινωνικού αποκλεισμού μετακυλίονται από την αποκλειστική αρμοδιότητα της αγοράς εργασίας 
και του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλειας στη σφαίρα της αυτόβουλης συνάρθρωσης 

κοινωνικών σχέσεων που εδράζονται σε πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας των πολιτών, την οικογένεια 
και το πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί πρακτικές σαν την κοινοτική εργασία είναι ικανές να 
προάγουν το αίσθημα συλλογικής αφύπνισης ώστε να διευκολυνθεί η καλλιέργεια συνθηκών 
οικονομικής άνθισης, κοινωνικής ευημερίας και πολιτισμικής ανάπτυξης. Ο παραπάνω στόχος 

μπορεί να ευοδωθεί ευκολότερα μέσα από το κτίσιμο υγιών ψυχοκοινωνικών υποδομών που να 
καταπολεμούν λυσιτελώς την εμφάνιση κρουσμάτων κοινωνικής αποδιοργάνωσης, στέρησης και 
δυστυχίας. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μνεία στον πρωτεύοντα ρόλο που 
διαδραματίζουν τα κοινωνικά κινήματα σε παγκόσμιο επίπεδο θέτοντας  το ακανθώδες ζήτημα της 

εισοδηματικής ανασφάλειας σε δεκάδες διεθνή fora συζήτησης. Φαίνεται ότι οι αναλαμβανόμενες 
συνεργίες και διαντιδράσεις ετεροειδών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διεθνούς 
κοινωνικής πολιτικής αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα και επιδρούν καίρια στη 
διαμόρφωση του εσωτερικού τοπίου των χωρών που τις υιοθετούν.  

Διατυπώνεται από διάφορες πλευρές η επιτακτική ανάγκη για τη σφυρηλάτηση ενός 
ενεργητικού και δυναμικού κράτους πρόνοιας που να ανταποκρίνεται με επάρκεια στ ις νεο-
αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες που πηγάζουν από τη συμφιλίωση στις εργασιακές σχέσεις, την 
προστασία της οικογενειακής ζωής και την κατοχύρωση της απρόσκοπτης και διά βίου εκπαίδευσης. 

Η αίσια ολοκλήρωση των στοχοθεσιών αυτών απαιτεί την αύξηση των επενδύσεων στην 
επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση για να εξαλειφθεί κατά το δυνατό η ατομική ευπάθεια που 
είναι απότοκος καταστάσεων κοινωνικής εξάρτησης. Παράλληλα, ο επιταχυνόμενος ρυθμός 
μεγέθυνσης της γυναικείας απασχόλησης ανοίγει το δρόμο για τη  θέσπιση μέτρων πολιτικής που 

εμπλέκουν πιο άμεσα τους άνδρες στην ενασχόληση με το νοικοκυριό. Στον ίδιο βαθμό, η δραστήρια 
συμμετοχή των ηλικιωμένων μελών του πληθυσμού στην κοινωνική ζωή συντείνει σε μια διαδικασία 
ενεργητικής γήρανσης όπου τα άτομα τρίτης ηλικίας αισθάνονται ότι εντάσσονται στις παραγωγικές 
δραστηριότητες και προσφέρουν με τις δικές τους δυνάμεις στην ανόρθωση του βιοτικού επιπέδου 

των χωρών. Θεμελιώνονται έτσι σε πιο στέρεο έδαφος οι κοινωνικές βάσεις του αυτοσεβασμού ενώ 
οι δυνατότητες για συμμετοχή κατανέμονται σε όλους εξίσου. Σύμφωνα με τον Rawls μια άνιση 
κατανομή μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο όταν αυξάνει το όφελος που αποκομίζουν οι λιγότερο 
προνομιούχοι. Προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση ενός καθολικού βασικού εισοδήματος ώστε να 

αποφεύγονται οι δυσμενείς συνέπειες μιας πιθανής συγκυρίας πλήρους εξαθλίωσης. Οι αρχές 
ισότιμης δικαιοσύνης στηρίζονται στο χτίσιμο μιας αγοράς εργασίας όπου η είσοδος και η έξοδος 
καθίστανται προσωρινά εύκολες για τη φροντίδα των τέκνων, την περίθαλψη των άρρωστων γονέων, 
την παρακολούθηση μαθημάτων μετεκπαίδευσης ή ίσως απλώς για μια αναζωογονητική ανάπαυλα 

από τον εργασιακό βίο.  
Το συνταξιοδοτικό σύστημα πρέπει να εκληφθεί ως η σύναψη ενός άρρηκτου συμβολαίου 

μεταξύ των γενεών επιμερίζοντας τους δημογραφικούς και οικονομικούς κινδύνους μεταξύ ενεργών 
πολιτών και συνταξιούχων. Υπάρχει σχεδόν καθολική συμφωνία στο ότι το μεταπολεμικό 

συνταξιοδοτικό συμβόλαιο θεμελιωμένο στην ταχύρρυθμη οικονομική ανάπτυξη και τις ευνοϊκές 
δημογραφικές τάσεις δεν είναι πια βιώσιμο. Χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα νέο συνταξιοδοτικό 
πρότυπο που να εγγυάται την εισοδηματική ασφάλεια των πολιτών του σήμερα και του αύριο. Όπως 
ανέφερε και ο Musgrave είναι καθήκον μας ο σχεδιασμός συνταξιοδοτικών μοντέλων που να 

γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στις διάδοχες γενιές όπου η χρονική συνέπεια θα συστοιχίζεται 
πλήρως με μια κοινά αποδεκτή έννοια ακριβοδικίας και θα επιτρέπει την άνετη διέλευση των πολιτών 
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στο βασίλειο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιβάλλεται η ανακατανομή της εργασίας και του χρόνου 
απόσυρσης από τον ενεργό βίο μέσω της αύξησης των δεικτών απασχόλησης επιμηκύνοντας τη 
διάρκεια της εργάσιμης ζωής. Το όπλο της χρηματοδότησης από τη γενική φορολογία φαντάζει 
αρκετό να θωρακίσει τους λιγότερους προνομιούχος και να παράσχει ένα ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας. Επίσης κρίνεται αναγκαία η επαναδιατύπωση μιας 
οικογενειακής πολιτικής που να αντιμετωπίζει την εστίαση στα παιδιά ως κοινωνική επένδυση 
ύψιστης σημασίας. Από τη στιγμή που η ικανότητα και το κίνητρο για μάθηση εξαρτώνται από τις 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της παιδικής ηλικίας είναι απαραίτητη η θέσπιση μέτρων που 

να εστιάζουν στην προώθηση της παιδικής ευημερίας. Η εμβάθυνση του γνωστικού πλούτου στην 
πρώιμη ηλικία προσφέρει αναμφισβήτητα γόνιμο έδαφος για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών 
επιδόσεων και την επιδίωξη διά βίου μάθησης παράγοντας συνάμα υψηλή παραγωγικότητα.  

Σε κεντρική φροντίδα της παροχής εκπαίδευσης ανάγεται πλέον η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 

σε όλους, η εναρμόνιση των εκπαιδευομένων με τις νέες τεχνολογίες και στην ευρύτερη δυνατότητα 
πρόσβασης των οικονομικά ευάλωτων στις ανώτερες σπουδές. Η συνεργασία πανεπιστημίου-
επιχείρησης μπορεί κάλλιστα να ωθήσει στην ανόρθωση των συστημάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης. Η έμφαση στα συνεχή επιμορφωτικά προγράμματα λειτουργεί ως επιταχυντικός 

παράγοντας της γεωγραφικής κινητικότητας εργαζομένων και ανέργων και ενθαρρύνει έμπρακτα τη 
διαρκή εξέλιξη ρόλων και πόστων προάγοντας την αποτελεσματικότητα και τη διαδικασία 
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Σε οξεία αντιδιαστολή με την πρότερα ισχύουσα πρακτική της προσφοράς 
επιδομάτων κι άλλων προνοιακών εισοδηματικών ενισχύσεων, ο νέος προσανατολισμός της 

κοινωνικής πολιτικής κατατείνει ορμητικά προς την επικράτηση μιας πιο επιλεκτικής και 
εξατομικευμένης μορφής στήριξης στο πλαίσιο στρατηγικών επιδότησης της απασχόλησης και 
τόνωσης της αυτο-απασχόλησης. Προσφέρονται κίνητρα ώστε οι άνεργοι να συμβάλλουν στη 
διεύρυνση της αγοράς εργασίας για εξεύρεση δουλειάς και για τους εργοδότες να δημιουργήσουν 

περισσότερες θέσεις. Με την υιοθέτηση ενεργητικότερων επιλογών μειώνονται τα φορολογικά και 
ασφαλιστικά βάρη των επιχειρήσεων και ενισχύεται η επιχειρηματικότητα. Προτείνεται επίσης μια 
δέσμη μέτρων που προωθεί τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας (μερική απασχόληση) και αίρονται 
τα αντικίνητρα για τη γυναικεία εργασία. Επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο η αύξηση του 

οικογενειακού εισοδήματος και πλαταίνει η ασφαλιστική κάλυψη με τον περιορισμό των εξόδων για 
παροχές και επιδόματα.  

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης κατέδειξαν ότι στις παρούσες αντίξοες περιστάσεις 
που βιώνουμε ξαναδιατυπώνονται με τόλμη επιχειρήματα υπέρ της δόμησης ενός εναλλακτικού 
μοντέλου κοινωνικής αρωγής που να συνταιριάζει διορατικά ετερογενείς φορείς και πτυχές 

κοινωνικής στήριξης και δράσης.  
1. Σωρεία μελετητών έχουν ανεπιφύλακτα ταχθεί στο πλευρό μιας αυτόνομης σφαίρας 

οργάνωσης των προνοιακών πολιτικών με μη εμπορευματικό περιεχόμενο σε πεδία που αφορούν 
τομείς όπως η φύλαξη των παιδιών, η περίθαλψη των ηλικιωμένων κ.α. Η επικέντρωση στις 

λεγόμενες συμβιωτικές δράσεις προδιαγράφει μάλιστα τη χαλιναγώγηση του κρατικού 
παρεμβατισμού και τη σύσταση ενδιάμεσων σωμάτων και ενώσεων που θα μετασχηματίζουν την 
κοινωνική υπόσταση σε ένα πιο ρηξικέλευθο μοτίβο. Κατά το Rifkin προκρίνεται η διάπλαση μιας 
παράλληλης αγοράς εργασίας που να πραγματοποιεί τη συνύπαρξη της σφαίρας της αυτονομίας με 

ένα ευέλικτο κρατικό μόρφωμα που θα συνεργάζονται απρόσκοπτα για τη θέσπιση κανόνων ελέγχων 
της κοινωνικής δράσης. Η εξακτίνωση αυτόβουλων, σωματειακών πρωτοβουλιών και η εξάπλωση 
του εθελοντισμού στο τοπικό επίπεδο μακριά από κερδοσκοπικές επιβουλές στη βάση ομοειδών 
ενδιαφερόντων πρέπει να προωθηθεί δυναμικά ώστε να διανοίξει ένα καινοτόμο χώρο προσέγγισης 

και παρέμβασης που θα ελαχιστοποιεί την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό των εξαθλιωμένων 
μαζών που ζουν εγκλωβισμένοι στη φτώχεια.  
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2. Το διακύβευμα της επικέντρωσης στην προστασία των αδύναμων σχετίζεται ευθέως με την 
απόδοση επιπλέον κοινωνικών δικαιωμάτων στον πολίτη και τον πλατύτερο εκδημοκρατισμό της 
κοινωνικής πραγματικότητας που μας περιστοιχίζει. Τα προτεινόμενα μέτρα δεν πρέπει να έχουν το 
χαρακτήρα μιας εκ των υστέρων εκστρατείας αντιμετώπισης των ανακυπτώντων κινδύνων αλλά να 

αποβλέπουν στην έγκαιρη πρόληψη τους και το μετριασμό των αρνητικών τους επιδράσεων. Εκτός 
των άλλων η υποβάθμιση της δημοκρατίας συντείνει στο βάθεμα των ανισοτήτων και τη 
νομιμοποίηση του μηχανισμού του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Παρατηρούμε σήμερα ότι σε πληθώρα χωρών του λεγόμενου τρίτου κόσμου η παραγωγή 

πλούτου εξαιρεί κάποιες πληθυσμιακές ομάδες παραγκωνίζοντας τες στο περιθώριο της κοινωνικής 
ζωής. Παρόμοιες τάσεις συναντώνται και στο εσωτερικό των πιο αναπτυγμένων κρατών όπου παρά 
την επιδεικτική σπατάλη πόρων που ικανοποιεί το ναρκισσισμό των εύπορων τάξεων ένα μεγάλο 
κομμάτι του πληθυσμού αποκλείεται εντελώς από τη δυνατότητα να αποκτήσει ακόμα και τα πιο 

στοιχειώδη μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης.  
3. Η επίτευξη μιας ικανοποιητικής επιβίωσης λοιπόν προϋποθέτει την ορθή χάραξη και 

επέκταση της κοινωνικής πολιτικής ως αναπόσπαστου στοιχείου του κράτους πρόνοιας. Ο ρόλος της 
κοινωνικής προστασίας είναι διττός γιατί λειτουργεί αφενός ως δίχτυ ασφαλείας που καλύπτει την 

ολότητα των ανθρώπων και αφετέρου ως εφαλτήριο για την έξοδο του από την εισοδηματική 
ανασφάλεια. Αποτελεί ένα είδος επένδυσης στη διαμόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου δίνοντας 
πρόσβαση στους χρήζοντες βοήθεια σε ζωτικές υπηρεσίες και σε αποτελεσματικές στρατηγικές 
αντιμετώπισης κρίσεων επιβλαβών για το μέλλον τους.  

4. Μεταξύ άλλων υποδεικνύονται λύσεις όπως η εξάλειψη της επισφαλούς παιδικής εργασίας, 
η αντιμετώπιση της αναπηρίας, η καθολική πρόσβαση σε ασφαλή και καλοπληρωμένη απασχόληση, 
η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βελτίωση της 
εισοδηματικής ασφάλειας των ηλικιωμένων κ.α.  

5. Εξέχουσας σπουδαιότητας παρεμβάσεις απαρτίζουν η στήριξη των εργαζομένων στην 
παραοικονομία και η διασφάλιση του εισοδήματος ιδιαίτερα ευάλωτων μερίδων σαν τους μετανάστες 
που εργάζονται στον αγροτικό τομέα, η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης υγείας στο σύνολο του 
πληθυσμού και η εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου συστήματος υγείας εμπλουτίζοντας το διαθέσιμο 

δίκτυο υγειονομικών υπηρεσιών.  
6. Επιπρόσθετα η θέσπιση ενός πλαισίου ασφάλειας που να περιλαμβάνει προγράμματα αυτο-

απασχόλησης, παροχές σε είδος, οικογενειακά επιδόματα και χρηματικές μεταβιβάσεις μέσω 
κοινωνικών ταμείων, πιστωτικών μηχανισμών κ.α.  

7. Συνιστάται τέλος η εμπέδωση του κοινωνικού διαλόγου ως το ιδανικό εργαλείο για την 
ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Η αναγνώριση της φωνής των ευπαθών ομάδων και των 
δικαιωμάτων τους εντός ενός κράτους δικαίου με καθολική εκπροσώπηση και συμμετοχή του στις 
πολιτικές αποφάσεις. Η οικοδόμηση και στέρεη θεμελίωση μιας υγιούς τοπικής ανάπτυξης που θα 

επιτρέπει την έκφραση των τοπικών αιτημάτων και ιδιαιτεροτήτων με άξονα τη σφυρηλάτηση 
εύρωστων συνεταιριστικών ενώσεων. Η διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των 
εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και η καταπολέμηση των διαφόρων διακρίσεων με την 
εξασφάλιση της ισότητας των φύλων.  
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Περίληψη  

Η μετανάστευση είναι μία δυναμική διαδικασία. Οι μετανάστες αποτελούν μία ετερογενή 

πληθυσμιακή ομάδα που, συχνά, φαίνεται να αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβαση των υπηρεσιών 
υγείας. Η ιογενής λοίμωξη covid-19, έπληξε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες παγκόσμια, ενώ φάνηκε 
να αναδεικνύει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες υγείας. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση 
των μεταναστευτικών ομάδων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στις στρατηγικές αντιμετώπισής 

της, ώστε να αναδειχθεί το μείζον αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Η μεθοδολογία στηρίζεται στη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση στοιχείων και επιστημονικών άρθρων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από 
τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος προσβολής των μεταναστών από τον ιό, υψηλότερη 

θνησιμότητα, περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ανεπαρκής χρήση προστατευτικών 
μέτρων. Συνεπώς, οι παρεμβάσεις δημόσιας υγείας που στοχεύουν στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
των μεταναστών κρίνονται σημαντικές διότι συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
της νόσου και στη μείωση των ανισοτήτων. Η συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει στη συλλογή και 

ανάλυση των σχετικών στοιχείων που αντλούνται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία ώστε να 
επισημάνει τις προτεραιότητες και τα προβλήματα που είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν από 
ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο αποβλέπει στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μετανάστευση, covid-19, στρατηγικές αντιμετώπισης, κοινωνικό κράτος 

1. Εισαγωγή  

Η μετανάστευση αποτελεί μία μορφή κοινωνικής σχέσης που καθορίζεται από την αγορά, το 
έθνος, το κράτος, το φύλο, τις ομάδες, καθώς και τον τρόπο επαφής και επικοινωνίας μεταξύ τους. 
Ωστόσο, οι μορφές της ποικίλλουν και μεταβάλλονται σε συνάρτηση με τις ευρύτερες πολιτικές, 
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κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Κύριος λόγος των μεταναστευτικών πληθυσμιακών ομάδων, 
είτε μετακινούνται εκούσια, είτε αναγκαστικά, είναι η προσπάθεια να απαλλαγούν από παράγοντες 
που καταπιέζουν τη ζωή και την προσωπικότητά τους, όπως: οικονομικοί και κοινωνικοί (φτώχεια, 
πείνα, δριμεία υλική αποστέρηση) και/ή θρησκευτικοί και γεωπολιτικοί (Πετράκου, 2009). 

Ετυμολογικά, η μετανάστευση προέρχεται από τους λατινικούς όρους migrare ή migratio που 
σημαίνουν περιπλάνηση και πεζοπορία, αντιστοίχως. Σε επίπεδο κοινωνικών επιστημών, η 
μετανάστευση περιγράφει τις μετακινήσεις ανθρώπων ή ομάδων που απολήγουν σε αλλαγή μόνιμης 
κατοικίας (Witteborn, 2014). Ακολούθως, για την αποφυγή παρερμηνειών, αξίζει να σημειωθεί ότι 

οι όροι πρόσφυγας και μετανάστης δεν είναι εναλλάξιμοι από νομική άποψη διότι καθορίζονται – 
inter alia - με βάση την ευθεία απειλή της ζωής, στην περίπτωση του πρόσφυγα, που συνιστά 
εξαναγκασμό, και της μη άμεσης απειλής σε θάνατο, στην περίπτωση του μετανάστη, που συνιστά 
εκούσια επιλογή (Rieck, 1995). 

Καθώς η ιογενής λοίμωξη, covid-19, μεταδόθηκε ταχύτατα παγκοσμίως, οι ευάλωτες και 
περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως: εθνοτικές μειονότητες, μετανάστες, άτομα με 
χαμηλό εισόδημα και χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, φάνηκε να επηρεάστηκαν 
δυσανάλογα, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, από τη μολυσματική εξάπλωση της νόσου. H 

πανδημία covid-19, ανέδειξε και ενίσχυσε τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες υγείας των πληθυσμιακών 
ομάδων, εντός των χωρών, που μακροχρόνια τροφοδοτούνται από πολύπλοκους 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (Guadagno, 2020, Platt, Warwick, 2020). Επιπροσθέτως, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, οι εργαζόμενοι μετανάστες αντιμετώπισαν δυσανάλογες κοινωνικές και 

οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (Guadagno, 2020, Public 
Health Ontario, 2020).  

Στο σημείο αυτό και για να καταστεί περαιτέρω κατανοητή αυτή η μορφή της κοινωνικής 
ευαλωτότητας απέναντι σε απειλές υγείας, είναι σημαντικό να αποτυπωθούν τρία βασικά 

χαρακτηριστικά των προσφύγων και των μεταναστών που τους καθιστούν ευάλωτους σε παθήσεις 
του αναπνευστικού συστήματος, όπως η νόσος Covid-19. Πρώτον, οι συνθήκες διαβίωσής τους σε 
πολυπληθή και ανθυγιεινά περιβάλλοντα ή η διαμονή πολλών ατόμων μαζί σε κατοικίες, που 
επηρεάζουν την ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τη σωστή υγιεινή των χεριών, εμποδίζουν 

τον κατάλληλο αερισμό των χώρων, καθώς και τη διατήρηση της κατάλληλης φυσικής απόστασης 
μεταξύ τους. Δεύτερον, η μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας λόγω της έλλειψης 
ασφαλιστικής κάλυψης και  νομιμοποιητικών εγγράφων στη χώρα υποδοχής, με συνέπεια τον φόβο 
για ενδεχόμενη απέλαση. Τρίτον, οι πληθυσμοί προσφύγων και μεταναστών σε μεγάλο ποσοστό 

μετακινούνται συνεχώς έως ότου καταλήξουν στον τελικό προορισμό τους, γεγονός που αυξάνει τις 
πιθανότητες να μολυνθούν από αναπνευστικούς ιούς, όπως αυτός που προκαλεί τη νόσο COVID -19 
(Brito, 2020). 

Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια των πανδημιών, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ή 

διαθέσιμη θεραπεία, ώστε να αναπτυχθεί τείχος ανοσίας του πληθυσμού έναντι του ιού, στα 
υγειονομικά συστήματα ασκούνται ισχυρές πιέσεις, αναφορικά με την ανθεκτικότητα και τη 
βιωσιμότητά τους. Συνεπώς, κατά τον έλεγχο του αντίκτυπου της πανδημίας covid -19 στην υγεία, 
είναι σημαντικό να προσδιοριστούν και να προστατευτούν οι ομάδες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, 

όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες (Elisabeth et al., 2020).  
Στο πλαίσιο της ανωτέρω περιγραφόμενης, ιδιαίτερης κατάστασης, η συγκεκριμένη 

ερευνητική μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των εθνοτικών και μεταναστευτικών ομάδων, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, καθώς και των στρατηγικών αντιμετώπισης που υιοθετήθηκαν, μέσα από 

την ανασκόπηση και τη σύνθεση της διεθνούς βιβλιογραφίας.  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και σύνθεση 
στοιχείων και επιστημονικών άρθρων που συλλέχθηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων PubMed και Google Scholar, με συγκεκριμένη εστίαση στις ομάδες μεταναστών και 
προσφύγων.  

2.2. Η μετανάστευση ως ένα βασικό κοινωνικό φαινόμενο και η διάσταση ευαλωτότητας λόγω 

της περιθωριοποίησης  

Η μετανάστευση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή 
και με την κοινωνία που λαμβάνει χώρα, κατασκευάζοντας τις ιδιαίτερες στάσεις του πληθυσμού 
έναντι των μεταναστών. Στις δυτικές κοινωνίες, η μετανάστευση, αρχικά, θεωρήθηκε η φυσιολογική 
μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων από μία χώρα σε κάποια άλλη, με στόχο την αναζήτηση νέων 

ευκαιριών και την εξασφάλιση μίας καλύτερης ζωής. Εφόσον η μετακίνηση αυτή του πληθυσμού 
παρείχε τα αναγκαία εργατικά χέρια, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, στις χώρες υποδοχής, το 
φαινόμενο της μετανάστευσης νομιμοποιήθηκε και συνέβαλλε στην ανάπτυξη των πρώτων 
βιομηχανικών κοινωνιών. 

Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, με τη βαθμιαία αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα 
από τις νέες τεχνολογίες, η μετανάστευση μετατράπηκε σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα, που 
συνδεόταν με την άνιση κατανομή των αγαθών σε παγκόσμια κλίμακα.  Ωστόσο, όταν οι μετανάστες 
δεν είναι πλέον απαραίτητοι για την παραγωγική διαδικασία και ο αριθμός τους έχει υπερβεί το 

επιθυμητό όριο, στιγματίζονται ως ανεπιθύμητοι, αναπαριστώντας συμβολικά την απειλή για την 
εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ισορροπία της κοινωνίας (ο ξένος) (Λαζαρίδη, Αμίτσης, 2001). 
Οι μετανάστες μετατρέπονται έτσι σε κοινωνικά περιθωριοποιημένα και αποτυχημένα άτομα, που 
ευθύνονται για την κατάστασή τους (ιδεολογία ατομικής ευθύνης), μέσα στο πλαίσιο της ελεύθερης 

αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα να βιώνουν την κοινωνική ευπάθεια σε τέτοιο βαθμό που επηρεάζει 
δραστικά και την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη και την ίδια την κατάσταση της υγείας 
τους.  

2.3. Μετανάστευση και πανδημία  

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ΔΟΕ) εκτιμά ότι υπάρχουν 244 εκατομμύρια μετανάστες σε 
όλο τον κόσμο (International Labour Organization, 2017). Ένας σημαντικός αριθμός αυτών των 

μεταναστών είναι ανειδίκευτοι εργάτες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, οι οποίοι διαμένουν υπό 
συνθήκες κοινωνικού υπερπληθυσμού και ακατάλληλης υγιεινής, οι οποίες εγείρουν ιδιαίτερη 
ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Παρόλο που οι συνθήκες στέγασής τους έχουν βελτιωθεί γενικά με 
την πάροδο των ετών, οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν υποβαθμισμένες σε αρκετές χώρες, 

γεγονός που ενισχύει την ευαλωτότητά τους σε περιόδους κρίσης, όπως η πανδημία Covid -19 (Johns 
Hopkins University, 2020). 

Στην Ευρώπη, χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες διαμένουν σε πυκνοκατοικημένα κέντρα 
υποδοχής και φιλοξενίας, κατά μήκος της Μεσογείου, με ανεπαρκές  ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό και υποτυπώδεις υποδομές, όπως: λιγοστές κοινόχρηστες τουαλέτες και μειωμένη 
πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό, με υπερβολικό συνωστισμό, που καθιστά αδύνατη τη φυσική 
απόσταση (The Lancet, 2020). Οι πληθυσμιακές αυτές ομάδες, καθώς συχνά δυσκολεύονται να 
συμμορφωθούν με τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία, εάν εκτεθούν στον ιό, ενδέχεται να είναι 

περισσότερο ευάλωτες σε βαριά νόσηση ή θάνατο λόγω της υψηλότερης επικράτησης υποκείμενων 
σωματικών και ψυχικών προβλημάτων συννοσηρότητας, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό (Mesa 
Vieira et al., 2020). Επιπροσθέτως, ορισμένες φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες μπορεί να έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες, λόγω φτώχειας, 
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φυλετικών διακρίσεων, γλωσσικού φραγμού, αδυναμίας πρόσβασης στο σύστημα υγείας και 
έλλειψης δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τη νόσηση από Covid-19 (Guadagno, 2020, Platt, Warwick, 2020, 
Ralli, 2020). 

Οι εργαζόμενοι μετανάστες σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, οι οποίοι κατείχαν, κυρίως, θέσεις βοηθητικού παραϊατρικού και χαμηλά αμειβόμενου 
προσωπικού, έχοντας ανεπαρκή πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας ακατάλληλα τον εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας, φάνηκε ότι διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον ιό (Hsu et al., 2020, Platt, 2020, 

Turcotte, Savage, 2020). Άλλες ομάδες μεταναστών που εργάζονταν σε βασικές υπηρεσίες με 
συνθήκες συνωστισμού, όταν αρρώσταιναν συνέχιζαν να εργάζονται, εξαιτίας της οικονομικής 
δυσχέρειας ή της επιβολής από το εργασιακό περιβάλλον, με συνέπεια την πιθανή καθυστέρηση στην 
αναζήτηση βοήθειας, όταν καθίστατο αναγκαίο, καθώς επίσης και την μετάδοση του ιού (Platt, 2020, 

Public Health Ontario, 2020). Έτσι, καταγράφτηκαν αρκετά κρούσματα covid-19 μεταναστών που 
απασχολούνταν σε εργοστάσια και αγροκτήματα, ως εργάτες.  

Τα γενικευμένα lockdown ανά χώρα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καταδίκασαν κάποιες 
κατηγορίες μεταναστών/εργατών σε «ακινησία», καθώς δεν μπορούσαν να εργαστούν και να 

ταξιδέψουν στις πατρίδες τους. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς 
δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες, λόγω οικονομικών περιορισμών 
(Maroko et al., 2020). Ενδεικτικά, σε μελέτη που διενεργήθηκε στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, διαφάνηκε ότι εξαιτίας της απαγόρευσης των μετακινήσεων, οι μετανάστες -

εργαζόμενοι διέμεναν σε συνθήκες συγχρωτισμού, με περιορισμένη πρόσβαση σε   υγειονομικές 
υπηρεσίες και με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις (δεν ελάμβαναν μισθούς) για τους ίδιους και 
για τις οικογένειές τους (The Lancet, 2020).  

Οι πρόσφυγες που συχνά στερούνται σταθερής στέγασης και απασχόλησης, καθώς τακτικά 

μετακινούνται για να αποφύγουν τον κίνδυνο απέλασης, επίσης, είχαν περιορισμένη πρόσβαση στις 
δομές υγείας. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, πιθανόν αύξαναν 
τον κίνδυνο έκθεσής τους στην ιογενή λοίμωξη, καθώς και την περαιτέρω μετάδοση της νόσου 
(Kluge et al., 2020). Ειδικότερα στη Σουηδία, στους πρόσφυγες που εργάζονταν σε μικρές 

επιχειρήσεις και στην εστίαση, παρατηρήθηκε επιδείνωση του επιπέδου διαβίωσης (αύξηση της 
φτώχειας), καθώς μόνο περίπου το 30% αυτών, απασχολούνταν πριν από την πανδημία (Elisabeth et 
al., 2020).  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.) και στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφτηκε 

δυσανάλογη θνησιμότητα από covid-19, μεταξύ των μειονοτικών εθνοτικών ομάδων, καθώς και 
υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στους αφροαμερικανούς και λατίνους, σε σχέση με τον λευκό 
πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, στη Νέα Υόρκη αφροαμερικανοί και λατίνοι είχαν διπλάσιες 
πιθανότητες να πεθάνουν από την ιογενή λοίμωξη, συγκριτικά με τους λευκούς της αντίστοιχης 

ηλικίας. Παρόλο που στις Η.Π.Α. οι δύο αυτές φυλετικές κατηγορίες αποτελούν μόνο το 13% και το 
18%, αντίστοιχα, του πληθυσμού, παράλληλα αντιπροσώπευαν το 21,8% και το 33,8%, αντίστοιχα, 
των περιπτώσεων που νόσησαν από covid-19 (Tai et al., 2021). Επιπλέον, στις ΗΠΑ, η εβδομαδιαία 
έκθεση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC), τον Απρίλιο του 2020, επιβεβαίωσε ότι από τους 580 νοσηλευόμενους ασθενείς, 
σε 99 νομούς και σε 14 πολιτείες, τα άτομα που ανήκαν στη μαύρη φυλή είχαν επηρεαστεί 
δυσανάλογα από τη νόσο covid-19, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (Maroko et al., 2020). 
Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός, ότι ενώ αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες, στις Η.Π.Α., 

ενθαρρύνθηκαν να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη, σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων 
συμπτωμάτων, αρκετοί εξ’ αυτών επειδή δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα, δεν είχαν δικαίωμα 
πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, με συνέπεια την αναζήτηση περίθαλψης σε πολυπληθή 
ιατρεία έκτακτης ανάγκης (αυξάνοντας τον κίνδυνο έκθεσή τους στην Covid) ή την παραμονή τους 

σπίτι επιδεινώνοντας την κατάστασή τους (Page et al., 2020).  
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Παρομοίως, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μειονοτικές ομάδες των μαύρων και των ασιατών 
εμφάνιζαν αυξημένες πιθανότητες κατά 1,7 και 1,6, αντίστοιχα, να πεθάνουν από τον ιό, σε σχέση 
με τους λευκούς της ίδιας ηλικίας και με υποκείμενα νοσήματα (Platt, Warwick, 2020, Williamson 
et al., 2020). 

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόληψης της Κακοποίησης και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαπίστωσε ότι οι 
συνθήκες υγιεινής και παροχής υπηρεσιών υγείας στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και 
μεταναστών ήταν ανεπαρκείς ήδη πριν το ξέσπασμα της πανδημίας (2019). Ειδικότερα, 

παρατηρήθηκε ανεπάρκεια αριθμού επαγγελματιών υγείας, στοιχειώδους ιατρικού εξοπλισμού, 
φαρμάκων και υπηρεσιών μετάφρασης, παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν αρνητικά την πρόσβαση 
των προσφύγων και των μεταναστών στις υγειονομικές υπηρεσίες (Council of Europe, 2019). Τα 
συγκεκριμένα ευρήματα επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες στην Ελλάδα (Καμέκης, 

Σπυριδάκης, 2020, Κοτρόγιαννος κ.ά. 2020), αναδεικνύοντας κάποια από τα κενά προστασίας, τα 
οποία έγιναν ιδιαιτέρως εμφανή κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναφορικά με την υγειονομική 
κάλυψη ευάλωτων ομάδων, όπως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες (Vozikis, Fouskas, Sidiropoulos, 
2021).   

Τα ανωτέρω ευρήματα επιβεβαιώθηκαν από μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Montreal του 
Καναδά, η οποία διερεύνησε τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας των μεταναστών, χωρίς ασφαλιστική 
κάλυψη. Ειδικότερα, σε αυτή τη μελέτη που συμμετείχαν 806 μετανάστες, 436  διέμεναν στην 
κοινότητα και 370 ελάμβαναν φροντίδα σε δομές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ποσοστά σε ανεκπλήρωτες ανάγκες περίθαλψης ήταν παρόμοια στις 
δύο ομάδες (68,4% έναντι 69,8%). Ο κύριος λόγος αναφοράς, σχετικά με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες, 
ήταν η έλλειψη χρημάτων (80,6%). Πιο συγκεκριμένα, όσοι δεν εργάζονταν ή υποσιτίζονταν το 
τελευταίο έτος, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν φάρμακα με συνταγογράφηση γιατρού, 

παράγοντες που συσχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης 
ανεκπλήρωτων αναγκών φροντίδας υγείας. Ως εκ τούτου, οι ανεκπλήρωτες ανάγκες για φροντίδα 
υγείας, ήταν συχνότερες στους μετανάστες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη σε σχέση με τους μετανάστες 
και τους γηγενείς πολίτες με ασφαλιστική κάλυψη (69%, 26%, 16%, αντίστοιχα) (Ridde et al., 2020).  

Σημαντικός παράγοντας, επίσης, αναδείχτηκε η αδυναμία επικοινωνίας αξιόπιστων 
πληροφοριών στη γλώσσα των μεταναστών, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα άτομα να μην 
αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της επιδημίας ή να λαμβάνουν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με 
τα ασφαλή μέτρα προστασίας (Liem et al., 2020). Ενδεικτικά, σε διαδικτυακή έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε 100 πόλεις της Κίνας, τον Μάρτιο του 2020, η γνώση αναφορικά με τη νόσο 
(ο αριθμός των σωστών απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικά με την covid-19), συσχετίστηκε 
σημαντικά με τη λήψη πληροφοριών μέσω των κοινωνικών μέσων, του διαδικτύου και της 
κοινότητας, καθώς και με την αντιμετώπιση των γλωσσικών φραγμών, όταν ελάμβαναν ιατρικές 

υπηρεσίες. Επιπλέον, η θετική στάση συσχετίστηκε με το επίπεδο εμπιστοσύνης στα διάφορα 
κινεζικά ιδρύματα. Το δείγμα περιλάμβανε 1.426 μετανάστες που προέρχονταν από 77 χώρες και 6 
ηπείρους. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι μόνο το 51,2% του δείγματος εμφάνιζε καλό επίπεδο 
γνώσεων και μόνο το 46% είχε θετική αντιμετώπιση έναντι της πανδημίας (Wang et al., 2020).  

Ωστόσο, υπάρχουν λίγα καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με τη νοσηρότητα και τη 
θνησιμότητα από covid-19 των μεταναστών που διαμένουν σε καταυλισμούς προσφύγων, σε κέντρα 
κράτησης και υποδοχής, παρόλο που φαίνεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στο 
μολυσματικό ιό (ECDC, 2020). Στην ηπειρωτική Ελλάδα καταγράφτηκαν περιστατικά covid -19 σε 

πολυπληθείς προσφυγικούς καταυλισμούς, στη Γερμανία σε κέντρα υποδοχής προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο, στην Πορτογαλία σε ξενώνα διαμονής ατόμων αιτούντων άσυλο (ECDC, 2020, 
Greenaway, Castelli, 2019) ενώ στις Η.Π.Α. σε κέντρα κράτησης μεταναστών αναφέρθηκαν πάνω 
από 1.200 επιβεβαιωμένα κρούσματα (Openshaw, Travassos, 2021). Τα άτομα αυτά, εξαιτίας της 

διαμονής τους σε πολυπληθή περιβάλλοντα αδυνατούν να εφαρμόσουν τις στοιχειώδεις πρακτικές 
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πρόληψης, έναντι του ιού, όπως: υγιεινή των χεριών, κοινωνική απόσταση και απομόνωση σε 
περίπτωση νόσησης (Guadagno, 2020). 

3. Προτάσεις για βέλτιστες στρατηγικές αντιμετώπισης 

Η πανδημία covid-19, εκτός από την ανάδειξη των υπαρχόντων ανισοτήτων υγείας, αποτέλεσε 
παγκόσμια πρόκληση και ευκαιρία για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων παθογενειών που τις 
προκαλούν. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των κρατών απαιτείται να επικεντρωθούν στην 

εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εστιασμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων 
μεταναστευτικών ομάδων.  

Η εφαρμογή πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζουν ίση πρόσβαση στην 
περίθαλψη και στη φροντίδα, στις νέες θεραπείες και στη διάθεση εμβολίου, σε όλες τις 

πληθυσμιακές ομάδες στην κοινότητα, μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενειών, καθώς και της covid -19. Οι μετανάστες που 
διαμένουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς, χώρους υποδοχής και κέντρα κράτησης πρέπει να 
τυγχάνουν επιδημιολογικής επιτήρησης και υγειονομικής περίθαλψης (Clark et al., 2020).  

Οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας που παρέχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας 
και διασφαλίζουν τη φυσική απόσταση, καθώς και οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, χωρίς 
συνωστισμό, αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για την πρόληψη της έκθεσης στην covid -19, των 
προσωρινά απασχολούμενων και με χαμηλό εισόδημα μεταναστευτικών ομάδων, στις διάφορες 

υπηρεσίες. 
Ο σχεδιασμός παρεμβάσεων δημόσιας υγείας που θα παρέχουν μηνύματα προσαρμοσμένα στις 

γλωσσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες των περιθωριοποιημένων ομάδων γενικότερα, 
όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, θα συμβάλλει στην αναχαίτιση της μετάδοσης του ιού, εντός 

και εκτός των μειονοτικών κοινοτήτων (The Lancet, 2020). 
Επιπλέον, είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους 

επαγγελματίες δημόσιας υγείας και στην ηγεσία των μεταναστευτικών κοινοτήτων, ώστε να μπορούν 
να συνεργαστούν και να σχεδιάσουν από κοινού στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης 

(International Labour Organization, 2017).  
Τέλος, σημαντική κρίνεται η ενίσχυση και αναβάθμιση των συστημάτων συλλογής δεδομένων 

και εργαλείων επιδημιολογικής επιτήρησης, ώστε αυτά να συλλέγονται και να διανέμονται έγκαιρα 
σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, κατά τη διάρκεια λοιμωδών νοσημάτων, όπως η πανδημία covid-

19. Αυτά τα συστήματα δεδομένων θα μπορούν να υποστηρίξουν την άμεση απόκριση σε ιογενείς 
λοιμώξεις, όπως η covid-19 και να διασφαλίσουν μία μακροπρόθεσμη απάντηση στην 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες.  

4. Συμπεράσματα 

Οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες σε κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19 φαίνεται να πυροδοτούν αντίστοιχες 

αναγκαιότητες σχεδιασμού στην πολιτική διακυβέρνηση, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Η υγεία 
των μεταναστών και των προσφύγων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία του πληθυσμού της 
χώρας φιλοξενίας, με τη βιωσιμότητα των υγειονομικών συστημάτων, καθώς και με τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας. Είναι γεγονός ότι αυτά τα συστήματα επιβάλλεται να 

οργανωθούν και να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ώστε να διασφαλίσουν το 
βέλτιστο επίπεδο κοινωνικής συνοχής ανάμεσα στις αποκλίνουσες κοινωνικές ομάδες, με σεβασμό 
στη διαφορετικότητα και με εμπράγματες πολιτικές για την κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων 
ομάδων. Ειδικότερα, συστήματα όπως της Ελλάδας επιβάλλεται να ενισχυθούν σε επίπεδο 

οργάνωσης (ενίσχυση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), επιδημιολογικής επιτήρησης και 
γενικότερης αντιμετώπισης της υγείας στο ολιστικό πλαίσιο της πρόληψης, προαγωγής, 
αντιμετώπισης και αποκατάστασης, ώστε, μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί αφενός η επικοινωνία 
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μεταναστών και επαγγελματιών υγείας και αφετέρου, να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη 
κοινωνική ενσωμάτωση.  

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών υγείας στο πλαίσιο ενός 
οργανωμένου και συμπεριληπτικού κοινωνικού κράτους, τηρώντας τις αρχές του κράτους δικ αίου, 

της ισότητας, της ισονομίας και της ελευθερίας των πολιτών, οφείλουν να προάγουν την οικουμενική 
συνεργασία και το συντονισμό χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλες οι πληθυσμιακές ομάδες θα 
τυγχάνουν ίσης πρόσβασης και ίδιων δικαιωμάτων στην πρόληψη, στην περίθαλψη, στη 
μακροχρόνια φροντίδα, στην αποκατάσταση και στην παρακολούθηση. Διαφορετικά, το κοινωνικό 

κράτος δεν επιτελεί το θεμελιώδη σκοπό του αφού δεν προάγει την κοινωνική συνοχή.  
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Περίληψη 

Η ενδοοικογενειακή βία κατά των παιδιών αποτελεί μια από τις λιγότερο ορατές μορφές 
κακοποίησης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της λαμβάνει χώρα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. 

Βασικό δικαίωμα των παιδιών που είναι θύματα βίας, είναι η συμμετοχή τους στο σύστημα παιδικής 
προστασίας, σε διαδικασίες δηλαδή λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και στοχεύουν 
στην κοινωνική τους προστασία. Στην παρούσα μελέτη θα γίνει μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η 
επιδημιολογία της παιδικής κακοποίησης, καθώς και η αναζήτηση των αιτιών της υπό το πρίσμα του 

οικολογικού μοντέλου. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα της μεθόδου 
της διαγνωστικής εκτίμησης στην παιδική προστασία, η οποία γίνεται κυρίως από κοινωνικούς 
λειτουργούς στο πλαίσιο των κλινικών παρεμβάσεων με ανηλίκους θύματα ενδοοικογενειακής βίας, 
παραμέλησης και παιδικής κακοποίησης. Τέλος, θα διατυπωθούν προτάσεις για την ανάπτυξη ενός 

αποτελεσματικού συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, το οποίο θα πρέπει να έχει ως 
βασικό στόχο την εξασφάλιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παιδιού.  

 
Λέξεις κλειδιά: ενδοοικογενειακή βία, παιδική κακοποίηση, δικαίωμα συμμετοχής, παιδική 

προστασία, διαγνωστική εκτίμηση. 

1. Εισαγωγή 

Η κακοποίηση των παιδιών στο οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Το 
παιδί υπήρξε και εξακολουθεί να είναι το πρώτο θύμα της πρωτόγονης βίας των μεγάλων. Η φυσική 
του αδυναμία, εκατομμύρια χρόνια τώρα, το καθιστά εύκολο στόχο (Χατζηφωτίου, 2005). Το 
φαινόμενο της κακοποίησης των παιδιών, είναι οικουμενικό μιας και παρατηρείται σε όλες τις 

κοινωνικές τάξεις και ομάδες (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 1998). Οι βασικές μορφές της παιδικής 
κακοποίησης είναι η σωματική, η συναισθηματική, η σεξουαλική και η παραμέληση, ωστόσο 
υπάρχει μια διεθνής τάση για διεύρυνση του πεδίου των φαινομένων που δυνητικά 
κατηγοριοποιούνται ως μορφές βίας κατά ανηλίκων ή ως κακοποίηση – παραμέληση των παιδιών 

(Χατζηφωτίου, 2005,2021). 
 Επίσης, η κοινωνική ανησυχία για την κακοποίηση των παιδιών και την προστασία τους δεν 

είναι νέα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μια αλλαγή, με την άνοδο της έννοιας των 
δικαιωμάτων των παιδιών και την αποδοχή των παιδιών, όχι μόνο ως ατόμων που χρήζουν 

προστασίας, αλλά και ως ενεργών συμμετεχόντων, στην κοινωνία των πολιτών (Kosher & Ben -
Arieh, 2020). Αυτά τα τελευταία τριάντα χρόνια αύξησης της σημασίας των δικαιωμάτων  των 
παιδιών μπορούν να αποδοθούν κυρίως στην επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα 
του παιδιού (ΔΣΔΠ) η οποία υϊοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

το 1989 και έχει κυρωθεί από 192 χώρες (Kosher & Ben-Arieh, 2020) και αποτελεί ισχύοντα νόμο 
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του ελληνικού κράτους. Η Διεθνής σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί σημαντικό 
ορόσημο στην παγκόσμια προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και περιλαμβάνει τρεις μεγάλες 
κατηγορίες δικαιωμάτων τη συμμετοχή, την προστασία και την παροχή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο 
μέρος του επαγγελματικού και ακαδημαϊκού λόγου ασχολείται μέχρι τώρα μόνο με την προστασία 

και την παροχή (Heimer, Näsman & Palme, 2018). Δηλαδή, πέρα από την έμφαση στο δικαίωμα του 
παιδιού να προστατεύεται από τη βία και την κακοποίηση και το δικαίωμα για σωστή ανάπτυξη, η 
σύμβαση τονίζει το δικαίωμα του παιδιού να είναι άτομο με γνώμη, δύναμη και να ενεργεί με φωνή 
σε θέματα που το επηρεάζουν και το αφορούν (Fiorvanti & Brassard, 2014). Συνήθως όταν γίνεται 

αναφορά στα δικαιώματα των παιδιών που έχουν υποστεί κακομεταχείριση, η προσοχή 
επικεντρώνεται στα δικαιώματα προστασίας και λιγότερο στα δικαιώματα αυτοδιάθεσης και 
συμμετοχής (Kosher & Ben-Arieh, 2020).  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των 
δικαιωμάτων συμμετοχής θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό και την πρόληψη των 

επιπτώσεων της κακοποίησης και παραμέλησης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ενδοοικογενειακή βία και παιδική κακοποίηση  

Οι εμπειρίες των παιδιών που ζουν με ενδοοικογενειακή βία επιδεινώνονται από την αυξημένη 
ευαλωτότητά τους σε πολλές μορφές κακοποίησης, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν (Laing et al., 2013). Αρχικά επισημαίνοντας τη σχέση μεταξύ της 

ενδοοικογενειακής βίας και της παιδικής κακοποίησης, τονίζεται ο καταστροφικός αντίκτυπος στα 
παιδιά που είναι μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα που προκύπτουν 
από την ψευδή διάκριση μεταξύ της έκθεσης στην ενδοοικογενειακή βία και της άμεσης κακοποίησης 
αντί να επικεντρώνονται ολιστικά στην εμπειρία του παιδιού (Laing et al., 2013). Η έρευνα δείχνει 

ότι τα παιδιά εμπλέκονται με μυριάδες τρόπους στην κακοποίηση όταν ζουν σε ένα περιβάλλον με 
ενδοοικογενειακή βία. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όμηροι που 
μπορεί να βρίσκονται στην αγκαλιά της μητέρας τους όταν συμβαίνει μια επίθεση ή μπορεί να 
εμπλέκονται  σε ένα καυγά για την υπεράσπιση των μητέρων τους. Ενώ ορισμένες μελέτες δείχνουν 

ότι τα παιδιά που κακοποιούνται άμεσα είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν σοβαρά προβλήματα  στην 
υγεία και την ευημερία τους, άλλες δείχνουν μικρή διαφορά μεταξύ της έκθεσης στην 
ενδοοικογενειακής βίας και της άμεσης κακοποίησης (Laing et al., 2013). Άλλες έρευνες δείχνουν 
ότι τα προβλήματα των παιδιών μπορούν να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου λόγω των 

αρνητικών επιπτώσεων της ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με την μελέτη του Γενικού Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών (2006) για τη Βία σε βάρος Παιδιών κάθε χρόνο 275.000.000 υφίστανται την 
ενδοοικογενειακή βία σε ολόκληρο τον κόσμο. Έρευνες που διεξήχθησαν σε πολλές χώρες σε 
ολόκληρο τον κόσμο αποκαλύπτουν ότι το 80-98%των παιδιών υφίστανται σωματική τιμωρία μέσα 

στο σπίτι τους (United Nations, 2006). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μεταξύ των 
παιδιών-θυμάτων κακοποίησης, το 40% δηλώνει ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας (Μηλιώνη, 
2009:330). Στα σπίτια, όπου εκδηλώνεται η ενδοοικογενειακή βία  μεταξύ των ενηλίκων, τα παιδιά 
είναι μάρτυρες των ¾ αυτών των περιστατικών και το ½  αυτών των παιδιών είναι και αυτά θύματα 

της ίδιας βίαιης συμπεριφοράς (Μηλιώνη, 2009:330). Ολοκληρώνοντας, η κακοποίηση του παιδιού 
αποτελεί, παγκόσμια, πρόβλημα δημόσιας υγείας και έχει σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις (Πρεκατέ, 2008). Οι επιπτώσεις της παιδικής κακοποίησης είναι πολυδιάστατες καθώς 
πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η παιδική κακοποίηση επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στη 

σωματική, διανοητική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ μπορεί να 
επιφέρει ακόμη και θάνατο και μόνιμη αναπηρία (Kosher & Ben -Arieh, 2020). 

2.2. To οικολογικό μοντέλο για την κατανόηση της αιτιολογίας κακοποίησης των παιδιών  

Πλήθος θεωριών και μοντέλων έχουν αναπτυχθεί για να εξηγήσουν την εμφάνιση της 
κακοποίησης στις οικογένειες, το περισσότερο αποδεκτό μοντέλο είναι το οικολογικό (Τσιτούρα, 
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2009:98). Αυτό εξερευνά τη σχέση μεταξύ του ατόμου και του πλαισίου μέσα στο οποίο ζει και 
λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του παιδιού και της οικογένειάς του, της τοπικής κοινότητας 
καθώς και το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Cicchetti & Valentino, 2006). O 
Belsky (1980) χρησιμοποίησε ένα οικολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός μοντέλου για την 

κατανόηση της αιτιολογίας της παιδικής κακοποίησης. Συγκεκριμένα αυτός βασίστηκε στο μοντέλο 
του Bronfenbrenner, της οικολογίας της ανθρώπινης ανάπτυξης και προτείνει τρία επίπεδα ανάλυσης 
σε μακρο-, εξω- και μικρο-συστήματα (Belsky, 1984). 

Το μακρο-σύστημα, περιλαμβάνει τις πολιτιστικές πεποιθήσεις και αξίες που συμβάλλουν και 

επηρεάζουν την παιδική κακοποίηση, το εξω-σύστημα, περιλαμβάνει το ευρύτερο κοινωνικό 
σύστημα της οικογένειας και το μικρο-σύστημα, περιλαμβάνει τους παράγοντες εντός της 
οικογένειας που συμβάλλουν στην εμφάνιση κακομεταχείρισης (Belsky, 1984). Επιπλέον, υπάρχουν 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των συστημάτων, συμβάλλοντας και επηρεάζοντας την εμφάνιση 

παιδικής κακοποίησης (Cicchetti & Valentino, 2006). Συγκεκριμένα, το μακρο -σύστημα είναι το πιο 
ευρύ και απομακρυσμένο οικολογικό επίπεδο, που αναφέρεται στο σύνολο των πολιτιστικών αξιών, 
πεποιθήσεων και κανόνων που συμβάλλουν στο τρόπο διαμόρφωσης της οικογενειακής ζωής και 
αντικατοπτρίζονται στις κοινοτικές υπηρεσίες της κοινωνίας (Cicchetti & Lynch, 1995).  

Το εξω-σύστημα αντιπροσωπεύει τις κοινωνικές δομές που αποτελούν το άμεσο πλαίσιο στο 
οποίο αλληλεπιδρούν οι οικογένειες και τα άτομα. Αυτές οι δομές περιλαμβάνουν συστήματα όπως 
το σχολείο, την εκκλησία, το χώρο εργασίας, καθώς και άτυπα και επίσημα κοινωνικά δίκτυα 
υποστήριξης (Cicchetti & Valentino, 2006). Το εξω-σύστημα αναφέρεται επιπλέον στη 

διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, στην απασχόληση και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο 
(Cicchetti & Lynch, 1995). Το μίκρο-σύστημα αποτελείται από το οικογενειακό περιβάλλον και, κατ 
'επέκταση, περιλαμβάνει την οικογενειακή δυναμική, τις σχέσεις μεταξύ των μελών, καθώς και τα 
ιστορικό ανάπτυξης των γονέων και τα χαρακτηριστικά του παιδιού (Belsky, 1980). Παράγοντες, 

που αυξάνουν την ευαλωτότητα των παιδιών είναι η ηλικία, το φύλο και κάποια ειδικά 
χαρακτηριστικά του παιδιού (πρόωρα, δίδυμα και παιδιά με ειδικές ανάγκες) (Τσιτούρα, 20 09:98,99). 
Τέλος, χαρακτηριστικά του γονιού και της οικογένειας, όπως, η κατάθλιψη της μητέρας (Τσιτούρα, 
2009), το μεγάλο οικογενειακό μέγεθος, οι συζυγικές συγκρούσεις και η ενδοοικογενειακή βία 

μπορούν να οδηγήσουν σε κακομεταχείριση παιδιών (Χατζηνικολάου, 2009). 

2.3. Το «Δικαίωμα Συμμετοχής» των παιδιών στο σύστημα παιδικής προστασίας 

Βασικό δικαίωμα των παιδιών, που είναι θύματα βίας είναι η συμμετοχή τους στο σύστημα 
παιδικής προστασίας, σε διαδικασίες δηλαδή λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. Η 
παιδική προστασία περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που στόχο έχουν να 
προστατέψουν τα παιδιά από τη βία, την κακοποίηση, την παραμέληση, την εγκατάλειψη και την 

εκμετάλλευση σε κάθε πεδίο της ζωής, μέσω ενός εθνικού συστήματος με έμφαση στην πρόληψη, 
την υποστήριξη και την αποκατάστασή τους πολιτεία (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και Συνήγορος του Πολίτη-Συνήγορος του Παιδιού, 
2016). Η συμμετοχή των παιδιών σε αποφάσεις του συστήματος παιδικής προστασίας σχετικά με τη 

ζωή τους θεωρείται τριτοβάθμια πρόληψη, που επικεντρώνεται κυρίως στην αποκατάσταση των 
θυμάτων και στις προσπάθειες να σταματήσει η επανάληψη της κακοποίησης, δουλεύοντας μαζί με 
το παιδί, την οικογένεια και τον δράστη (Admon-Livny & Katz, 2018). Η αντιμετώπιση του 
φαινομένου της παιδικής κακοποίησης θα πρέπει επίσης να αφορά και την πρωτογενή πρόληψη (το 

γενικό πληθυσμό) και τη δευτερογενή πρόληψη (σε συγκεκριμένους πληθυσμούς κινδύνου) (Admon-
Livny & Katz, 2018). Οι Santos Pais και Pinheiro αναφέρουν ότι τα προστατευτικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης δεν λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο εάν δεν 
εμπλακούν τα παιδιά στο σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και αποκατάστασης (Kosher& Ben-

Arieh, 2020). Η συμμετοχή τους καθιστά τις παρεμβάσεις πιο ανταποκρινόμενες στις επιθυμίες και 
τις προσδοκίες τους, προωθώντας έτσι την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης (Barnes, 2012). Ο 
Mcleod (2007) σημειώνει ότι η ακρόαση και η ενημέρωση των παιδιών εγγυάται ότι τα σχέδια 
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προστασίας έχουν πιο θετικά αποτελέσματα. Η ανάπτυξη αυτής της συμμετοχικής προσέγγισης 
μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους να προστατευθούν από κακοποίηση στο μέλλον (Vis, 
Holtan & Thomas, 2012). 

2.4. Η Διαγνωστική Εκτίμηση σε περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης 

Επαγγελματίες όπως κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι που εργάζονται σε υπηρεσίες 
παιδικής προστασίας και ασχολούνται με παιδιά, οφείλουν να αναγνωρίζουν σημάδια που ίσως 

υποκρύπτουν κακοποίηση. Εφόσον υπάρχει η υποψία ότι ένα παιδί κακοποιείται ή/και παραμελείται, 
ο επαγγελματίας προβαίνει σε διαγνωστική εκτίμηση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναφέρει αν 
υπάρχει πιθανότητα κακοποίησης στους αρμόδιους φορείς. Η διαγνωστική εκτίμηση είναι μια 
συστηματική διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών από το παιδί, ενώ 

παράλληλα διερευνάται η ικανότητα του/των γονέα/γονέων να ανταποκρίνονται στο γονεϊκό τους 
ρόλο, καθώς και έρευνας του ευρύτερου περιβάλλοντος που επηρεάζει το παιδί και την οικογένεια 
(Parker, 2021). Ο σκοπός της διαγνωστικής εκτίμησης είναι η αναγνώριση των ανικανοποίητων 
αναγκών του παιδιού και η ανάπτυξη ενός ατομικού σχεδίου παρέμβασης, που θα στοχεύει στην 

ασφάλεια και τη φροντίδα του παιδιού (Parker, 2021). 
Η διαγνωστική εκτίμηση διακρίνεται σε αρχική και λεπτομερή και ο τρόπος της διεξαγωγής 

της πρέπει να είναι παιδοκεντρικός. Ο σκοπός της αρχικής εκτίμησης είναι ο/η επαγγελματίας 
κοινωνικός/ή λειτουργός να αξιολογήσει εάν το παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο και αν απαιτείται να 

πραγματοποιηθεί μια πιο λεπτομερής διαγνωστική εκτίμηση  (Department of Health et al., 2000). Η 
λεπτομερής διαγνωστική εκτίμηση είναι η εκτίμηση της κατάστασης του παιδιού σε βάθος, κατά την 
οποία εξετάζονται οι ανάγκες του παιδιού και η ικανότητα των γονέων ή των φροντιστών του να 
ανταποκριθούν κατάλληλα σε αυτές, στο πλαίσιο της ευρύτερης οικογένειας και της κοινότητας 

(Department of Health et al., 2000). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της λεπτομερούς διαγνωστικής 
εκτίμησης, εξετάζεται αν όλες οι αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού καλύπτονται επαρκώς σύμφωνα 
με την ηλικία του παιδιού (Department of Health et al., 2000). Γίνεται εκτίμηση των βασικών 
ικανοτήτων αυτοφροντίδας, σε συνάρτηση με την ηλικία του παιδιού και τις δυνατότητές του 

(προσωπική υγιεινή, κατανάλωση φαγητού, ένδυση, διαχείριση καθημερινών ζητημάτων, ικανότητα 
ανάγνωσης και γραφής, κ.ά.) (Department of Health et al., 2000). Επιπρόσθετα κατά την λεπτομερή 
διαγνωστική εκτίμηση είναι σημαντικό να καταγράφονται τα δυνατά σημεία όλων των 
γονέων/φροντιστών, καθώς και τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (Crawford 2011). Ακόμη, 

διερευνάται εάν το παιδί μεγαλώνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δηλαδή εξετάζεται αν το παιδί ζει 
σε ένα στοργικό, υποστηρικτικό και σταθερό περιβάλλον, όπου οι βασικές και συναισθηματικές του 
ανάγκες καλύπτονται και νιώθει ότι έχει αξία. Σε σχέση με τα ζητήματα που επηρεάζουν την 
ικανότητα του γονέα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού, η έρευνα δείχνει ότι προβλήματα 

ψυχικής υγείας, ενδοοικογενειακής βίας, κατάχρησης ουσιών και αλκοόλ, το ιστορικό παιδικής 
κακοποίησης, είναι πιθανό να επηρεάσουν τη γονεϊκή ικανότητα (Crawford, 2011).  

Κατά τη διάρκεια ακόμη, της λεπτομερούς διαγνωστικής  εκτίμησης, ο/η επαγγελματίας 
κοινωνικός/ή λειτουργός σκέφτεται τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για να βοηθηθούν τα παιδιά 

και οι γονείς. Σύμφωνα με τις αρχές της διαγνωστικής εκτίμησης, θα πρέπει οι ενέργειες του/ της 
κοινωνικού λειτουργού να γίνονται γνωστές στα μέλη της οικογένειας, ενώ οι αποφάσεις για την 
παρέμβαση θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού (de Haan & Manion, 2011). Το παιδί μπορεί να 
συμμετέχει ανάλογα με την ηλικία του και την νοητική του ικανότητα (Department of Health, 2000). 

Αυτή η ενεργή συμμετοχή του παιδιού αποτελεί κομβικό σημείο στις παρεμβάσεις του κάθε 
επαγγελματία. Ο κλινικός κοινωνικός λειτουργός πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του στην 
εμπειρία του παιδιού και πώς αυτό αντιλαμβάνεται την υποστήριξη που λαμβάνει (Crawford, 2011). 
Η αποσαφήνιση της εμπειρίας του παιδιού στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί 

σημαντικό μέρος για τον προσδιορισμό των αναγκών του και των κατάλληλων παρεμβάσεων σε 
πρώιμο στάδιο (Craigie, 2011). Έτσι λοιπόν ο επαγγελματίας πρέπει να εστιάζει στην 
πραγματικότητα του παιδιού και να κατανοεί το πώς το παιδί από την πλευρά του αντιλαμβάνεται τη 
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δική του ασφάλεια και ευημερία (Craigie, 2011). Για να το επιτύχει, αυτό απαραίτητη είναι η 
εγκαθίδρυση ενός υποστηρικτικού κλίματος, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση 
μιας σχέσης εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ουσιαστικής επικοινωνίας με το παιδί, παράγοντες 
σημαντικοί για την εκμαίευση πληροφοριών από το θύμα (Θεμελή, 2014). Ωστόσο, το παιδί που έχει 

βιώσει κακοποίηση μπορεί να εμφανίσει δυσπιστία προς τον επαγγελματία. Ένας καλός 
επαγγελματίας (κοινωνικός λειτουργός/ψυχολόγος) πρέπει να έχει ανεπτυγμένη την ικανότητα της 
ενσυναίσθησης, την ικανότητα  αλληλεπίδρασης με το παιδί και πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη 
την ωριμότητά του, την ηλικία του, τις ιδιαιτερότητές του, το είδος της παραβίασης, το πολιτισμικό 

πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης (Θεμελή, 2014:77).  
Μετά τη διαγνωστική εκτίμηση ακολουθεί η εφαρμογή της παρέμβασης, που συνεπάγεται τη 

συνεργασία με το παιδί και την οικογένεια προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Η ενημέρωση του 
παιδιού και της οικογένειας αναφορικά με το περιεχόμενο της έκθεσης διαγνωστικής εκτίμησης είναι 

απαραίτητη ακριβώς για να διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η συνεργασία για τη 
δημιουργία του σχεδίου (de Haan & Manion, 2011. Department of Health et al., 2000). Η εμπλοκή 
του παιδιού και της οικογένειάς του στην κατάρτιση του σχεδίου παρέμβασης αυξάνει τις 
πιθανότητες να συμφωνήσουν με αυτό και να το εφαρμόσουν (de Haan & Manion, 2011). Τις 

περισσότερες φορές η παρέμβαση στην οικογένεια είναι έργο που αναλαμβάνει ο/η επαγγελματίας 
που έκανε και την εκτίμηση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παραπέμπει για υποστήριξη σε άλλες, πιο 
εξειδικευμένες υπηρεσίες (Department of Health et al., 2000). Αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας και τις διαθέσιμες υπηρεσίες στη κοινότητα. 

Επίσης, να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των παιδιών κατά τη διαγνωστική εκτίμηση ενδέχεται να 
ενέχει δυσκολίες, που καλούνται οι επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας 
με την οικογένεια με στόχο την προστασία του παιδιού (Cossar et al., 2016). Οι επαγγελματίες 
κοινωνικοί λειτουργοί χρειάζονται χρόνο, δεξιότητες και πρακτική σοφία, ώστε να μπορέσουν να 

κατανοήσουν καλύτερα τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις επιθυμίες των παιδιών (Kosher & Ben -
Arieh, 2020). 

Ολοκληρώνοντας, η Εποπτεία έχει αναγνωριστεί ως ακρογωνιαίος λίθος της επαγγελματικής 
πρακτικής, καθώς παρέχει την ευκαιρία στον επαγγελματία να επανεξετάσει και να ξανασκεφτεί πως 

διαχειρίστηκε συγκεκριμένες καταστάσεις και να ελέγχει την εκτίμησή του (Turner et al., 2011). Στο 
πλαίσιο της Εποπτείας, ο αναστοχασμός της διαγνωστικής εκτίμησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, 
καθώς οι καταστάσεις δεν παραμένουν στατικές, τα παιδιά και οι οικογένειες αλλάζουν. Τέλος, η 
ομαδική Εποπτεία μπορεί να παρέχει πολύτιμη υποστήριξη και ειδικά σε περίπλοκες περιπτώσεις  

(Turner et al., 2011). 

3. Συμπεράσματα 

Η πραγματική έκταση του φαινόμενου της παιδικής κακοποίησης παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
μη καταγεγραμμένη. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του 
γεγονότος ότι ορισμένες μορφές βίας κατά των παιδιών είναι κοινωνικά αποδεκτές, άλλες 
αποσιωπώνται ή δεν θεωρούνται καταχρηστικές (Unisef, 2015). Πολλά θύματα είναι πολύ μικρά σε 

ηλικία ή πολύ ευάλωτα για να αποκαλύψουν την εμπειρία τους για να προστατευθούν. Η έλλειψη 
επαρκών στοιχείων και δεδομένων πιθανότατα επιδεινώνει το πρόβλημα δημιουργώντας την 
παρανόηση ότι η κακοποίηση παραμένει ένα περιθωριακό φαινόμενο, επηρεάζοντας μόνο ορισμένες 
κατηγορίες παιδιών. Η ευρεία διάδοση των δεδομένων σε προσβάσιμες μορφές είναι απαραίτητη για 

την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της πολιτικής βούλησης που απαιτείται για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών και δράσεων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας (Unicef, 
2015). 

Επίσης, η εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού έχει ζωτική 

σημασία, επειδή ανέδειξε το παιδί ως υποκείμενο δικαιωμάτων σε αντικατάσταση της έννοιας του 
παιδιού ως αντικειμένου προστασίας (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 2009). Η δράση για την προστασία 
των παιδιών αναδεικνύει τη σημασία της προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού ως ξεχωριστό 
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θέμα για το οποίο είναι απαραίτητη η ανάληψη ειδικών πολιτικών σε όλα τα ρυθμιζόμενα πεδία 
(Kosher & Ben-Arieh, 2020). Η συμμετοχή των παιδιών στο σύστημα παιδικής προστασίας ενισχύει 
την ικανότητα της κοινωνίας να αντιμετωπίσει την  παιδική κακοποίηση με πιο ολιστικό τρόπο 
(Reading et al., 2009). 

Όσον  αφορά τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας, αυτές χρειάζεται να συνεργάζονται πιο 
συστηματικά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Turner et al., 2011). Οφείλουν να είναι 
προσβάσιμες για να μπορούν να υποστηρίζουν τις οικογένειες στους τόπους διαμονής τους, ιδίως δε 
αυτές που διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες όπως για παράδειγμα ακραίας φτώχειας και ανέχειας, 

αστεγίας ή κακής στέγασης, κ.λ.π. (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας το υ 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και Συνήγορος του Πολίτη-Συνήγορος του Παιδιού, 2016, σελ. 1). 
Στις οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση θα πρέπει να παρέχεται διαρκής και συστηματική 
υποστήριξη, στο πλαίσιο μιας πολιτικής πρόληψης για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών 

και την αποτροπή της απομάκρυνσής τους από αυτές. Για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού 
συστήματος παιδικής προστασίας απαραίτητη είναι η λειτουργία κατάλληλα στελεχωμένων 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας με κοινωνικούς  λειτουργούς και ψυχολόγους.  

Είναι σημαντικό ακόμη, να γίνει αντιληπτό για άλλη μια φορά ότι η ιδρυματική φροντίδα είναι 

μια προβληματική μορφή παροχής παιδικής προστασίας, η οποία περιορίζει και απειλεί τα 
δικαιώματα των παιδιών. Αντίθετα, οι παιδοκεντρικοί θεσμοί της αναδοχής και της τεκνοθεσίας είναι 
ιδανικοί για την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ανηλίκους που προέρχονται από δύσκολα 
ή/και κακοποιητικά οικογενειακά περιβάλλοντα. Μέσω των ελέγχων και της σωστής εκπαίδευσης 

υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων μπορούν να δημιουργηθούν οικογενειακά πλαίσια πολύ 
προστατευτικά για τους ανηλίκους που βρίσκονται σε ευαλωτότητα και απαιτείται να θωρακιστεί η 
εύθραυστη προσωπικότητά τους. Οι θεσμοί της αναδοχής και της τεκνοθεσίας αποτελούν τους 
σημαντικότερους και αποδοτικότερους θεσμούς παιδικής προστασίας, που ως απώτερο στόχο έχουν 

την οικογενειακή αποκατάσταση των απροστάτευτων ανηλίκων, την επούλωση των τραυματικών 
εμπειριών τους και τη διαφύλαξη της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Τόσο η αναδοχή, όσο και η  
τεκνοθεσία αποτελούν ουσιώδη πλαίσια περιφρούρησης βασικών δικαιωμάτων των ανηλίκων που 
βρίσκονται υπό συνθήκες κοινωνικής και ατομικής ευαλωτότητας, σε αντίθεση με την ιδρυματική 

φροντίδα όπου βασικά δικαιώματα των παιδιών συχνά καταπατώνται (Φιλιππίδης,  Αθανασίου & 
Κατσιάνη, 2021). 

Ολοκληρώνοντας, η μελλοντική έρευνα ωφέλιμο θα ήταν να επικεντρώνεται όχι μόνο στην 
τεκμηρίωση του επιπολασμού της παιδικής κακοποίησης, αλλά και στην κατανόηση των 

υποκείμενων παραγόντων που την τροφοδοτούν, καθώς και στην αξ ιολόγηση σύγχρονων 
παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση αυτής (Unicef, 2015).  
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Κούλα Θεώνη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ78-Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 
 

Περίληψη  

Η έρευνα γύρω από τη Δια Βίου Μάθηση εντός των Καταστημάτων Κράτησης έχει δείξει μια 

θετική συσχέτιση των ευκαιριών εκπαίδευσης με την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την 
αποφυγή της υποτροπής στην παραβατικότητα. Από αυτήν την άποψη, οι ευκαιρίες για απόκτηση 
γνώσεων και συνέχιση των σπουδών εντός των φυλακών αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της 
μετέπειτα κοινωνικής ένταξης των κρατουμένων. Στην Ελλάδα, η περίπτωση  των Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας έρχεται να ενισχύσει αυτήν ακριβώς την ένταξη και να δώσει μια ευκαιρία για εφοδιασμό 
των βασικών γνώσεων γύρω από την εκπαίδευση. Η παρούσα έρευνα εξετάζει το βαθμό επιρροής 
αυτών των σχολείων στους κρατούμενους και αποτυπώνει τις δικές τους απόψεις σχετικά με τα 

http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/English.pdf
http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/English.pdf
http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/English.pdf
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οφέλη και τα εμπόδια, που αναδύονται από τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης. 

 
Λέξεις κλειδιά: Δια βίου μάθηση, Καταστήματα Κράτησης, ένταξη, Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας 

1. Εισαγωγή  

Σήμερα, περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε ποινικά ιδρύματα, παγκοσμίως, 
αριθμός, που αυξάνεται συνεχώς. Με τις φυλακές να είναι συχνά υπερπλήρεις, τα σωφρονιστικά 
συστήματα σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε σημείο κρίσης και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, 
όπως η εκπαίδευση, στο επίπεδο που απαιτείται από τα διεθνή πρότυπα. Η εκπαίδευση, ωστόσο, είναι 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο οι κρατούμενοι δεν πρέπει να στερούνται. Ο αντίκτυπος 
και η δύναμη της εκπαίδευσης στη φυλακή είναι αναμφισβήτητη.  

Η εκπαίδευση στη φυλακή μπορεί να προσφέρει στους κρατούμενους την ευκαιρία να μάθουν 
νέες δεξιότητες και να τους δώσει μια ανανεωμένη αίσθηση του σκοπού (UNESCO, 2021). Όταν τα 

άτομα μπαίνουν στη φυλακή, περίπου τα δύο πέμπτα δεν έχουν πτυχίο γυμνασίου ή απολυτήριο 
γενικής εκπαίδευσης (Duwe & Clark, 2014). Με πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι το 12% των 
ενηλίκων δεν έχουν πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό αυτό για τους κρατούμενους 
είναι πάνω από τρεις φορές υψηλότερο. Αλλά η διαφορά μεταξύ των κρατουμένων και του υπόλοιπου 

πληθυσμού φαίνεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη για τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα 
δεδομένα έχουν δείξει ότι η ενίσχυση του μορφωτικού επιπέδου συνδέεται με  λιγότερη ανεργία και 
υψηλότερες αποδοχές, όταν αυτά τα άτομα αποφυλακιστούν (Duwe, 2018).  

Σε πολλά σωφρονιστικά συστήματα, η εκπαίδευση υποστηρίζεται ως ένα από τα βασικά 

στοιχεία στη διαδικασία της αλλαγής και του μετασχηματισμού ενός κρατούμενου. Οι στόχοι της 
εκπαίδευσης στη φυλακή είναι μεταξύ άλλων η κατανόηση της κοινωνικής κατασκευής της 
εγκληματικότητας, ο προβληματισμός σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την τιμωρία, καθώς και 
με τις ταξικές και οικονομικές αδικίες. Σε αυτόν το κριτικό προβληματισμό βασίζονται και οι αρχές 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης (Behan, 2014).   
Στον Ελλαδικό χώρο, η λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στα 

Καταστήματα Κράτησης σήμανε την αρχή της παροχής ευκαιριών απασχόλησης σε άτομα, τα οποία 
δεν είχαν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσής τους, αυξάνοντας 

παράλληλα την πιθανότητα της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξής τους μετά την 
αποφυλάκιση (Stoumpou & Raikou, 2021).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

H έννοια της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» έχει προσδιοριστεί από την UNESCO ως μια 
εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία τα άτομα είτε βελτιώνουν τις αρχικές τους γνώσεις και τις 

επαγγελματικές τους δεξιότητες, είτε συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα, με στόχο την 
αλλαγή των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και τον επαναπροσδιορισμό των στάσεων, αντιλήψεων 
και της γενικότερης προσωπικής τους ανάπτυξης, απέναντι στις απαιτήσεις της κοινωνικής και 
οικονομικής πραγματικότητας. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αρκετές φορές συγχέεται με την έννοια  της 

Δια Βίου Μάθησης, όπου η μάθηση εκτιμάται ανεξαρτήτως ηλικίας και αποκτάται συνεχώς, ωστόσο 
αυτοί οι δύο όροι διαφοροποιούνται, ακόμα και αν ο ένας αποτελεί μέρος του άλλου.  

Περισσότερες από τις μισές χώρες, ανά τον κόσμο, έρχονται να συμφωνήσουν στο  γεγονός ότι 
η Εκπαίδευση Ενηλίκων δύναται να έχει επίδραση στην απασχολησιμότητα. Σύμφωνα με 

διαφορετικές μελέτες, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι φαίνεται να αποκτούν καλύτερη θέση στην 
κοινωνία, να είναι πιο δραστήριοι στο κοντινό τους περιβάλλον, να είναι λιγότερο απομονωμένοι και 
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δείχνουν να είναι πιο διεκδικητικοί. Επίσης, αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση, βιώνουν 
προσωπική ανάπτυξη και έχουν καλύτερες επαφές με άλλους (de Greef, 2019).  

Προς αυτήν την κατεύθυνση του επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας ενός ατόμου, μέσω της 
εκπαίδευσης, δημιουργήθηκαν και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Συγκεκριμένα, τα ΣΔΕ 

δημιουργήθηκαν για τα άτομα εκείνα, τα οποία εγκατέλειψαν την υποχρεωτική εκπαίδευση και 
δύναται να επιστρέψουν ως ενήλικες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
σχεδιάστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από δύο δεκαετίες, έτσι ώστε 
τα κράτη μέλη να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις συνέπειες των ποσοστών εγκατάλειψης των 

μαθητών και να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αποτελούν ένα μέτρο θετικής διάκρισης 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εγκατάλειψης των μαθητών και ο κύριος στόχος τους είναι 
η κοινωνική επανένταξη και η απασχόληση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα ΣΔΕ διαφέρει από αυτό 
της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη μεθοδολογία διδασκαλίας, το περιεχόμενο 

και την αξιολόγηση των καταρτιζόμενων. Το αναλυτικό πρόγραμμα εστιάζει στην απόκτηση 
βασικών προσόντων και δεξιοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης 
και προσφέρει στους ενήλικους την ευκαιρία να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους 
(Bitsakos, 2021).   

2.2. Το δικαίωμα των κρατουμένων στην εκπαίδευση και η συμμετοχή τους στα ΣΔΕ εντός των 

φυλακών 

Η πεποίθηση ότι η φυλάκιση δεν πρέπει να χρησιμεύει μόνο για τον σκοπό της απομόνωσης 
επικίνδυνων ανθρώπων από την κοινωνία, αλλά πρέπει, επίσης, να ενισχύει την εκπαίδευση για να 
βοηθήσει στην επανένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία, ξεκίνησε τον 19ο αιώνα. Με άλλα 
λόγια, πιστεύεται ότι η φυλακή οφείλει να έχει έναν περισσότερο ανθρωπιστικό ρόλο για να δώσει 

την ευκαιρία στους κρατούμενους να αποκατασταθούν και να μεταρρυθμιστούν. Φυσικά, ο σκοπός 
της εκπαίδευσης των κρατουμένων δεν γίνεται αντιληπτός από όλους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.  

Αναμφίβολα, η εκπαίδευση των κρατουμένων έχει μεγάλη αξία και πολλαπλά οφέλη για τους 
ίδιους τους κρατούμενους, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Σύμφωνα με τους Tewksbury και 

Stengel (2006), η εκπαίδευση των κρατουμένων οδηγεί σε αυξημένη αυτοεκτίμηση. Συγκεκριμένα, 
η έρευνά τους σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής των κρατουμένων σε προγράμματα εκπαίδευσης, 
ανέδειξε ότι το πιο διαδεδομένο κίνητρο για τους μαθητές, είτε συμμετέχουν σε κάποιο ακαδημαϊκό 
είτε σε κάποιο επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης,  είναι να αυξήσουν την αυτοεκτίμηση. Οι 

μαθητές - κρατούμενοι  είναι ιδιαίτερα πιθανό να το αναφέρουν ως κίνητρο, καθώς όχι μόνο 
αποκτούν βασικές γνώσεις αλλά και ειδικές, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για επαγγελματική 
αποκατάσταση μετά την αποφυλάκισή τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε κάθε λόγο 
συμμετοχής, φαίνεται ότι το θεμέλιο για τη συμμετοχή είναι να νιώθουν θετικά για την ικανότητά 

τους να βελτιώσουν τον εαυτό τους, καθώς και τη θέση τους στην κοινωνία. Οι συμμετέχοντες τόσο 
σε ακαδημαϊκά όσο και σε επαγγελματικά προγράμματα ανέφεραν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης ότι 
θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. Αυτή η αυτοπεποίθηση στην ικανότητα επιτυχίας μπορεί, με τη 
σειρά της, να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητά τους να αποφύγουν την εκ νέου φυλάκιση. Έτσι, 

οι πιθανότητες επαγγελματικής απασχόλησης των κρατουμένων είναι 13% υψηλότερες για όσους 
έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη φυλακή σε σύγκριση με εκείνους που δεν 
παρακολούθησαν.  

 Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ιδρύθηκαν για να μειώσουν τις ανισότητες και να 

καταπολεμήσουν τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, μέσω της εκπαίδευσης. Και ενώ σαν 
θεσμός δεν αναφέρεται πουθενά για την εκπαίδευση των κρατουμένων, ως ομάδα-στόχος, οι γενικές  
αρχές των ΣΔΕ ενέχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που ανταποκρίνονται σε αυτήν την ομάδα. Για 
παράδειγμα,  αναφέρεται ότι τα ΣΔΕ απευθύνονται σε άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης που 

βιώνουν τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση σε διάφορες μορφές. Κατά συνέπεια, η επιλογή 
του Ελληνικού κράτους να ιδρύσει ΣΔΕ στις φυλακές, σύμφωνα με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σχέδιο 
Δράσης, καταδεικνύει ξεκάθαρα την ανάγκη παροχής ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους 
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κρατούμενους, με στόχο τη συνολική ανάπτυξη και την καλύτερη συμμετοχή τους σε οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις,  καθώς και την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στον 
εργασιακό χώρο (Papaioannou & Anagnou, 2020).  

Αντίθετα των οφελών συμμετοχής στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, η βιβλιογραφία, αν 

και περιορισμένη, έρχεται να καταγράψει και τις δυσκολίες, που συναντούν οι κρατούμενοι. Μια 
βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια στη συμμετοχή σε προγράμματα 
φυλακών που διεξήχθη από τον Brosens (2013) καταδεικνύει ότι μόνο 2 άρθρα από τα 22 
επικεντρώνονται στα εμπόδια στη συμμετοχή στην εκπαίδευση. Επιπλέον, περιορισμένη έρευνα 

καταδεικνύει ότι διαφορετικές μεταβλητές  -  όπως το φύλο, ή η ηλικία - επηρεάζουν τη συμμετοχή 
των κρατουμένων στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, οι γυναίκες κρατούμενες είναι πιο πιθανό να 
συμμετάσχουν σε σύγκριση με τους άνδρες, καθώς και κρατούμενες άνω των 30 ετών. Η κατανόηση 
του προφίλ όσων συμμετέχουν στην εκπαίδευση είναι αναμφισβήτητα ένας σημαντικός δείκτης. 

Πρόσφατη έρευνα των Brosens et al. (2015),  σε δείγμα 486 (Ν=486) κρατουμένων σε φυλακή του 
Βελγίου, έδειξε ότι ανάμεσα στα εμπόδια βρίσκεται η ελλιπής πληροφόρηση, οι συνθήκες κράτησης, 
το ενδιαφέρον των κρατουμένων για άλλες δραστηριότητες, οι γλωσσικοί φραγμοί, τα έτη 
προηγούμενης μόρφωσης, οικογενειακοί λόγοι και έλλειψη κοινωνικής και προσωπικής στήριξης.  

2.3. Η σημασία διερεύνησης του θέματος της έρευνας 

Από το 1990, η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι κρατούμενοι που παρακολουθούν εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ενώ είναι έγκλειστοι, είναι λιγότερο πιθανό να επιστρέψουν στη φυλακή μετά την 
αποφυλάκισή τους. Επιπλέον, το σωστό είδος εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί σε λιγότερη βία 
από τους κρατούμενους που συμμετέχουν στα προγράμματα και σε ένα πιο θετικό περιβάλλον στη 
φυλακή. Αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εκείνα που βοηθούν τους κρατούμενους 

με τις κοινωνικές τους δεξιότητες, την καλλιτεχνική τους ανάπτυξη και τις τεχνικές και στρατηγικές 
που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματά τους. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά 
δίνουν έμφαση στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική και κοινωνική εκπαίδευση (Vacca, 2004).   

Με βάση τα ανωτέρω, η καταγραφή των απόψεων των κρατουμένων σχετικά με τα κίνητρα και 

τα εμπόδια συμμετοχής τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα, εντός των φυλακών, αποτελεί ένα 
έναυσμα για την αναθεώρηση των στόχων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων σχετικά με την έννοια 
της αποκατάστασης και της συμμόρφωσης. Η επένδυση σε εκπαιδευτικά προγράμματα δύναται να 
αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα αποφυγής της υποτροπής και μείωσης της μελλοντικής 

εγκληματικότητας, καθώς προσφέρουν ευκαιρίες για μια επιτυχημένη κοινωνική επανένταξη. Εκτός, 
ωστόσο, των οφελών από μια τέτοιου είδους εκπαίδευση, οι έρευνες γύρω από τα εμπόδια 
συμμετοχής των κρατουμένων σε αυτή είναι περιορισμένες. Επομένως, η μελέτη κρίνεται σημαντική 
για την ανάδειξη και αυτής της παραμέτρου, δίνοντας μια ακόμα ευκαιρία να ακουστούν και οι 

δυσκολίες συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ανοίγοντας, περαιτέρω τον δρόμο για 
μελλοντικές έρευνες σε αυτό το πεδίο. 

2.4. Βασικοί στόχοι της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η αποτύπωση των απόψεων των 
κρατουμένων, σχετικά με παραμέτρους, που ορίζουν τη συμμετοχή τους σε ένα Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας, το οποίο λειτουργεί μέσα στα Καταστήματα Κράτησης. Συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι 

αφορούν την αποτύπωση: 

• Των κινήτρων συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 

• Των εμποδίων, σχετικά με την παρακολούθηση ενός τέτοιου προγράμματος μέσα στις 
φυλακές 

• Των συναισθημάτων, που διεγείρονται αλλά και των προσδοκιών για συνέχιση των σπουδών 

σε ανώτερες βαθμίδες 
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• Των απόψεων σχετικά με τον εκπαιδευτή ενηλίκων και τον καταλυτικό ή μη ρόλο του στην 
ενθάρρυνση των σπουδών 

• Των απόψεων σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στο όλο σύστημα εκπαίδευσης εντός των 

φυλακών 

2.5. Βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία επιχειρεί να καλύψει η παρούσα ερευνητική 
μελέτη αποτελούν τα εξής:  

• Ποια τα κίνητρα που ωθούν τους κρατούμενους να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης; 

• Τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε κάποιο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης; 

• Ποια τα βασικότερα εμπόδια, που συναντούν, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία; 

• Κατά πόσο ο εκπαιδευτής ενηλίκων δύναται να άρει τα εμπόδια και να ενισχύσει τη 
διαδικασία;  

• Υπάρχουν αλλαγές, που θα ήθελαν να συμβούν, ώστε η μάθηση να είναι όσο το δυνατόν πιο 
αποδοτική; 

3. Μεθοδολογία της έρευνας 

3.1. Δείγμα  

Το δείγμα αποτελείται από 489 άτομα (Ν=489), στο σύνολό τους μαθητές ΣΔΕ, από όλα τα 
λειτουργούντα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην ελληνική επικράτεια. Αναλυτικότερα ο αριθμός 

των συμμετεχόντων στην έρευνα ανά σχολείο αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα: 

 
Γράφημα 1: Κατανομή δείγματος ανά Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)  

3.2. Ερευνητικό εργαλείο 

Για τη συγκέντρωση των στοιχείων από πολλά και διαφορετικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
(ΣΔΕ) διασπαρμένα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η χρησιμοποίηση του ερωτηματολογίου 

ήταν ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος συγκέντρωσης των απαιτούμενων δεδομένων.  
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Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από τρία τμήματα: 
 
• Τα Δημογραφικά Στοιχεία: Όπου το δείγμα ερωτήθηκε σχετικά με το φύλο, την ηλικία, 

την υπηκοότητα. 

• Κίνητρα και Εμπόδια: Όπου το δείγμα ερωτήθηκε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 
επέλεξε να παρακολουθήσει ένα ΣΔΕ, αλλά και τα εμπόδια που αναμένει να συναντήσει 
εφόσον προχωρήσει σε ανωτέρα εκπαίδευση. 

• Ρόλος Εκπαιδευτή Ενηλίκων: Το δείγμα ερωτήθηκε σχετικά με τη σχέση του με τον 

εκπαιδευτή και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων που θεωρεί σημαντικότερα.  
 
Η πλειονότητα των ερωτήσεων αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου,  ενώ οι 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου ομαδοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν ανάλογα, ώστε να είναι ευχερής 

η διαχείριση των δεδομένων και η παρουσίασή τους. Το σύνολο των δεδομένων επεξεργάστηκε με 
το στατιστικό πακέτο SPSS (v.25). 

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Καθώς εξετάστηκαν οι λόγοι για τους οποίους αποφάσισαν την παρακολούθηση του ΣΔΕ οι 
κρατούμενοι, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι ο κυριότερος λόγος ήταν για να 
αποκτήσουν βασικά προσόντα και δεξιότητες, ενώ παράλληλα η εκμάθηση της ελληνικής αποτελεί 

ένα επιπλέον κίνητρο για αυτούς, την οποία επιλέγουν το 59,7% του δείγματος. Ακολουθεί η μείωση 
της ποινής, με την αντίστοιχη κατηγορία να επιλέγει το 53,2% του δείγματος. Τέλος το ΣΔΕ φαίνεται 
να παρακολουθούν για να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση  και να πάρουν απολυτήριο το 
49,9% και για να μπορέσουν να εργαστούν όταν αποφυλακιστούν το 48,7%.  

Στη συνέχεια της έρευνας, το δείγμα ερωτήθηκε σχετικά με τα συναισθήματά του κατά την 
παρακολούθηση του ΣΔΕ. Διαπιστώνουμε ότι κατά κύριο λόγο το δείγμα κατά την παρακολούθηση 
του ΣΔΕ «Αισθάνεται Ικανός/η επειδή μαθαίνει πράγματα» με τη συγκεκριμένη κατηγορία να 
επιλέγει το 80,0% του δείγματος, ενώ ακολουθεί το συναίσθημα της «Απελευθέρωσης επειδή φεύγει 

από την πτέρυγα» που επιλέγεται από 61,9% του δείγματος. «Αυτοπεποίθηση/Αυτοεκτίμηση» 
αισθάνεται το 50,6% του δείγματος, ενώ «Ανασφάλεια επειδή δεν γνωρίζει τη γλώσσα» το 30,2% 
του δείγματος.  

Η ευρεία πλειοψηφία του δείγματος, σε ποσοστό που ανέρχεται σε 88,25% επιθυμεί τη συνέχιση 

της φοίτησης σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης απαντώντας ΝΑΙ στην εν λόγω ερώτηση, ενώ 
αντίστοιχα το 11,75% φαίνεται να μην επιθυμεί και απαντά ΟΧΙ στη συγκεκριμένη ερώτηση. Τα 
βασικότερα εμπόδια τα οποία καλείται ο κρατούμενος να ξεπεράσει ή παρεμβαίνουν στη θέληση για 
μάθηση είναι σε μεγάλο βαθμό η μη επαρκής γλωσσική δεξιότητα (ανάγνωση-γραφή), με το 

αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 35,52%, η οποία φαίνεται να αποτελεί έναν παράγοντα 
ανασφάλειας. Άλλες δυσκολίες εντοπίζονται σε δυσκολίες οικονομικής φύσης, με το αντίστοιχο 
ποσοστό να ανέρχεται σε 14,21%, ενώ η έλλειψη χρόνου είναι ένας ακόμα παράγοντας δυσχέρειας 
στη συνέχιση των σπουδών με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται σε 13,11%. Άλλοι παράγοντες 

που αναμένεται να δυσκολέψουν το δείγμα είναι η δυσκολία με τα μαθήματα  και η εξεύρεση 
εργασίας με τα αντίστοιχα ποσοστά να ανέρχονται σε 9,84% αμφότερα, ενώ παράλληλα ηλικιακές 
δυσκολίες αναμένει να αντιμετωπίσει το 4,92% του δείγματος. Τέλος ένας ακόμη παράγοντας είναι 
η όχι άμεση επαφή με καθηγητές σε περίπτωση συνέχισης σπουδών μέσα από τη φυλακή με το 

αντίστοιχο ποσοστό των φοιτούντων σε ΣΔΕ που την εντοπίζουν να ανέρχεται σε 12,57%.  
Επιπλέον, αναδείχτηκαν και οι ποιοτικές αξίες του εκπαιδευτή ενηλίκων, με σημαντικότερα 

αναδεικνυόμενη, την αποδοχή και τον σεβασμό στα πρόσωπα των κρατουμένων, αλλά και της 
υπομονής, της κατανόησης και της ενσυναίσθησης. Αρχικά το δείγμα ερωτήθηκε αν έχει καλές 

σχέσεις με τον εκπαιδευτή ενηλίκων, όπου το 99,16% του δείγματος απάντησε θετικά. Ακολούθως 
το δείγμα ερωτήθηκε σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων, στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης κρατουμένων. Το δείγμα κλήθηκε να επιλέξει τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας 
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του σε μια σειρά δηλώσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού, όπως είναι λ.χ. Να είναι 
υπομονετικός, Να νοιάζεται κ.α. Οι διαθέσιμες επιλογές αποτύπωσης του βαθμού συμφωνίας ή 
διαφωνίας ήταν οι ακόλουθες τρείς: Συμφωνώ απόλυτα, Συμφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα. Για την 
αποτύπωση και επεξεργασία των απαντήσεων, κάθε μια από αυτές τις τιμές αντιστοιχίστηκε σε μια  

τιμή με το 1 να αντιστοιχίζεται στο Συμφωνώ απόλυτα, το 2 στο Συμφωνώ και το 3 στο Διαφωνώ.  
 

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 1: Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ένας εκπαιδευτής ενηλίκων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης κρατουμένων 

 

Υπόμνημα: 1: Συμφωνώ απόλυτα, 2: Συμφωνώ, 3: Διαφωνώ 

 
Τα δημογραφικά στοιχεία των κρατουμένων δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη 

συμμετοχή τους στα προγράμματα εκπαίδευσης. Αναφορικά με την κατανομή ως προς το φύλο, η 
πλειοψηφία του δείγματος φαίνεται να είναι άνδρες, με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται σε 
95,1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ανέρχεται στο υπολειπόμενο 4,9%. Όσον αφορά 
την ηλικιακή κατανομή του δείγματος, παρατηρούμε ότι η επικρατούσα κλάση είναι οι έχοντες 

ηλικία 30-50 ετών με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται σε 51,65%.  

 Γράφημα 2: Ραβδόγραμμα ηλικιών 

 
Οι περισσότεροι των φοιτούντων σε ΣΔΕ προέρχονται από την Ελλάδα με το αντίστοιχο 

ποσοστό να ανέρχεται σε 30,5% ακολουθούμενο από την Αλβανία, που καταλαμβάνει το 28,8% του 

 
Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Να είναι υπομονετικός και να κατανοεί 1,25 ,452 

Να νοιάζεται 1,27 ,472 

Να δείχνει αποδοχή και σεβασμό 1,20 ,412 

Να είναι ευέλικτος ως προς το πρόγραμμα σπουδών 1,37 ,498 

Να ενθαρρύνει 1,25 ,437 

Να δείχνει εμπιστοσύνη 1,32 ,503 

Να δεσμεύεται στο καθήκον του 1,32 ,491 

Να διαθέτει γνώσεις για την αγορά εργασίας 1,42 ,570 

Να συμβουλεύει 1,26 ,461 
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δείγματος. Σχετικά υψηλά ποσοστά εμφανίζονται στους καταγόμενους από Συρ ία, Πακιστάν, 
Αφγανιστάν και Ιράκ, ενώ συνολικά φοιτούν στα ΣΔΕ κρατούμενοι από 29 διαφορετικές χώρες 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. 

 

 
Γράφημα 3: Ραβδόγραμμα χώρας καταγωγής φοιτούντων στα ΣΔΕ 

 

Τέλος, το δείγμα ερωτήθηκε σχετικά με το αν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να 
γίνει, ώστε το σχολείο να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό , με το δείγμα να φαίνεται μοιρασμένο, 
όπου το 48,1% θεωρεί ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει ώστε το σχολείο να γίνει 
περισσότερο αποτελεσματικό, ενώ το 51,9% θεωρεί πως όχι. 

 Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σχολείο ώστε αυτό να γίνει περισσότερο 
αποτελεσματικό, ερωτήθηκαν σε ακόλουθη ερώτηση ανοικτού τύπου, όπου κωδικοποιημένες 
αποτυπώνονται στο ακόλουθο γράφημα:  

 

 
Γράφημα 4: Αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σχολείο ώστε αυτό να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό  
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Σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, κατά κύριο 
λόγο, το δείγμα θεωρεί σημαντική τη πρόσληψη εκπαιδευτικών, όσο πιο νωρίς γίνεται μέσα στο έτος, 
ενώ παράλληλα αναδεικνύεται και η ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
(θέρμανση των χώρων), αλλά και ο εμπλουτισμός σε μαθήματα τεχνικών ειδικοτήτων, ζωγραφικής 

κ.α. 

5. Περιορισμοί και μελλοντικές προτάσεις 

Ένας από τους βασικούς περιορισμούς της έρευνας αποτέλεσε η δυσκολία των κρατουμένων 
στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας, η οποία δημιουργεί περιορισμούς στην ερμηνεία των 
ερωτήσεων ή μεμονωμένων φράσεων και λέξεων. Ωστόσο, στο σύνολό της, η έρευνα αποσκοπεί να 
αναδείξει όλες τις πτυχές, εκείνες, που αφορούν στην παροχή εκπαίδευσης σε μια ευάλωτη κοινωνική 

ομάδα. Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανάγκη για παροχή δεύτερων ευκαιριών στη ζωή αυτών των 
ατόμων, αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι σκιαγραφούνται επαρκώς μέσα από την έρευνα, δίνοντας 
ωστόσο και μια ευκαιρία για μελλοντική μελέτη σχετική με το θέμα. Επιπλέον, σε αυτήν την έρευνα 
επιχειρείται να τονιστεί ο ιδιαίτερος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων και ο τρόπος διαχείρισης της 

παρεχόμενης μάθησης σε συνθήκες κράτησης. Η σημασία του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων θα 
δώσει και ένα έναυσμα για μελλοντικές έρευνες σε αυτό το πεδίο, καθώς αποτελεί έναν σημαντικό 
παράγοντα άρσης των δυσκολιών σε αυτό το πλαίσιο. Παράλληλα, προτείνεται να μελετηθούν και 
οι δυσκολίες, που ο ίδιος ο κρατούμενος βιώνει, κατά τη διδασκαλία, εξετάζοντας παράλληλα και 

τον παράγοντα της ψυχικής ανθεκτικότητας. 

6. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά λοιπόν από την υλοποιηθείσα έρευνα, οι κρατούμενοι ωθούνται στη 
συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά κύριο λόγο προκειμένου να αποκτήσουν 
βασικά προσόντα και δεξιότητες, ενώ παράλληλα η εκμάθηση της ελληνικής αποτελεί ένα επιπλέον 
κίνητρο για αυτούς. Ένας ακόμα σημαντικός λόγος συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης είναι 

η επακόλουθη μείωση της ποινής, ενώ λιγότερο και εξίσου σημαντικοί λόγοι συμμετοχής σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα αναδείχτηκαν η ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης και η απόκτηση 
απολυτηρίου αλλά και η δυνατότητα εργασίας μετά την αποφυλάκιση.  

 Τα βασικότερα εμπόδια τα οποία καλείται ο κρατούμενος να ξεπεράσει ή παρεμβαίνουν στη 

θέληση για μάθηση είναι σε μεγάλο βαθμό η γλώσσα η οποία φαίνεται να αποτελεί έναν παράγοντα 
ανασφάλειας για τους κρατούμενους οι οποίοι ήδη φοιτούν σε ΣΔΕ. Σχετικά με τη συνέχιση των 
σπουδών, πέραν της γλώσσας αναμένεται να αντιμετωπιστούν δυσκολίες οικονομικής φύσεως, 
έλλειψης χρόνου αλλά και δυσκολίες σχετιζόμενες με την ηλικία.  

 Πέρα των παραπάνω αναδείχτηκαν οι καλές σχέσεις του δείγματος με τους εκπαιδευτές 
ενηλίκων, ενώ επιπλέον αναδείχτηκαν και οι ποιοτικές αξίες του εκπαιδευτή με σημαντικότερα 
αναδεικνούμενη την αποδοχή και τον σεβασμό στα πρόσωπα των κρατουμένων, αλλά και της 
υπομονής, κατανόησης και ενσυναίσθησης. 

 Τα δημογραφικά στοιχεία των κρατουμένων δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη 
συμμετοχή τους στα προγράμματα εκπαίδευσης καθόσον ο πληθυσμός-στόχος που δειγματίστηκε 
ήταν το σύνολο των ΣΔΕ που λειτουργούν στην επικράτεια και στο δείγμα μας συμμετείχαν 
κρατούμενοι όλων των ηλικιών και από πληθώρα χωρών.  

 Σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, κατά κύριο 
λόγο το δείγμα θεωρεί σημαντική τη χρονικά νωρίτερη πρόσληψη εκπαιδευτικών για την παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται και η ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης (θέρμανση των χώρων) αλλά και ο εμπλουτισμός σε μαθήματα 

τεχνικών ειδικοτήτων, ζωγραφικής κ.α. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η πρακτική του αυτοτραυματισμού, του εκούσιου 

τραυματισμού του σώματος ενός ατόμου από τον ίδιο του τον εαυτό. Βασικός σκοπός είναι μια πρώτη 
απόπειρα τοποθέτησης του φαινομένου του αυτοτραυματισμού εντός των κοινωνικών πλαισίων που 
εμφανίζεται, ενώ εξετάζεται και κατά πόσο οι ήδη υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις μπορούν να 
ερμηνεύσουν επαρκώς το βίωμα. Έτσι, ο αυτοτραυματισμός ερμηνεύεται ως μια περισσότερο 

περίπλοκη κατάσταση από όσο οι προσεγγίσεις αυτές παρουσιάζουν, στην οποία συνυπάρχουν 
αντιφατικές μεταξύ τους συνθήκες. Ο αυτοτραυματισμός προσεγγίζεται ως μια παράδοξη συνήθεια 
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για την επιβίωση σε ένα τραυματικό παρόν δομικής βίας. Για τις ανάγκες της εργασίας διεξήχθη μια 
εις βάθος ημι-δομημένη συνέντευξη, ακολουθώντας την βιογραφία ενός ατόμου με εμπειρίες 
αυτοτραυματισμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτοτραυματισμός, συν-αίσθημα, τραύμα, ταυτότητα 

1.1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση ψυχιατρικοποίησης, δηλαδή η τάση να ερμηνεύονται 
καταστάσεις και πρακτικές ως διαγνώσεις ή ως συμπτώματα αυτών. Στην πιο πρόσφατη έκδοση του 
διαγνωστικού εγχειριδίου της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης και ο αυτοτραυματισμός ορίζεται 
για πρώτη φορά ως αυτόνομη διάγνωση (Αmerican Psychiatric Association, 2013). Έτσι, εντάσσεται 

στο βιοϊατρικό σύστημα με όρους ατομικής επιλογής. Δηλαδή, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, είναι το 
ίδιο το άτομο το οποίο επιλέγει την στρατηγική του αυτοτραυματισμού και προσπαθεί έτσι να 
σταθεροποιηθεί συναισθηματικά.  Οι όροι της ατομικής επιλογής ωστόσο περισσότερο 
παθολογικοποιούν ανθρώπους παρά εξετάζουν τα κοινωνικά πλαίσια των καταστάσεων (Millard, 

2015). 
Έχουν υπάρξει ψυχαναλυτικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για τον αυτοτραυματισμό 

που ασκούν κριτική στην διαδικασία ψυχιατρικοποίησής του. Η ψυχανάλυση ερμηνεύει τον 
αυτοτραυματισμό ως μια σωματική γλώσσα επικοινωνίας και συμβολικής επανάληψης ενός 

τραυματικού γεγονότος που συνήθως αφορά την παιδική ηλικία του ατόμου (Van der Kolk, 1989, 
McAllister, 2003, Kilby, 2011). Οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως από 
τον χώρο του φεμινισμού, μελετούν την πρακτική αυτή κυρίως σε γυναίκες. Θεωρούν πως με αυτόν 
τον τρόπο εκείνες είτε αντιστέκονται στα πρότυπα ομορφιάς και του αψεγάδιαστου δέρματος με 

κίνδυνο να παθολογικοποιηθούν ή από την άλλη την θεωρούν ένδειξη πλήρους εσωτερίκευσης του 
μίσους για τον εαυτό που η πατριαρχία προωθεί να αισθάνονται οι γυναίκες για τον εαυτό τους 
(Brown, 1995, Burstow, 2005, Harrison, 1997, Bartky, 1979, Jeffreys, 2005). Αυτό που δεν 
συμπεριλαμβάνουν οι παραπάνω ερμηνείες είναι πως πρόκειται για ένα βίωμα που βρίσκεται στα 

όρια, διαταράσσει ταξινομήσεις ανάμεσα στο σωματικό και το ψυχικό, τον έλεγχο και την απώλειά 
του, της παθολογίας και της κανονικότητας. 

1.2. Μεθοδολογία και θεωρητικό πλαίσιο  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθεί η κοινωνική προσέγγιση του 
αυτοτραυματισμού και να εξεταστεί η περιπλοκότητα του βιώματος. Βασικά ερωτήματα που τέθηκαν 
ήταν: πως μπορούμε να εξετάσουμε τον αυτοτραυματισμό πέρα από την ψυχιατρικοποίηση του; Θα 

ήταν δυνατό μέσα από τον αυτοτραυματισμό να βιώνονται πολλαπλές και αντιφατικές μεταξύ τους  
καταστάσεις;  

Για τον σκοπό αυτό διεξήχθη μια εις βάθος ημι-δομημένη συνέντευξη και ακολούθησε η 
επεξεργασία και η θεματική ανάλυση των δεδομένων. Η εργασία αντλεί από την θεωρία του συν -

αισθήματος (affect), η οποία δεν εξετάζει τα συναισθήματα ως «ψυχολογικές προδιαθέσεις» (Άχμεντ, 
2018: 132). Τα συναισθήματα δεν θεωρούνται ιδιότητες που βρίσκονται στο εσωτερικό των ατόμων 
που ακολουθούν μια κίνηση αποκλειστικά από μέσα προς τα έξω, αλλά «διαμεσολαβούν την σχέση 
ανάμεσα στο ψυχικό και στο κοινωνικό, στο ατομικό και στο συλλογικό» (Αβραμοπούλου, 2018: 30). 

Συγκεκριμένα, κύρια πηγή έμπνευσης ήταν το έργο της Laurent Berlant για τις συνήθειες βάναυσης 
αισιοδοξίας, δηλαδή συνήθειες που αναπτύσσουν οι άνθρωποι για να ανακουφισθούν από ένα 
καθημερινό τραυματικό παρόν (Berlant, 2011). Σύμφωνα με την Berlant (2011), οι άνθρωποι 
αναπτύσσουν συνήθειες προσωρινής ανακούφισης, καθώς κυνηγούν μια ιδέα, ένα πρότυπο της 

«καλής ζωής» στην οποία έχουν βρει δυνατότητες εξέλιξης και προόδου, αλλά ταυτόχρονα 
φθείρονται μέσα σε αυτή. Οι συνήθειες αυτές προσωρινής ανακούφισης και φθοράς αποδεικνύουν 
για την θεωρητικό πόσο συναισθηματικά προσκολλημένοι είναι οι άνθρωποι σε αυτή την ιδέα της 
«καλής ζωής» (Berlant, 2011). Έτσι, ο αυτοτραυματισμός προσεγγίζεται ως μια συνήθεια βάναυσης 



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

81 

αισιοδοξίας, βάζοντας στο επίκεντρο πλέον, όχι το άτομο που αυτοτραυματίζεται, αλλά τις 
καθημερινές συνθήκες τραύματος.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η περίπτωση του Στέφανου 

Ο Στέφανος* είναι το μεσαίο παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας από την πόλη Π. της Βόρειας 
Ελλάδας που στα είκοσι δύο του χρόνια τελείωσε το πανεπιστήμιο στην Αθήνα με άριστα. Οι γονείς 

του κατάγονται ο καθένας από «διαφορετική εθνοτική ομάδα» και προέρχονται από αγροτικές και 
εργατικές οικογένειες με ελάχιστη μόρφωση. Ο πατέρας του είναι ντόπιος, ενώ η μητέρα του είναι 
τουρκόφωνη Πόντια, κάτι που επηρέασε αρνητικά το κλίμα στην οικογένεια. Καλύτερες σχέσεις έχει 
με την μητέρα του, ενώ περιγράφει τον πατέρα του ως την «στερεότυπη εικόνα ενός παραδοσιακού 

άνδρα της Βόρειας Ελλάδας».  
Οι δουλειές των γονιών του αποτέλεσαν βασική αιτία για μετακομίσεις που 

πραγματοποιήθηκαν μέχρι ο ίδιος να πάει γυμνάσιο. Οι αναμνήσεις του από το διάστημα αυτό είναι 
«αποσωματοποιημένες»: «Ούτε καν μπορώ να θυμηθώ να τις βιώνω ή τις θεωρώ σχεδόν ενός άλλου 

σώματος εμπειρίες... Πάρα πολλές φάσεις της ζωής μου είναι λίγο αποσωματοποιημένες εμπειρίες, 
δηλαδή είναι σαν να μην τις έχω ζήσει εγώ  ».  

Στην παιδική του ηλικία τα κοριτσίστικα παιχνίδια επικρατούν λόγω της μεγαλύτερης αδερφής 
του, κάτι που θεωρεί πως του έδωσε μια αίσθηση ρευστότητας της ταυτότητας, αλλά δεν διαμόρφωσε 

καθοριστικά τον σεξουαλικό προσανατολισμό του. Γενικότερα, ήταν ένα θεατρινίστικο παιδί που 
του άρεσε να ξεφεύγει, είτε μεταφορικά μέσα από μεταμφιέσεις και μιμήσεις ή κυριολεκτικά με το 
να το σκάει διαρκώς από το σπίτι. 

Τα σχολικά του χρόνια ήταν δύσκολα. Αν και άριστος μαθητής, οι προσδοκίες των δασκάλων 

και των γονιών του σε συνδυασμό με τον εκφοβισμό από τους συνομηλίκους του τον οδηγούν να 
διαμορφώσει μια παράδοξη άποψη για τον εαυτό:  

«Ένα παράξενο πράγμα, οξύμωρο για εμένα είναι ότι θα έπρεπε να μου βγει ένας ναρκισσισμός 
μέσα από τον τρόπο που μεγάλωνα από το δημοτικό και μετά, αλλά η αλήθεια είναι ότι μου βγήκε 

ακριβώς το αντίθετο. Μου βγήκε ένα imposter syndrome, ότι ξεγελάω τους ανθρώπους και πιστεύουν 
ότι είμαι κάτι που δεν είμαι ή ότι συνέχεια πρέπει να αποδείξω ότι είμαι κάτι που δεν είμαι στην 
πραγματικότητα. Υπήρχε λίγο αυτή η αίσθηση γιατί από την αρχή υπήρχε πάρα πολύ ότι: “Ανυπομονώ 
να δω τι θα γίνει ο Στέφανος, παιδί θαύμα’’». 

Τα περιστατικά εκφοβισμού ήταν έντονα και περιλάμβαναν λεκτική και σωματική βία. Ενώ 
είχε σκεφτεί να αλλάξει σχολείο, δεν το έκανε για να μην φανεί «αδύναμος». Αυτή την απόφαση 
φαίνεται να διαμόρφωσε η αντιμετώπιση της οικογένειάς του για τον εκφοβισμό που δέχονταν, 
κυρίως της αδερφής και της μητέρας του, που προσπάθησαν να τον προστατεύσουν, εστιάζοντας στο 

να αλλάξει τους τρόπους που κινούνταν και μιλούσε, τις δραστηριότητες που απολάμβανε, για να 
μην προκαλεί:  

«Η μητέρα μου είχε παρασυρθεί από την αδερφή μου σε αυτό. Η αδερφή μου είχε επωμιστεί τον 
ρόλο ότι θα αποτρέψω να σου ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, αλλά το ότι θα είσαι τέτοιος άνθρωπος που δεν 

θα σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα». 
Όπως επεσήμανε ο ίδιος, αυτό που χαρακτηρίζει την οικογένεια του είναι το «λευκό ψέμα», 

μια τάση για στρατηγική απόκρυψη γεγονότων και μια τάση να καθορίσουν τις εμπειρίες και το 
βίωμα του. Παραδειγματικά, περιέγραψε ένα επεισόδιο κρίσης πανικού, στο οποίο κάλεσε την 

μητέρα του για να τον βοηθήσει, αλλά η προσπάθειά της περιορίστηκε στο να τον πείσει πως δεν 
είναι στην πραγματικότητα κάτι τόσο σοβαρό όσο μια κρίση πανικού:  

«Πονούσα. Τσιμπούσε. Ααα πήρα τηλέφωνο την μαμά μου, επειδή δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη 
την στιγμή και η μαμά μου ήταν αυτό που σου είπα ότι είναι οι γονείς μου: “Καλέ σιγά μην είναι κρίση 

πανικού”. Είναι αυτό που σου είπα, για κάποιον λόγο οι άνθρωποι στην ζωή μου νιώθουν την ανάγκη 
να καθορίσουν τις εμπειρίες μου οι ίδιοι και να τις απλοποιήσουν ή κάτι τέτοιο». 
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Μια παρόμοια στάση είχαν οι γονείς του, ιδιαίτερα ο πατέρας του, όταν ο Στέφανος αποκάλυψε 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, κάνοντας στην αρχή μια σειρά άβολων ερωτήσεων και 
προσβλητικών σχόλιων. Τότε, ο πατέρας του μόλις είχε βγει από μια σοβαρότατη χειρουργική 
επέμβαση, καθιστώντας την αποκάλυψη ακόμη πιο τραυματική εμπειρία:  

«Οπότε μετά έβλεπα τον μπαμπά μου να αργοπεθαίνει μπροστά μου κυριολεκτικά. Ναι, δεν 
μπορούσε να πάρει ανάσα, δυσκολεύονταν πάρα πολύ να το χωνέψει όλο αυτό. Ήτανε κυριολεκτικά 
ένας ημιθανής άνθρωπος μπροστά μου και εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω να δίνω πόνο, αλλά η 
αλήθεια είναι ότι έκαναν πολύ άβολες ερωτήσεις». 

Κατηγορήθηκε από την οικογένειά του πως δεν τους προστάτευσε από την αποκάλυψη αυτή. 
Τις μέρες εκείνες ο ίδιος τις ονομάζει «εβδομάδα των παθών», καθώς μετά την αποκάλυψη, 
ακολουθεί ένα «μούδιασμα», μια κατάσταση άγνοιας κινδύνου, προκαλώντας του μια σειρά από 
τραυματισμούς.   

Σε βάθος χρόνου, το κλίμα στην οικογένεια επανέρχεται και ο ίδιος αισθάνεται αποδεκτός. Ενώ 
σε συζητήσεις του με συνομηλίκους δεν έκρυβε την σεξουαλικότητα του, το συζητούσε ως μια 
κανονική συνθήκη, κάτι που τον έκανε να αισθάνεται ιδιαίτερα ενδυναμωμένος, στο σπίτι 
ακούγονταν κάποια κακοπροαίρετα σχόλια του πατέρα του που αρχικά ο Στέφανος θεωρούσε πως 

ήταν μέρος της αποδοχής. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Εκείνη την περίοδο ο Στέφανος είχε 
ξεκινήσει συνεδρίες με ψυχολόγο, οι οποίες για τον πατέρα του ήταν μια προσπάθειά του να 
«καταπολεμήσει» αυτές τις τάσεις. Χρειάστηκε να αποκαλύψει ξανά την σεξουαλικότητα του, να 
περάσει εκ νέου από την ίδια τραυματική συνθήκη. Με παρέμβαση τελικά της μητέρας του ο πατέρας 

του σταματάει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και το θέμα δεν συζητάται ξανά. Αυτό τον 
ανακουφίζει, καθώς, όπως ο ίδιος αναφέρει, δεν χρειάζεται να ρωτάει για την προσωπική του ζωή με 
όρους που για εκείνον δεν υφίστανται.  

Για τον ίδιο οι συνεδρίες είχαν ξεκινήσει για να ανταπεξέλθει στον εκφοβισμό και στις 

αυτοτραυματικές πρακτικές που είχε αρχίσει να υιοθετεί. Στην περιοχή τα ναρκωτικά ήταν συχνή 
εικόνα, οι ιστορίες βίαιων θανάτων και τραυματισμών ακούγονταν συχνά στην οικογένεια και ο 
αυτοτραυματισμός ήταν παρών στην ζωή του μέσα από ιστορίες μαθητών της μητέρας του, αλλά και 
κοντινών του φίλων. Εκείνος είχε ξεκινήσει το κάπνισμα, είχε μια επαφή με κάποιες ελαφριές ο υσίες, 

έπινε πολύ και είχε εμφανίσει βουλιμία, τρυπούσε τον εαυτό του (piercings), αν και ο ίδιος 
αμφιβάλλει για το αν θα έβαζε κάτι τέτοιο στα πλαίσια του αυτοτραυματισμού. «Ο καθαρός 
αυτοτραυματισμός για εμένα ήταν οτιδήποτε με έφερνε κοντά στην αυτοκτον ία, οτιδήποτε έχει πιο 
άμεση πρόκληση κακού στο σώμα». 

Στην πρώτη του επαφή με τον αυτοτραυματισμό βρίσκονταν στο υπνοδωμάτιο του 
διαβάζοντας: 

«Ήδη στην δευτέρα γυμνασίου είχα αρχίσει να νιώθω ένα κενό. Κάπου εκεί είναι που ξεκίνησα 
να χαρακώνομαι. Δοκιμαστικά θα έλεγα. Ακούγεται παράξενο, απλώς σκεφτόμουνα:   “ Ξέρω ότι το 

κάνουν αυτό, γιατί το κάνουν; Θα νιώσω κάτι από αυτό;” Μου έκανε trigger ο διαβήτης. Όσο 
χρησιμοποιούσα τον διαβήτη, δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι “Λες;” Νομίζω ότι πρώτη 
φορά δεν έκανα με μανία. Νομίζω ότι πρώτη φορά προσπαθούσα να δω με ποιον τρόπο γίνεται. Οπότε 
πρώτη φορά το έκανα απαλά. Προσπαθούσα να βρω τον τρόπο που ο αυτοτραυματισμός θα κάνει και 

για εμένα». 
Σταδιακά βρήκε τον τρόπο. Η επιθυμία για αυτοτραυματισμό, όπως λέει, επανέρχονταν, ενώ 

ήταν η ίδια η διαδικασία του τραυματισμού που είχε σημασία εκείνη την στιγμή και όχι οι πληγές 
που άφηνε:  

«Είχε να κάνει με την εκτόνωση της διαδικασίας, ότι, ας πούμε, εγώ εκείνη την στιγμή πως να 
σου πω.. ήταν σαν να κάνω σε σάκο του μποξ κάτι, αλλά είμαι εγώ σάκος του μποξ, το οποίο εγώ 
πίστευα πως με κάποιον τρόπο αξίζω». 

Την ώρα που μου μιλούσε, ξεκίνησε να ψάχνει για σημάδια, τα οποία μπορούν να γίνουν ορατά 

πλέον μόνο ως αποχρωματισμοί, καθώς οι πληγές δεν ήταν ποτέ βαθιές: 
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«Απέφευγα να χαρακωθώ με κάτι που θα μου άφηναν μόνιμο σημάδι. Το κρατούσα πάρα αυστηρά 
κρυφό όλο αυτό. Σε μορφή γρατζουνιάς περισσότερο χωρίς να το βλέπω. Ήμουν πολύ διακριτικός και 
τις έκανα πολύ χαρτικά τις χαρακιές μου. Αυτό που σου είπα, δεν είχαν συνοχή,  δεν ήταν σε ευθεία, 
αλλά εξακολουθούν να εκτελούν ένα σκοπό, όντας έτσι. Δηλαδή ήταν χαοτικές ακριβώς για να φαίνεται 

ότι “Δεν χαρακώθηκα παιδιά’’». 
Αργότερα, άρχισε να διαμορφώνει ένα κύκλο φίλων και παρακολουθούνταν συστηματικότερα 

από ψυχολόγο. Ξεκίνησε να νιώθει δυνατός και να διεκδικεί πράγματα για τον εαυτό του. Παρόλα 
αυτά, όταν τον ρώτησα αν πιστεύει πως ο αυτοτραυματισμός είναι μια υπόθεση που τελειώνει 

οριστικά για κάποιον, μου είπε:  
«Έχει φύγει αυτό από την ζωή μου και έχει φύγει και από το σώμα μου. Θέλω να πω ότι μάλλον 

υπάρχουν άνθρωποι από εδώ και πέρα που μάλλον δεν θα το ξέρουν. Και αυτό μου δημιουργεί 
ανάμεικτα συναισθήματα. Έχει μια πίκρα αυτό μέσα μου... Εννοώ ότι για εμένα χάθηκε και είμαι 

χαρούμενος για αυτό, δεν θα ήθελα να επιστρέψουν και ψυχαναγκαστικά, όπως είπα, απαγορεύω στον 
εαυτό μου να επιστρέψει. Αλλά δεν ξέρω... Πάντα με θλίβει λίγο αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι κομμάτι 
του εαυτού μου. Θεωρώ ότι είναι σημάδια, κομμάτια της ιστορίας μου. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι 
απουσιάζουν δηλώνει επίσης πολλά πράγματα, όπως την ενοχή μου που είχα γύρω από όλο αυτό ή την 

ντροπή που είχα γύρω από όλο αυτό ή την ιδιωτικότητα που είχα γύρω από όλο αυτό, οπότε για εμένα 
και το γεγονός ότι δεν φαίνονται μου θυμίζει την ιστορία αυτή, γιατί ξέρω... θυμάμαι τα μέρη, θυμάμαι... 
και ας μην υπάρχει απόδειξη τι έγινε».  

Επομένως, ο αυτοτραυματισμός δεν υφίσταται πλέον ως συνήθεια, αλλά έχει γίνει μέρος της 

ιστορίας του και της ταυτότητας του. Μπορεί, όμως, να εξακολουθεί να υπάρχει και με διαφορετικούς 
τρόπους και συνήθειες: 

«Σήμερα είμαι στην καλύτερη μου φάση και μόνο που μπορώ να μιλήσω για αυτό και μόνο ο που 
υπάρχει μια απόδειξη ότι νιώθω πράγματα, είμαι καλά. Προσπαθώ να έχω συνέχεια μια ροή, να θέλω 

πράγματα, να κάνω πράγματα. Ξέρεις, προσπαθώ να δημιουργήσω στον εαυτό μου μια τέτοια συνθήκη 
που κάνει πράγματα, επειδή θέλει. Και πάντα μπαίνει ο παράγοντας της υποχρεωτικότητας, δεν ξέρω 
πως το καταφέρνω αυτό, πάντα καταλήγω να πνίγω τον εαυτό μου. Έχω εθισμό στην παραγωγικότητα. 
Θα δουλέψω πάρα πολύ σκληρά, αλλά δεν θα το σκεφτώ ως αυτοτραυματισμό με κανέναν τρόπο, 

παρόλο που μπορεί να είναι. Μπορεί να μην κοιμηθώ τρία βράδια, μπορώ να το κάνω. Δοκίμασα τον 
εαυτό μου, τον έφτανα στα όρια». 

Αν και ο Στέφανος μιλάει για την θέληση του να κάνει πράγματα με όρους εθισμού και 
αναγνωρίζει το ενδεχόμενο να χαρακτηρίζεται ως αυτοτραυματική συμπεριφορά, αναγνωρίζει επίσης 

πως μέσα από αυτό έχει καταφέρει να επιβιώσει μέχρι και σήμερα.  

2.2. Ανάλυση δεδομένων  

Η οικογένεια του Στέφανου βασίζεται στις δυνατότητές του και στηρίζει εκεί τις ελπίδες της 
για κοινωνική ανέλιξη. Παράλληλα, ο ίδιος αντιμετωπίζει συνθήκες βίας και διακρίσεων στο σχολικό 
περιβάλλον. Ζει δηλαδή ανάμεσα στο βάρος των προσδοκιών γονιών και καθηγητών και στην μη 
αποδοχή και βία των συνομιλήκων του. Προσπαθεί να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες, αλλά 

έχει εσωτερικεύσει την αμφισβήτηση. Η κατάσταση αυτή είναι τραυματική με τρόπους που δεν είναι 
απαραίτητα άμεσα ορατοί, καθώς δεν αφορά ένα τραυματικό γεγονός που έρχεται να διαρρήξει την 
καθημερινότητα, αλλά βρίσκεται μέσα σε αυτή. Έτσι, πράγματι κανείς οδηγείται σε μια ανάγκη 
εκτόνωσης συναισθημάτων, να αποδείξει υλικά πόσο έχει τραυματιστεί και να παρουσιάσει 

ταυτόχρονα τον εαυτό του ως άτρωτο.  
Ο Στέφανος περιέγραψε πως ο ίδιος κατείχε τον έλεγχο των αυτοτραυματικών επεισοδίων του, 

τα οποία σκοπό είχαν να εκτονωθεί από έντονα συναισθήματα, δίνοντας του και την δυνατότητα να 
παρουσιάζει τον εαυτό του ως μη επηρεασμένο : 

«Είναι τόσο παράξενο να μην έχει καμία επίδραση τίποτα πάνω σου. Δεν σε απογοητεύει τίποτα, 
δεν σε χαροποιεί τίποτα και κάπως ρομαντικοποιείς και αυτό τον τρόπο ζωής, ότι δεν μπορεί κανένας 
να με κάνει να νιώσω άσχημα για τον εαυτό μου, γιατί έχω την χειρότερη εικόνα για τον εαυτό μου που 
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μπορεί να έχει κάποιος. Και αυτό το θεωρούσα ότι είναι δύναμη μου, ας πούμε. Απλώς αυτό που εγώ 
θεωρούσα δύναμη, πήρε πολύ λάθος κατεύθυνση και μετατράπηκε σε πλήρη ουδετερότητα και ένα 
numbness. Είναι η πρώτη φορά που αντιλαμβάνεσαι ίσως το σώμα σου με διαφορετικούς όρους, ως 
κάτι που χαλάει, φτιάχνεται, διαλύεται, που μπορείς να έχεις μια δράση πάνω σε αυτό». 

Ταυτόχρονα με την συναισθηματική αποφόρτιση υπάρχει και η επιθυμία για δημιουργία 
συναισθήματος και το να επιβεβαιώσει πως έχει ακόμη την δυνατότητα να είναι ευάλωτος:  

«Ίσως ψάχνεις να εκτονώσεις τον πόνο, το τι νιώθεις, αλλά, επίσης, ψάχνεις να νιώσεις κάτι 
πολλές φορές. Γιατί, όταν εμένα μου έφυγε το κλάμα πια, όντως χρειαζόμουν κάποιο ξέσπασμα. Και αν 

όχι ξέσπασμα, να νιώσω κάτι εκείνη την στιγμή. Δηλαδή, έχει και τις δύο διαστάσεις: και εκτόνωση 
ενός συναισθήματος και ίσως την δημιουργία ενός συναισθήματος, δηλαδή να προκαλέσει κάτι στον 
εαυτό σου που δεν έχει και σου λείπει». 

Η πρακτική αυτή, όπως φαίνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση, παραμένει αυστηρά κρυφή 

και ιδιωτική. Δεδομένων και των επικριτικών στάσεων για τον αυτοτραυματισμό, με την 
μυστικότητα γύρω από αυτό απαλλάσσεται κανείς από την υποχρέωση να λογοδοτήσει με όρους που 
εξαρχής παθολογικοποιούν. Όμως, ταυτόχρονα φαίνεται να δίνει τον έλεγχο της ερμηνείας των 
βιωμάτων, ακόμη και κρατώντας αυτή την ερμηνεία αποκλειστικά ιδιωτικά.  

Ωστόσο, η αίσθηση του ελέγχου πάνω στο σώμα και στα βιώματα και η προσπάθεια να 
παρουσιαστεί κάποιος ως μη ευάλωτος παρέχει περισσότερο ένα χώρο αυτοπροστασίας από 
τιμωρητικές πολιτικές και επικρίσεις, όχι έναν χώρο αντίστασης και ελευθερίας (McDermott & Roen, 
2016). Οι τραυματικές εμπειρίες εξάλλου δεν επιθυμούν πάντα μια συμπαθητική εμπλοκή των άλλων 

ή μια θεσμική αναγνώριση (Zolkos, 2013, Daniels-Yeomans, 2017). Αν και πράγματι υπάρχουν 
περιπτώσεις που ο αυτοτραυματισμός έχει χρησιμοποιηθεί για να επικοινωνήσει κανείς με έναν πιο 
υλικό τρόπο ότι κάτι συμβαίνει, η σωματική αυτή αποτύπωση δεν έχει σκοπό να «  κραυγάσει » ένα 
τραύμα που έχει διαρρήξει την ατομική ψυχοσύνθεση αποπροσανατολίζοντας και μπλοκάροντας την 

ομιλία του ατόμου. Μέσα από τον αυτοτραυματισμό περισσότερο διεκδικεί κανείς την αναγνώριση 
της ευαλωτότητάς του, αλλά σε συνθήκες που εκείνος επιλέγει:  

«Μπορώ να πω με αυτοπεποίθηση ότι δεν είναι κάτι που έχω δείξει σε κανέναν... Όταν  ένιωσα 
την ανάγκη να μοιραστώ αυτό κάποτε, το μοιράστηκα. Ξέρεις, χαιρόμουν όταν λάμβανα έναν 

ενδιαφέρον το οποίο δεν αφορούσε τις πληγές ή τον πόνο ή ότι μπορεί να συνεπάγονται οι χαρακιές, 
αλλά αφορούσε το πως είσαι, τι συμβαίνει». 

Με άλλα λόγια, ο αυτοτραυματισμός μπορεί να εξηγηθεί ως ένα από τα παράδοξα 
αποτελέσματα που, σύμφωνα με την Scheper-Hughes (2008), μπορούν να προκύψουν από 

τραυματικές συνθήκες και μπορούν να ερμηνευθούν, όχι ως ενδείξεις αδυναμίας και κατάρρευσης, 
αλλά αντοχής και δύναμης. Η μυστικότητα γύρω από τον αυτοτραυματισμό είναι που δίνει την 
δυνατότητα στο άτομο να αποφασίσει την ερμηνεία του βιώματος του κάθε φορά, που τελειώνει η 
ευαλωτότητα και αρχίζει η αντοχή και η δύναμη ή αντίστροφα, που τελειώνει η δύναμη και η αντοχή 

και που αρχίζει η ευαλωτότητα.  
Εξάλλου, στην πορεία ο ίδιος ο αυτοτραυματισμός γίνεται μια τραυματική εμπειρία για τον 

Στέφανο:  
«Επειδή το τραύμα μου πλέον ήταν ότι δεν ήθελα να... Ξέρεις, ήταν ο ίδιος ο αυτοτραυματισμός. 

Το θεωρούσα σαν κάτι προς αποφυγή, επειδή το θεωρούσα σαν μια τραυματική εμπειρία το ίδιο. 
Προσπαθώ να τον κρατάω σιωπηλό, γιατί δεν μπορείς να τον ξεφορτωθείς».  

Έτσι, η ανεπίλυτη ένταση παραμένει, καθώς γίνεται το ίδιο το βίωμα του αυτοτραυματισμού 
μια τραυματική εμπειρία και συνυπάρχει με την ελπίδα για πλήρη απεμπλοκή και ένα καλύτερο 

μέλλον (McDermott & Roen, 2016). Ωστόσο, ο αυτοτραυματισμός γίνεται μέρος της ταυτότητας του 
ατόμου, όπως είδαμε παραπάνω, μέσα από την γλώσσα των πληγών και των σημαδιών που ακόμη 
και με την απουσία τους εξακολουθούν να υπάρχουν στο παρόν μέσα από την μνήμη. Στην 
καθημερινότητα του Στέφανου υιοθετούνται ακόμη συνήθειες και πρακτικές που, αν και ο ίδιος 

δυσκολεύεται να ορίσει ως αυτοτραυματικές, μέσα από αυτές πλέον φτάνει τον εαυτό του στα άκρα 
και παίρνει ευχαρίστηση. Μία από τις συνήθειες που περιγράφει είναι αυτή της στέρησης ύπνου, η 



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

85 

οποία έχει κανονικοποιηθεί στα πλαίσια της παραγωγικότητας. Ο Στέφανος επιθυμεί να είναι 
διαρκώς παραγωγικός, κάτι που τόσο τον φθείρει, στερώντας του για παράδειγμα ύπνο για μέρες, 
ενώ ερμηνεύεται από τον ίδιο ως μηχανισμός επιβίωσης.  

Με άλλα λόγια, ο αυτοτραυματισμός συγκροτείται ως αυτό που η Laurent Berlant ονομάζει μια 

συνήθεια επιβίωσης στα πλαίσια μιας κουλτούρας βάναυσης αισιοδοξίας. Αποκαλύπτει, δηλαδή, μια 
μορφή συναισθηματικής πρόσδεσης σε αυτό που αποκαλούμε «καλή ζωή», η οποία στην παρούσα 
πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο να «φθείρει τα υποκείμενα, τα οποία την ίδια στιγμή βρίσκουν 
τις δικές τους συνθήκες δυνατότητας μέσα σε αυτή» (Βerlant, 2011: 27). Στην προκειμένη περίπτωση, 

πρόκειται για την «καλή ζωή» που γονείς και καθηγητές είχαν προδιαγράψει για εκείνον ως «  παιδί 
θαύμα ».  

3. Συμπεράσματα 

Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις προκύπτει ο αυτοτραυματισμός ως μια παράδοξη 
συνήθεια επιβίωσης σε ένα τραυματικό παρόν συστημικής βίας και αποσιώπησης, που εκδηλώνεται 
σε καθημερινές αλληλεπιδράσεις και η οποία αναδεικνύει την δυναμική της επιβίωσης σε αυτό το 

παρόν, όσο και τους τρόπους που αυτό φθείρει τα υποκείμενα. Από την μία προσφέρεται η 
προσωρινή ανακούφιση από συναισθηματικές εντάσεις, δίνοντας την δυνατότητα σε κάποιον να 
επιτελεί την ακέραιη επιβίωση του πέρα από την καταστροφικότητα στις συνθήκες αυτές. Από την 
άλλη αποκαλύπτει και την επιθυμία κάποιου να αναγνωριστεί ακριβώς το αντίθετο, η ιδιότητά του 

να είναι ευάλωτος.  
Επομένως, επειδή στο βίωμα του αυτοτραυματισμού συνυπάρχουν διαδικασίες 

συναισθηματικής αυτοφροντίδας και σωματικής αυτοκαταστροφής, το συναισθηματικό μούδιασμα 
και ταυτόχρονα η δημιουργία συναισθήματος, ερμηνείες με όρους ατομικής συναισθηματικής 

αυτορρύθμισης,  επικοινωνίας, αντίστασης ή αυτοπειθαρχίας μπορούν να περιγράψουν μόνο ένα 
μέρος του βιώματος. Ο αυτοτραυματισμός είναι από τις καταστάσεις που οποιαδήποτε απόλυτη 
ερμηνεία του έχει ως συνέπεια να χάνει μέρος από το νόημα του (Steggals, 2015). 

 

* Η έρευνα έγινε από την συγγραφέα του κειμένου στο πλαίσιο ευρύτερης σχετικής έρευνας 
του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών, στο οποίο η συγγραφέας 
συμμετέχει ως εθελόντρια ερευνήτρια. Το όνομα Στέφανος που χρησιμοποιείται είναι για 
ψευδώνυμο.  
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Περίληψη  

Η πανδημία της COVID-19 τα τελευταία δυόμιση έτη μαστίζει την ανθρωπότητα, 

δημιουργώντας τεράστιες πιέσεις στα υγειονομικά συστήματα, στα κοινωνικά κράτη και στις 
οικονομίες. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα, το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, είναι οι 
επιπτώσεις που δημιουργούνται από τις κοινωνικές ανισότητες που ενυπάρχουν στα επιμέρους 
κοινωνικο-οικονομικά συγκείμενα, καθώς και από τις νέες που δημιουργήθηκαν. Η σχέση πανδημίας 
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και κοινωνικών ανισοτήτων δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά παρατηρείται σε πολλές χώρες, ιδίως 
σε εκείνες με ελλείμματα στην οργανωμένη κοινωνική προστασία. Στόχος της συγκεκριμένης 
μελέτης είναι να σκιαγραφήσει, με τη χρήση συγκεκριμένων δευτερογενών πηγών και δεδομένων, 
την σχέση κοινωνικών ανισοτήτων και πανδημικής κρίσης σε μικροεπίπεδο και συνακόλουθα, να 

θέσει το ζήτημα της παγκόσμιας ανισότητας ως μια από τις βασικές συνισταμένες για την επίταση 
των κοινωνικών προβλημάτων τόσο στις πιο φτωχές χώρες όσο και στις πιο ευάλωτες κοινωνικο-
οικονομικές ομάδες (ένα παράδειγμα είναι η αποτυχία ή αργοπορία σχεδίου COVAX).  

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική ανισότητα, covid-19, πανδημία, κοινωνικό κράτος 

1. Εισαγωγή  

Αναλογιζόμενοι έναν μεγάλο υγειονομικό κίνδυνο, όπως εκείνος της COVID-19, δε μπορούμε 
να μην καταλήξουμε στη διαπίστωση ότι όλοι οι άνθρωποι θεμελιακά διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο 
να μολυνθούν, να νοσήσουν, ακόμα και να πεθάνουν. Εντούτοις, αυτή η σκέψη είναι εντελώς 
απλοϊκή και λανθασμένη, τόσο λόγω διαφορών σε επίπεδο ατομικής βιολογικής κατάστασης όσο και 

σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, δύο παράγοντες που σχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται.  
Συνεπώς, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η πανδημία της COVID-19, όπως και πολλές 

άλλες παγκόσμιες ή περιφερειακές απειλές, καταστροφές και κίνδυνοι, αναδεικνύει τις 
προϋπάρχουσες εκτατικές κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες που επενεργούν στην ευπάθεια, στη 

θεραπεία και στον περιορισμό του ιού μεταξύ ατόμων, κοινωνιών και κρατών. Ενώ ορισμένες από 
αυτές τις ανισότητες σχετίζονται με βιολογικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο και το ιατρικό 
ιστορικό (υποκείμενα νοσήματα), οι επιπτώσεις της COVID-19 εκτείνονται επίσης σε σπάνια 
αναγνωρισμένες και συχνά αποσιωπημένες ανισότητες που έχουν τις ρίζες τους σε διαρθρωτικές 

διαφορές, όπως η εθνική οικονομική ανάπτυξη και το επίπεδο επιδραστικότητας του κοινωνικού 
κράτους, η κατάσταση των μειονοτικών ή μεταναστευτικών ομάδων, οι κοινωνικο -οικονομικές 
ανισότητες, οι συνθήκες εργασίας, η πολιτειότητα ακόμα και η γεωγραφία (Zakrzewski 2020).  

Από τα στοιχεία τα οποία αναλύονται στην παρούσα μελέτη, αναδεικνύεται ότι η πανδημία της 

COVID-19 αναδεικνύει και επιδεινώνει τις υποβόσκουσες αδυναμίες κάθε κοινωνικού κράτους που 
αγγίζει: εκτεταμένες κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, υπερβολική εξάρτηση από τις παγκόσμιες 
αλυσίδες παραγωγής και εμπορίου, αδύναμα συστήματα υγείας, ανισότητες ως προς την ικανότητα 
δοκιμών, την πρόσβαση στον ιατρικά απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και την τεχνολογία για 

τη θεραπεία και τον περιορισμό του ιού, καθώς και αδυναμίες ως προς την καθολική εκπαίδευση -
προετοιμασία και πληροφόρηση του κοινού. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδολογία της έρευνας  

Η μελέτη χρησιμοποιεί δευτερογενή δεδομένα, δημοσιευμένα σε βάσεις δεδομένων, όπως: 
google scholar, pubmed, academia, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: «κοινωνικές 

ανισότητες», «υπερεθνικές ανισότητες», «πανδημία» και «COVID-19». Βασικό ερευνητικό ερώτημα 
ήταν η εξέταση του βαθμού της σχέσης μεταξύ κοινωνικών ανισοτήτων και πανδημίας της COVID-
19.  

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να σκιαγραφήσει, με τη χρήση συγκεκριμένων 

δευτερογενών πηγών και δεδομένων, την σχέση κοινωνικών ανισοτήτων και πανδημικής κρίσης σε 
μικροεπίπεδο και συνακόλουθα, να θέσει το ζήτημα της παγκόσμιας ανισότητας ως μια από τις 
βασικές συνισταμένες για την επίταση των κοινωνικών προβλημάτων τόσο στις πιο φτωχές χώρες 
όσο και στις πιο ευάλωτες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες. Σκοπός είναι η ανάδειξη του ζητήματος 

της κοινωνικής διάστασης της πανδημίας και της ύψιστης σημασίας τόσο του κοινωνικού κράτους 
όσο και της διεθνούς συνεργασίας για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων που διατήρησε ή 
διόγκωσε η πανδημία της COVID-19. 
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2.2. Κοινωνικές ανισότητες και πανδημία της COVID-19 

Είναι γεγονός ότι οι κοινωνικές επιδημιολογικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών, ήδη 

δηλαδή πριν τη πανδημία της COVID-19, αναδεικνύουν ότι ο κίνδυνος νόσησης ή θανάτου είναι 
στενά συνδεδεμένος με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση (Bopp, Mackenbach, 2019, Lampert 
et al., 2017). Για ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών και αιτιών θανάτου, έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και 
σε αναπτυγμένες και καλά οργανωμένες χώρες με σύγχρονα συστήματα πρόνοιας και υγειονομικής 

περίθαλψης οι κίνδυνοι αυτοί κατανέμονται άνισα στην κοινωνία,  σίγουρα βέβαια σε μικρότερο 
βαθμό σε σύγκριση με τις περισσότερο άνισες κοινωνίες. Η νόσηση ή ο πρόωρος θάνατος είναι 
κίνδυνοι που αυξάνονται για τα άτομα που συγκαταλέγονται στα κατώτερα κοινωνικο -οικονομικά 
στρώματα (Mackenbach et al., 2008, Marmot et al., 2001, McNamara et al., 2017). Τέτοιες 

ανισότητες στην υγεία έχουν αποτυπωθεί ιδίως για τις χρόνιες παθήσεις και τις χρόνιες μολυσματικές 
ασθένειες (Alvarez et al., 2011). Ωστόσο, τα ευρήματα αρκετών μελετών υποδεικνύουν διαφορές 
ανάμεσα στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες αναφορικά με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα οξέων 
λοιμώξεων. Εν προκειμένω, οι αναλύσεις της πανδημίας της ισπανικής γρίπης του 1918 -1919 και της 

επιδημίας γρίπης του 2009 αναδεικνύουν ότι οι κοινωνικο-οικονομικά κατώτερες ομάδες διέτρεχαν 
μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης και θανάτου σε αντίθεση με τις κοινωνικο -οικονομικά πιο εύπορες 
ομάδες (Bengtsson et al., 2018, Mamelund, 2006, Rutter et al., 2012). Ωστόσο, τέτοια κοινωνικά 
επιδημιολογικά πρότυπα δεν είναι ούτε σταθερά ούτε παρόμοια για κάθε συγκείμενο και μπορεί να 

ποικίλλουν και να μετασχηματίζονται κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας (Mamelund, 2018).  
Εστιάζοντας στην πανδημία της COVID-19, διαπιστώνεται ότι οι κοινωνικοοικονομικές 

ανισότητες φαίνεται να οφείλονται σε άνισους κινδύνους μόλυνσης, οι οποίοι σχετίζονται με 
διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας (Quinn, Kumar, 2014). Ακόμη και κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, πολλοί άνθρωποι ζούσαν και εργάζονταν σε συνθήκες όπου δύσκολα μπορούσαν να 
προστατευθούν από μια μόλυνση. Ένα παράδειγμα είναι οι συνθήκες πολυπληθούς διαβίωσης, οι 
οποίες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού Sars CoV-2 που προκαλεί τη νόσο 
COVID-19, καθώς ο αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης έχει συσχετιστεί με τέτοιες συνθήκες (Millet et 

al., 2020, Raisi-Estabragh et al., 2020). Σε πολλές χώρες, ιδίως σε αστικό περιβάλλον, ο χώρος 
διαβίωσης είναι άνισα κατανεμημένος, με τους χαμηλόμισθους να έχουν γενικά λιγότερο χώρο, 
εύρημα που ισχύει όχι μόνο για ασιατικές πόλεις όπως η Σανγκάη αλλά ακόμα και για τις μεγάλες 
γερμανικές πόλεις (Lebuhn et al., 2017). Οι κοινωνικά ευάλωτοι πληθυσμοί που ζουν σε κοινόχρηστα 

καταλύματα (ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας κτλ.) θεωρείται επίσης ότι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο 
μόλυνσης (Bozorgmehr et al., 2020).  

Οι συνθήκες απασχόλησης μπορούν επίσης να συνδεθούν με διαφορετικά επίπεδα κινδύνων 
μόλυνσης. Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι, όπως οι νοσηλευτές, ή όσοι εργάζονται στον τομέα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, του λιανικού εμπορίου και των δημόσιων μεταφορών, συνέχισαν να 
εργάζονται ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ανήκουν γενικά στις ομάδες μεσαίου ή 
χαμηλού εισοδήματος (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2020). Η εργασία 
από το σπίτι, ένα σημαντικό μέτρο για τη μείωση των κινδύνων μόλυνσης, είναι μια επιλογή ανοικτή 

κυρίως σε άτομα με υψηλότερους μισθούς και με υψηλότερα προσόντα (Schroder et al., 2020), χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν ελλοχεύει κινδύνους εργασιακής επισφάλειας και εκμετάλλευσης μεγάλου 
αριθμού εργαζομένων (νέων, χαμηλόμισθων, χωρίς ασφάλιση), γεγονός που επίσης αυξάνει τους 
κινδύνους για πρόκληση σωματικών και ψυχικών προβλημάτων υγείας (Hamouche, 2020).  

Παρατηρείται ότι παρά τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις χώρες και τις περιοχές, παγκοσμίως 
οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο εισόδημα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους νόσησης, 
επισφάλειας και ανεργίας λόγω της COVID-19. Όπως οι εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι 
και οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι υποφέρουν από την περικοπή δαπανών σε μείζονες βιομηχανίες που 

επλήγησαν περισσότερο, όπως οι αεροπορικές εταιρείες και η αυτοκινητοβιομηχανία (Nanda, 2021). 
Παρόλα αυτά, ακόμη και στην Ευρώπη, η εργατική νομοθεσία δεν αποτελεί, απαραίτητα σε όλα τα 
κράτη μέλη, εγγύηση για τους εργαζόμενους χαμηλότερου επιπέδου (Ewing, Abdul, 2020).  
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Πέρα από αυτές τις διαφορές στον κίνδυνο μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σημαντικοί 
παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση COVID-19 είναι άνισα κατανεμημένοι στις διάφορες 
κοινωνικο-οικονομικές ομάδες. Αυτοί περιλαμβάνουν καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως στεφανιαία 
νόσο και υπέρταση, πνευμονοπάθειες, όπως χρόνια βρογχίτιδα, ηπατικές παθήσεις και διαβήτη. Οι 

καρκινοπαθείς και οι ασθενείς με ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα θεωρούνται επίσης ομάδες 
κινδύνου βαριάς νόσησης από COVID-19 (Robert Koch Institut, 2020). Ερευνητικά ευρήματα 
αναδεικνύουν ότι πολλές από αυτές τις παθήσεις, όπως η στεφανιαία νόσος, ο διαβήτης, η χρόνια 
βρογχίτιδα και ο καρκίνος του πνεύμονα, εκδηλώνονται συχνότερα στις κατώτερες κοινωνικο-

οικονομικές ομάδες (Gößwald A et al., 2013, Heidemann et al., 2009, Hoebel et al ., 2018, Lampert, 
2018). Το κάπνισμα και η παχυσαρκία συζητούνται επί του παρόντος ως δύο πρόσθετοι παράγοντες 
κινδύνου για βαριά νόσηση COVID-19 (Sattar et al., 2020, Vardaras, Nikitara, 2020), οι οποίοι 
εκδηλώνονται επίσης συχνότερα στις κατώτερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες (Hoebel et al., 

2019). Ταυτόχρονα, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν τις πιθανότητες 
οξείας αναπνευστικής νόσου (Cohen, 2020). Λόγω αυτής της κοινωνικά άνισης κατανομής των 
διαρθρωτικών, υγειονομικών, συμπεριφορικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου, είναι 
εύλογο να υποθέσουμε ότι οι κατώτερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες ενδέχεται να είναι πιο 

ευάλωτες στον SARS-CoV-2 και να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από COVID-
19. 

Καθίσταται εμφανές ότι στις περιπτώσεις που το κοινωνικό κράτος δεν είναι ιδιαιτέρως 
αναπτυγμένο, εμφανίζεται πιο έντονο το φαινόμενο οι ανισότητες του πλούτου να μεταφράζονται σε 

ανισότητες της υγείας (Nanda, 2021). Οι θάνατοι από COVID-19 φαίνεται να επισυμβαίνουν 
συχνότερα σε άτομα με χαμηλότερο εισόδημα από άτομα με υψηλότερο εισόδημα (Schwirtz, Cook 
2020). Συγκεκριμένα, αρκετές μελέτες από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο (και τα δύο 
παραδείγματα υπολειμματικού κοινωνικού κράτους) αναδεικνύουν τη σημασία της κοινωνικο-

οικονομικής ανισότητας ως προς την COVID-19. Εν προκειμένω, οι Niedzwiedz κ.ά. (2020) 
αναφέρουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τα άτομα από κοινωνικοοικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές 
έχουν 2,2 φορές υψηλότερο κίνδυνο να βρεθούν θετικά στον SARS-CoV-2, ενώ οι Price-Haywood 
κ.ά. (2020) αναφέρουν ότι στις ΗΠΑ  τα άτομα από περιοχές με υψηλό ποσοστό χαμηλού 

εισοδήματος έχουν υψηλότερο κίνδυνο να εισαχθούν στο νοσοκομείο λόγω νόσησης από COVID -
19. 

2.3. Υπερεθνικές ανισότητες και αποτελεσματικότητα των κοινωνικών κρατών εν μέσω της 

πανδημίας της COVID-19 

Ένας σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης ως προς την ικανότητα πρόληψης και θεραπείας 
της COVID-19 είναι αυτός μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών ή άλλως, αναπτυσσόμενων και 

αναπτυγμένων χωρών. Παρά τις εγγενείς εσωτερικές διαφοροποιήσεις τους, τα κράτη της Αφρικής, 
της Νοτίου Αμερικής και της Ινδικής περιφέρειας φαίνεται ότι είναι τα πιο ευάλωτα στην COVID -
19 λόγω της εκτεταμένης φτώχειας, των ανεπαρκών συστημάτων υγείας, της ανικανότητας ή της 
απροθυμίας να μετρήσουν και να αποκαλύψουν δεδομένα, λόγω της φοβίας αμφισβήτησης των 

αυταρχικών ή με περιορισμένα επίπεδα δημοκρατικοποίησης καθεστώτων, της εκτεταμένης 
συννοσηρότητας, του υψηλού ποσοστού αναλφαβητισμού, που προκαλεί σύγχυση σχετικά με τα 
μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, των αδύναμων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, της έλλειψης 
αποδεκτών συνθηκών υγιεινής, της φτώχειας, των ανεπαρκών υπηρεσιών μεταφορών και της 

αδυναμίας αγοράς προστατευτικού, φαρμακευτικού και ιατρικού εξοπλισμού (Nanda, 2021). Οι 
αδυναμίες αυτές επιδεινώνονται από κλιματικές καταστροφές ή καταστάσεις πολιτικής αστάθειας, 
εμποδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αποδοχή και ευρεία εφαρμογή των σημαντικών προληπτικών 
μέτρων (Maclean, Marks, 2020). 

Οι ήδη επισφαλείς οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών υπέστησαν σοβαρά οικονομικά 
πλήγματα από τα περιοριστικά μέτρα, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να περιορίσουν την 
εξάπλωση της COVID-19. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η οικονομική συρρίκνωση σε 



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

90 

αναπτυγμένες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επηρεάζει επίσης αρνητικά τα 
αναπτυσσόμενα κράτη. Για εκατομμύρια ανθρώπους στα αναπτυσσόμενα (και ανεπτυγμένα) κράτη 
που μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η τροφή, μόνο όταν εργάζονται, σημαντικότερη 
πηγή φόβου και αβεβαιότητας είναι η πείνα και λιγότερο αυτή καθ’ αυτή η πανδημία (Husain 2020). 

Ο χειρότερος αντίκτυπος της πανδημίας αφορά τα φτωχά κράτη, όπου η οικονομική συρρίκνωση, η 
εκτόξευση των τιμών των τροφίμων, η ανεπάρκεια των κυβερνητικών πολιτικών, ο εμφύλιος πόλεμος 
και τα λουκέτα στις αγορές τροφίμων, απείλησαν σημαντικό αριθμό κοινωνικο-οικονομικών ομάδων 
που αναζητούν απεγνωσμένα τρόφιμα και βασικά ήδη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 

πενταετής πόλεμος που μαίνεται στην Υεμένη και ο οποίος έχει καταστρέψει σχολεία και 
νοσοκομεία, με αποτέλεσμα ο προστατευτικός εξοπλισμός και τα ιατρικά εφόδια να βρίσκονται σε 
έλλειψη (Yee 2020).  

Η πανδημία της COVID-19 επέφερε αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη ανά 

την υφήλιο, αναπτυσσόμενα και αναπτυγμένα. Εντούτοις, συγκρίνοντας την ικανότητα να 
ανταπεξέλθουν στη ζήτηση προστατευτικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και εμβολίων, 
διαπιστώνεται η διαφορά ανάμεσα στις δυο αυτές κατηγορίες. Εν προκειμένω, τα αναπτυγμένη κράτη 
έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν ευκολότερα μεγαλύτερες ποσότητες προστατευτικού 

εξοπλισμού, φαρμάκων και εμβολίων σε σύγκριση με τα αναπτυσσόμενα, ενώ διαθέτουν καλύτερα 
επίπεδα επάρκειας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και οργανωμένα και 
καθολικότερα προσβάσιμα συστήματα υγείας (Sharma 2020). Ταυτόχρονα, ο συνωστισμός σε 
αστικά κέντρα αποτρέπει την κοινωνική αποστασιοποίηση και τα αδύναμα συστήματα πρόνοιας δεν 

μπορούν να στηρίξουν τους άνεργους εργαζόμενους για πολύ καιρό, αν όχι καθόλου (Nanda, 2021).  
Η πανδημία έχει επίσης επιβραδύνει το παγκόσμιο εμπόριο και τον εγχώριο καταναλωτισμό, 

τα οποία είναι οικονομικά κρίσιμα για τις χώρες αυτές. Ωστόσο, ορισμένα αφρικανικά κράτη, όπως 
η Σιέρα Λεόνε, έχουν θεσπίσει χαμηλού κόστους και τοπικά προσαρμοσμένες μεθόδους 

επιβράδυνσης της πανδημίας, όπως η δημιουργία κοινοτικών κέντρων περίθαλψης που περιέχουν 
αντλίες νερού, ηλεκτρικές γεννήτριες και τουαλέτες και την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών 
για την παροχή πληροφοριών υγείας σε μικρές κοινότητες (Meriggi, Mobarak 2020). Παρόλα αυτά, 
οι προκλήσεις που υπάρχουν στα αναπτυσσόμενα κράτη μπορούν πιθανώς να αντιμετωπιστούν μόνο 

με σημαντική διεθνή βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα.  
Μια τέτοια προσπάθεια βοήθειας των αναπτυσσόμενων κρατών για την προμήθεια εμβολίων 

ώστε να μειωθεί η μεταδοτικότητα της COVID-19 και συνακόλουθα η παγκόσμια εμβολιαστική 
ανισότητα, ήταν η δημιουργία του Μηχανισμού COVAX. Αυτός δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) τον Ιούνιο του 2020 με φιλόδοξους στόχους αλλά πενιχρά αποτελέσματα 
έως και σήμερα. Στόχος του είναι η δίκαιη κατανομή των εμβολίων και η παροχή τουλάχιστον 2 δις 
δόσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες έως το τέλος του 2021, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη ούτε κατά το 
ήμισυ, όπως καθίσταται εμφανές και από τον παρακάτω χάρτη. Η παγκόσμια εμβολιαστική 

ανισότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα ελλοχεύοντας κινδύνους που σχετίζονται με την δημιουργία 
και επέκταση νέων παραλλαγών του ιού που μπορεί να αυξήσουν τη νοσηρότητα. Παρότι η 
αντιμετώπιση του ζητήματος της εμβολιαστικής κάλυψης έπρεπε να ακολουθούσε το ρητό «κανείς 
δεν είναι ασφαλής μέχρι να είναι όλοι ασφαλείς», φαίνεται ότι η παγκόσμια ανισότητα διατηρεί τη 

διάκριση των κοινωνιών διαφόρων ταχυτήτων, αφήνοντας πολλές κοινωνίες απροστάτευτες απέναντι 
στην COVID-19. 

Αν και αναφέροντας τις ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο  συνήθως δίνεται έμφαση στις 
διαφορές μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υφίστανται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ακόμα και στις αναπτυγμένες χώρες. Εστιάζοντας στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που παρατηρείται είναι ότι εκείνα που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
επίπεδο κοινωνικής δικαιοσύνης, ήτοι ένα συμπεριληπτικό κοινωνικό κράτος που μειώνει τις 
ανισότητες, αναπτύσσουν καλύτερες στρατηγικές πρόληψης, προαγωγής και ενημέρωσης ως προς 

την υγεία. 
 



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

91 

 
Χάρτης 1: Σύνολο δόσεων κατά της COVID-19 ανά 100 άτομα έως τις 20 Ιουνίου 2022. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι δόσεις 

ανά άτομο. Πηγή: https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita (Ανακτήθηκε: 06/07/2022). 

 
Ως εκ τούτου, συσχετίζοντας το επίπεδο κοινωνικής δικαιοσύνης και το ποσοστό των 

εμβολιασμών, το οποίο σχετίζεται θετικά με μειωμένη θνησιμότητα από την COVID -19 (ECDC, 

2021), αναδεικνύεται η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών με αναπτυγμένη κοινωνική πολιτική και 
εκείνων με σημαντικά κενά, που μεταφράζονται σε αρνητικές επιδράσεις σε επίπεδο υγείας 
(διάγραμμα 1). Αυτό το εύρημα αναδεικνύει τη σημασία της ανάπτυξης κοινωνικών πολιτικών που 
προάγουν τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα σε ζωτικές κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ την ίδια 

στιγμή αναπτύσσουν το αίσθημα του ανήκειν στους πολίτες, πληροφορώντας τους επαρκώς για τα 
τεκταινόμενα και τις σχετικές αναγκαιότητες προστασίας.  
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Διάγραμμα 1: Συσχέτιση Δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης (κάθετος άξονας) και ποσοστού εμβολιασμού κατά της COVID-19 

(οριζόντιος άξονας). Πηγή: Στοιχεία, επεξεργασμένα από τους συγγραφείς, που αντλήθηκαν από Bertelsmann Stiftung (2019) 

και ECDC (2021), https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-vaccine-tracker (Ανάκτηση: 06/07/2022) 
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3. Συμπεράσματα 

Όπως αναδεικνύουν οι σχετικές έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, η COVID -19 

τροφοδότησε τις ήδη υπάρχουσες εκτατικές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, όπως αυτές 
μεταξύ πλουσίων και φτωχών, εργασίας και κεφαλαίου, καθώς και μεταξύ ενταγμένων και 
αποκλεισμένων. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η πανδημία της COVID -19 ανέδειξε 
τις καταστροφικές συνέπειες των αδύναμων υποδομών υγειονομικής περίθαλψης και των 

εύθραυστων συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα της αναγκαιότητας του κοινωνικού κράτους, το οποίο 
αντιμετωπίστηκε ως ο μεγάλος ασθενής κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε 
της πανδημίας (Tzagkarakis, Pappas, Kritas, 2020). Συνεπώς, αυτή η πανδημία δύναται να 

αποτελέσει ευκαιρία τόσο για τα κοινωνικά κράτη όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς ώστε να 
δράσουν προς την καταπολέμηση και μείωση των ανισοτήτων. Τα στοιχεία ανέδειξαν ότι όσο πιο 
ανεπτυγμένο είναι ένα κοινωνικό κράτος και οι μηχανισμοί του τόσο πιθανότερο είναι να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα προβλήματα υγείας όπως εκείνα της COVID -19 και να μην 

εκβάλουν σε εκτεταμένες άνισες επιπτώσεις λόγω των ενυπαρχόντων κοινωνικών ανισοτήτων και 
αδυναμιών πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Η αποεμπορευματοποίηση του αγαθού της υγείας είναι 
ένας απαραίτητος όρος για τη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης αλλά δεν είναι ο μόνος. Η 
γενικότερη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω ενός κοινωνικού κράτους που θα προάγει την 

κοινωνική ενσωμάτωση και τη μείωση των ανισοτήτων σε όλα τα επίπεδα (υγεία, απασχόληση, 
πρόνοια, εκπαίδευση), αποτελεί τη λύση που θα καταστήσει τις κοινωνίες και τα θεσμικά συστήματά 
τους έτοιμα για προκλήσεις όπως η πανδημία της COVID-19. Αυτό είναι απαραίτητο και στη 
μεταπανδημική εποχή κατά τη οποία οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και τους πιο ευάλωτους, 

που θέτει ο μετασχηματισμός της εργασίας λόγω της ψηφιοποίησης, πρέπει να αντιμετωπιστούν από 
ένα κοινωνικό κράτους που θα προστατεύει το δικαίωμα στην αποσύνδεση και τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα του εργαζομένου, τα οποία έχουν σαφή επίδραση στη σωματική και ψυχική του υγεία.  

Επιπροσθέτως, η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προκλήσεων 

είναι παραπάνω από απαραίτητη, στο πλαίσιο του ολοένα πιο αλληλεξαρτώμενου κόσμου μέσα στον 
οποίο ζούμε. Καμία χώρα δεν μπορεί μόνη της να αντιμετωπίσει τις τεράστιες και απρόβλεπτες 
προκλήσεις στον τομέα της υγείας, καθώς ο σύγχρονος αλληλοσυνδεόμενος κόσμος ενέχει τον 
κίνδυνο για πιο συχνή μετάδοση μεταδοτικών ασθενειών (Murray, Lopez, 1996). Εντούτοις, η 

αδυναμία του Μηχανισμού COVAX να επιτελέσει τον σκοπό του επέτεινε τον σκεπτικισμό για το 
γεγονός ότι η διεθνής συνεργασία και αλληλεγγύη σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, αντιμετωπίζει 
ακόμα πολύ σημαντικά προβλήματα. Επιπροσθέτως, δε θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα εμφάνισης ασθενειών, όπως η ελονοσία, 

που στον αναπτυγμένο κόσμο έχουν εκλείψει. Συνεπώς, περαιτέρω συνεργασία για τη μείωση της 
παγκόσμιας ανισότητας είναι απαραίτητη γιατί οι αρνητικές επιπτώσεις της εκτείνονται σε όλες τις 
κοινωνίες, πλήττοντας κυρίως του πιο αδύναμους. 
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Α09. ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ BASIL BERNSTEIN ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

Γεωργίτσα Μαρία 

Απόφοιτη τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ  
 

Περίληψη 

. Η παρούσα εισήγηση παραθέτει μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
για το φαινόμενο της εκπαιδευτικής ανισότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα 
στο γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας, που εξετάζει την επίδοση των 

μαθητριών/μαθητών βάσει των κοινωνικών τους χαρακτηριστικών, μέσω της θεωρίας του Basil 
Bernstein περί Παιδαγωγικών Κωδίκων και Κοινωνικού Ελέγχου. 

Ειδικότερα, ερευνώνται τα ερωτήματα που αφορούν πως ακριβώς συσχετίζονται η γλώσσα και 
τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της οικογένειας με την εκπαιδευτική ανισότητα. Πως εκδηλώνονται οι 
ταξικές σχέσεις εντός του εκπαιδευτικού θεσμού, αλλά και ποια είναι η σχέση των γλωσσικών 

κωδίκων που χρησιμοποιούνται από τις κοινωνικές ομάδες και το σχολείο. Με ποιο τρόπο η σχέση 
αυτή οδηγεί στην εκπαιδευτική ανισότητα εν γένει; 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η Κριτική Ανάλυση Λόγου σε συνδυασμό με την 
θεωρία του Bernstein ώστε να καταστεί αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο η γλώσσα διαμορφώνει τα 

άτομα και κατ’ επέκταση, παράγει και αναπαράγει τις ανισότητες στην παροχή της γνώσης. 
 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ανισότητα, γλωσσικοί κώδικες, ταξική εκπαίδευση  

1. Εισαγωγή  

Οι εκπαιδευτικές ανισότητες είναι ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί από την αρχή της 
λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσμού. Στο παρελθόν έχουν επιδιωχθεί αρκετές ερευνητικές 

προσπάθειες και έχουν συζητηθεί θεωρίες για τα αίτια, στα οποία ενδεχομένως να οφείλονται οι 
ανισότητες στην εκπαίδευση, με τις κοινωνιολογικές να εστιάζουν στην κοινωνία και στην κοινωνική 
αναπαραγωγή. Στον τρόπο δηλαδή, με τον οποίο η κοινωνία διαμορφώνει τα πρότυπα των ατόμων 
και ορίζει τη δημιουργία του αξιακού τους συστήματος, της συνείδησης, της ιδεολογίας και της 

συμπεριφοράς τους, μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης εντός ομάδων. Με ανάλογο τρόπο, 
ορίζει και τα πρότυπα της εκπαίδευσης μέσω της επιρροής της στα μέλη της (Φραγκουδάκη, 1985). 
Αξίζει να ερευνηθεί, ο τρόπος (πως) με τον οποίο εγκαθιδρύονται και μεταδίδονται τα μηνύματα 
αυτά στο κοινωνικό κατασκεύσμα αρχικά και στην εκπαίδευση μεταγενέστερα. Πως ορίζεται η 

σχέση της εκπαίδευσης με την κοινωνία;  
Η θεωρία των κωδίκων του Bernstein, αναδεικνύει τη σημασία του γλωσσικού κώδικα ως τον 

κυριότερο παράγοντα παραγωγής και αναπαραγωγής της κοινωνίας αλλά και των κοινωνικών – 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Ειδικότερα, κινούμενος εντός των εννοιών που πραγματώνουν τη θεωρία 

του, έρχεται να εντοπίσει τον κύριο τρόπο μετάδοσης και δημιουργίας σχέσεων και επικοινωνίας: τη 
γλώσσα και συγκεκριμένα τους γλωσσικούς κώδικες. Μελετά την επιρροή των γλωσσικών κωδίκων 
στη δόμηση της σχολικής γνώσης αλλά και τον ρόλο τους ως μέσο διαμόρφωσης της εκπαίδευσης 
που καταλήγει να διαιωνίζει τις ανισότητες. 
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Δίαυλο της επικοινωνίας και της μεταβίβασης μηνυμάτων ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε 
αποτελεί η γλώσσα. Η γλώσσα λοιπόν ως σύστημα αποτελεί την κυρίαρχη μορφή επικοινωνίας ήδη 
από τις απαρχές των πρώτων δειλών σχηματισμών οργανωμένων σχέσεων που αποκαλούνται 
κοινωνίες όπως και αποτελεί από τις πρώτες δεξιότητες επικοινωνίας που μαθαίνει το υποκείμενο 

από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ανάλογων σχέσεων η 
ανθρωπότητα προχώρησε μέσω του λόγου και της γλώσσας στην πραγμάτωση των συμβολισμών, 
που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση, τη σωστή επικοινωνία και τον καθορισμό των 
πράξεων τους (Φραγκουδάκη, 1985).  

Η γλώσσα και η επικοινωνία μορφοποιούνται εντός πλαισίων όπως αυτό της οικογένειας, του 
σχολείου, της παρέας, της καθημερινής αλληλεπίδρασης κ.λπ. Επομένως, η γλωσσική κωδίκωση και 
ο τρόπος ομιλίας είναι στοιχεία της προσωπικότητας του υποκειμένου με μεγάλη επιρροή όμως από 
την κοινωνικοποίηση εντός των επικοινωνιακών πλαισίων που συνιστώνται από άτομα με διάφορες 

κοινωνικές προελεύσεις και χαρακτηριστικά. Εντός των πλαισίων και των ομάδων, τα υποκείμενα 
νομιμοποιούν τη συγκεκριμένη κοινωνική δομή και οργάνωση που υφίσταται και αναπτύσσουν 
σχέσεις βάσει των ορισμένων προτύπων που υπάρχουν (Φραγκουδάκη, 1985). Επομένως είναι 
εύλογο να υποστηριχθεί ότι η γλώσσα αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους 

κοινωνικοποίησης του ατόμου αλλά και τον ακρογωνιαίο λίθο για την ενδυνάμωση και την 
περαιτέρω κοινωνική και προσωπική εξέλιξη του. 

Οι γλωσσικές διαφοροποιήσεις ωστόσο, ενυπάρχουν στα οικοιγενειακά και κοινωνικά 
συστήματα λόγω της κοινωνικής διαίρεσης εργασίας. Συγκεκριμένα, η κοινωνική διαίρεση εργασίας 

κατανέμει τα άτομα βάσει ταξικών εξουσιαστικών αρχών και δημιουργεί σχέσεις με τους φορείς 
όπως και τους διαφοροποιεί γλωσσικά σύμφωνα με την κοινωνική τους προέλευση. Ο Bernstein 
επεξηγεί πως «όσο πιο απλή η κοινωνική διαίρεση εργασίας και όσο πιο συγκεκριμένη και τοπική η 
σχέση μεταξύ ενός φορέα και της υλικής του βάσης, τόσο πιο άμεση είναι η σχέση μεταξύ νοημάτων 

και μιας συγκεκριμένης υλικής βάσης και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα μιας περιορισμένης 
κωδίκωσης. Όσο πιο πολύπλοκη η κοινωνική διαίρεση εργασίας και όσο λιγότερο συγκεκριμένη και 
τοπική η σχέση μεταξύ φορέα και υλικής βάσης και τόσο μεγαλύερη η πιθανότητα μιας επεξεργασμένης 
κωδίκωσης» (Bernstein, 2015). Η επεξεργασμένη κωδίκωση αποδίδεται στις μεσαίες και ανώτερες 

κοινωνικές τάξεις, ενώ η περιορισμένη αποδίδεται στις χαμηλές εργατικές τάξεις. Είναι λοιπόν 
προφανές πως δεν υφίστανται εγγενείς γλωσσικές διαφορές και ανισότητες αλλά είναι απόρροια των 
κοινωνικών αρχών και της κατανομής εξουσίας.  

Επομένως όσα παιδιά έχουν διδαχθεί από το πλαίσιο της οικογένειας τους ένα διαφορετικό 

γλωσσικό κώδικα, αντίθετο του επισημοποιημένου επεξεργασμένου, αυτομάτως το γεγονός αυτό 
συνδέεται με την αδύναμη σχολική επίδοση και την μετέπειτα άνιση πρόσβαση στη σχολική γνώση 
(Φραγκουδάκη, 2003).  Το σχολείο διδάσκει την «επίσημη» γλώσσα και τα εγχειρίδια, οι πρακτικές 
και η εκπαιδευτική διαδικασία, υπακούν στους κανόνες της επισημότητας. Τα παιδιά καθώς 

προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον αντιμετωπίζουν στο σχολείο μια ανισότητα ως 
προς την επικοινωνία (γλώσσα) και την κουλτούρα (Ασκούνη, 2007). Η ανισότητα ως φαινόμενο 
δημιουργείται εκτός του σχολικού πλαισίου, συνδέεται με την ιεραρχική κοινωνική δομή και στην 
άνιση πρόσβαση των ατόμων από μη προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα στα αγαθά και στις 

υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές διαφορές εντός της σχολικής τάξης εκδηλώνονται αρχικά 
στη σχέση των μαθητών/μαθητριών με τον λόγο (προφορικό και γραπτό) αλλά και σε δέυτερο 
επίπεδο στη σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο του σχολείου ή με όρους Bernstein με το ρυθμιστικό 
πλαίσιο της εκπαίδευσης (Ασκούνη, 2007). 

Στη συγκεκριμένη εισήγηση λοιπόν έγινε προσπάθεια να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο 
ανταποκρίνονται μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Λυκείου στην σχολικκή γλωσσική κωδίκωση μέσω 
τριών επιλεγμένων ασκήσεων από το βιβλίο μαθητή τους μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας 
(Έκφραση – Έκθεση) πάντοτε με γνώμονα τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και τα επαγγελματικά 

και μορφωτικά προφίλ των γονέων. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για τους σκοπούς της εργασίας είναι αρχικά η δομημένη 
συνέντευξη με σημείο αναφοράς τρεις επιλεγμένες ασκήσεις από το βιβλίο του μαθητή της Ά 
Λυκείου. Για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε η Κριτική Ανάλυση 
Λόγου καθώς μελετά τη σχέση μεταξύ λόγου και κοινωνίας. Υποστηρίζει τη θέση πως τα γλωσσικά 

φαινόμενα ισοδυναμούν με τα κοινωνικά καθώς οι καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις 
προσδιορίζονται πάντοτε από τα κοινωνικά μας χαρακτηριστικά. Έτσι δημιουργείται μια διαλεκτική 
σχέση μεταξύ λόγου και της εκάστοτε επικρατούσας κοινωνικής δομής που οδηγεί το άτομο στην 
αλληλείπδραση και την αναπαράσταση του κόσμου μέσω αυτής με αποτέλεσμα να το διαμορφώνει 

(Ζέρβας, 2018). Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο τα δεδομένα αλλά και οι γλωσσικοί προσανατολισμοί των 
παιδιών να αναλυθούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τα κοινωνικά 
τους προφίλ όπως και τα επαγγελματικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά των γονέων τους 
προκειμένου να αναδειχθούν ενδεχόμενες ανισότητες.  

Συνδυαστικά χρησιμοποιούνται στην ανάλυση, οι αρχές του παιδαγωγικού λόγου βάσει του 
Bernstein οι οποίες αναφέρονται σύντομα παρακάτω. 

Ως κώδικες ορίζονται «αρχές» οι οποίες θεμελιώνονται από τις ταξικά ρυθμιζόμενες σχέσεις 
εξουσίας και τις αρχές κοινωνικού ελέγχου. Ο ρόλος τους είναι κυρίως ρυθμιστικός καθώς βάσει 

αυτών επιλέγεται η καταλληλότητα των νοημάτων και διαμορφώνονται τα ανάλογα επικοινωνιακά 
πλαίσια, «ρυθμίζουν το τι και το πώς των διαφόρων μορφών επικοινωνίας  και κοινωνικών σχέσεων, 
αρχές που ρυθμίζουν τις κοινωνικές πρακτικές μέσα στους φορείς» (Bernstein, 2015). Το υποκείμενο 
λαμβάνει τις αρχές «σιωπήρα» και ρυθμίζουν τη συνείδηση, τη συμπεριφορά του, τις επικοινωνιακές 

και γλωσσικές του δεξιότητες όπως και τις κοινωνικές πρακτικές. 
Οι κώδικες στο εκπαιδευτικό πλαίσιο αναγνωρίζονται πραγματώνονται μέσω της αρχής 

Ταξινόμησης και της αρχής Περιχάραξης. Η έννοια της Ταξινόμησης αναφέρεται στα περιεχόμενα 
της εκπαιδευτικής γνώσης και πλαισιώνει τις σχέσεις μεταξύ τους και ειδικότερα την αυστηρή 

διαφύλαξη μεταξύ τους, αποδίδοντας την έννοια του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Ισχυρές 
τιμές ταξινόμησης αποδίδουν αυστηρά μονωμένα μεταξύ τους περιεχόμενα ώστε δεν υπαρχουν 
περιθώρια αυτονομίας του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας να παρέμβει στη διδακτική ύλη και σε 
αυτό που είναι προσδιορισμένο να μεταδοθεί. Οι μαθήτριες και οι μαθητές που παρεμποδίζονται 

λόγω της χαμηλής κοινωνικής τους προέλευσης και του πιθανού περιορισμένου γλωσσικού κώδικα, 
δεν έχουν ιδιαίτερα επιτυχή πρόσληψη και κατανόηση της ισχυρά ταξινομημένης σχολικής γνώσης 
που έχει αυστηρά διαμορφωμένες παιδαγωγικές πρακτικές μετάδοσης και περιεχόμενα, με 
αποτέλεσμα να μένουν στάσιμες και στάσιμοι ή να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Άμεση συνέπεια 

είναι η δημιουργία διαστρωματώσεων μεταξύ των παιδιών και η δημιουργία επερχόμενων 
ανισοτήτων. 

Η έννοια της περιχάραξης αναφέρεται στη μορφή πλαισιίου εντός του οποίου μεταδίδεται και 
προσλαμβάνεται η γνώση (Bernstein, 2015). Γίνεται λόγος για τις πληροφορίες που θεωρόυνται 

θεμιτές και επιτρεπτές να μεταδοθούν και αυτές που δεν μπορούν να μεταδοθούν. Επίσης κάνουμε 
λόγο για τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ διδασκόντων, διδασκουσών και των εφήβων. 
Αναφερόμαστε στο φάσμα επιλογών και πρωτοβουλιών που διαθέτουν οι συμμετέχοντες και οι 
συμμετέχουσες ως προς τον έλεγχο των μεταδιδόμενων και προσλαμβανουσών πληροφοριών. Στην 

ισχυρή περιχάραξη τα σύνορα επικοινωνίας είναι ευδιάκριτα από τους συμμετέχοντες και τις 
συμμετέχουσες, στην ασθενή περιχάραξη είναι θολά και προκαλείται σύχγηση, τα π αιδιά από τις 
χαμηλές εργατικές τάξεις συναντούν εμπόδια στο σχολικό επικοινωνιακό πλαίσιο καθώς είναι 
διαφορετικό από αυτό της οικέγενειας που υπάρχουν πιο ισχυρές τιμές περιχάραξης (Bernstein, 

2015). 
Η παιδαγωγική πρακτική ως ένα από τα στοιχεία μηνυμάτων που καθορίζουν την εκπαίδευση, 

διακρίνεται αρχικά ως φορέας πολιτισμικής αναπαραγωγής (κοινωνική μορφή) και ως αναμεταδότης 
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(συγκεκριμένο περιεχόμενο) σε δεύτερο επίπεδο. Βάσει τώρα των κανόνων που ρυθμίζουν τη 
διαδικασία, το «πως» της παιδαγωγικής πρακτικής και του περιεχομένου της, διακρίνεται στην ορατή 
και αόρατη παιδαγωγική. Η ορατή παιδαγωγική, ως πρακτική υπηρετεί παραδοσιακές και 
δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και εστιάζει στην επιτέλεση και το τελικό προϊόν. 

Δομείται από ρητούς κανόνες, οι οποίοι είναι γνωστοί στα παιδιά από τις πρώτες κιόλας σχολικές 
τάξεις, δηλαδή τους είναι γνώριμα τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρουν και πότε πρέπει να τα 
φέρουν κάθε φορά. 

Η αόρατη παιδαγωγική από την άλλη εστιάζει στη διαδικασία μάθησης και στην ανάπτυξη/ 

καλλιέργεια δεξιοτήτων (Bernstein, 2015). Οι κανόνες είναι γνωστοί μόνο στον μεταδότη καθώς στο 
επίκεντρο τίθενται τα βήματα που ακολουθούν τα παιδιά προκειμένου να φθάσουν στο τελικό 
αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψη και την εσωτερική νοητική διεργασία .  

Τέλος, σκοπός της συνδυαστικής μεθοδολογίας είναι να διερευνηθούν οι προσανατολισμοί των 

μαθητριών και των μαθητών αναφορικά με όλες τις προαναφερόμενες έννοιες και πως τα επηρεάζουν 
κάθε φορά τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά την επίδοση τους και τη σχέση τους με τη σχολική 
γνώση. 

2.2. Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς της έρευνας 

Στην υποενότητα που ακολυθεί παρουσίαζεται το εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς που 
χρησιμποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Συγκεκριμένα, αντλούμε υλικό από την υποενότητα 

«Οι οπτικές της γλώσσας» με τίλτο μαθήματος «Η γλώσσα καλύπτει και αποκαλύπτει» σελίδα 42 
στο βιβλίο μαθητή, οι οποίες ασκήσεις, επιλέχθηκαν με κριτήρια τα στοιχεία που διαθέτουν ως προς 
τις έννοιες της ταξινόμησης, περιχάραξης, της ορατής και αόρατης παιδαγωγικής. Υπάρχει σκόπιμα 
μια διαβάθμιση στις τιμές της ταξινόμησης και της περιχάραξης αλλά και μια πορεία από τα ρητά 

στα άρρητα στοιχεία. Η μετατόπιση έχει σκοπό να γίνει ευδιάκριτη η ανταπόκριση των μαθητριών 
και μαθητών στις ασκήσεις, στον τρόπο σκέψης, την πορεία επίλυσης και τη συνολική επίδοση τους 
που διερευνώνται σύμφωνα των κοινωνικών τους χαρακτηριστικών. Να σημειωθεί πως δεν δόθηκε 
καμία βοήθεια για την επίλυση των ασκήσεων όπως και ζητήθηκε η αξιολόγηση των ασκήσεων από  

τα παιδιά στο τέλος της διαδικασίας.  
Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες ασκήσεις διότι ενεργοποιούν τις κοινωνικές δεξιότητες και 

κοινωνικές παραδοχές κάθε ατόμου ξεχωριστά με αναφορές σε περιστάσεις που αφορούν 
διαφορετικές κοινωνικές προελεύσεις κάθε φορά και είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τον τρόπο 

με τον οποίο θα αναγνώσει και θα λύσει το κάθε παιδί την άσκηση και να δούμε να υπάρχουν 
ενδεχόμενες ανισότητες εντός της ομάδας. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή χαρακτηριστικών των 
ασκήσεων.  

Η 1η ασκηση παρουσίαζει ισχυρή ταξινόμηση ζητουμένου (σαφώς διατυπωμένο) / Ορατά 

στοιχεία παιδαγωγικής (παραδείγματα επίλυσης). Ασθενή περιχάραξη όσον αφορά τις δεξιότητες 
επίλυσης και θολά σύνορα περιχάραξης η οποία αποδίδεται στην ελαφρώς αφηρημένη διατύπωση 
της εκφώνησης.  

Η 2η άσκηση παρουσιάζει εν μέρει ασθενή επίπεδα ταξονόμησης ως προς την επάρκεια του 

αριθμού παραδειγμάτων για την επίλυση/ Ορατά στοιχεία παιδαγωγικής (παραδείγματα) και 
ισχυρότερη περιχάραξη ως προς τις δεξιότητες επίλυσης δηλαδή ζητά από τα παιδιά τη 
διαφοροποίηση του λεξιλογίου τους και του ύφους «ανάλογα με την περίσταση». Θόλωση συνόρων 
περιχάραξης με την ασάφεια προσδιορισμού των επικοινωνικαών πλαισίων.  

Η 3η άσκηση παρουσιάζει σιχυρή ταξινόμηση με σαφώς διατυπωμένο ζητούμενο/ Ορατά 
στοιχεία παιδαγωγικής με παραδείγματα επίλυσης και αναλυτικές οδηγίες, ισχυρή περιχάραξη 
αναφορά στα ενδεχόμενα επικοινωνιακά πλαίσια και μερική θόλωση συνόρων περιχάραξης διότι 
δίνει πρωτοβουλία στα παιδιά να επιλέξουν το ύφος που επιθυμούν.  
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Εικόνα 1: Άσκηση 1η , βιβλίο μαθητή σελίδα 42  

 

Εικόνα 2: Άσκηση 2η, βιβλίο μαθητή σελίδα 42  

 

Εικόνα 3: Άσκηση 3η, βιβλίο μαθητή σελίδα 42 

 

2.3 Κοινωνικό προφίλ δείγματος 

Το κοινωνικό προφίλ των μαθητών και των μαθητριών ορίζεται βάσει των πληροφοριών που 
δόθηκαν σχετικά με το επαγγελματικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων και ταξινομούνται 

σύμφωνα με τις κατηγορίες ταξινόμησης της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Επαγγελμάτων 
ISCO-08, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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• Επαγγελματίες – Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα (ιατροί) υψηλού κοινωνικού 
επιπέδου επαγγελματίες 

• Επαγγελματίες κοινωνικού τομέα (ψυχολόγοι) δημόσιοι ή ιδωτικοί υπάλληλοι, υψηλού 

κοινωνικού επιπέδου επαγγλεματίες 

• Επαγγελματίες τομέα υγείας (νοσηλευτές/νοσηλεύτριες), δημόσιοι ή διιωτικοί υπάλληλοι 
μεσαίου κοινωνικού επιπέδου επαγγελματίες 

• Εκπαιδευτικοί (καθηγήτριες/καθηγητές/δασκάλες/δάσκαλοι) μεσαίου κοινωνικού επιπέδου 

επαγγελματίες σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα εργασίας 

• Ανειδίκευτοι εργάτες μικροεπαγγελματίες (δασοκόμοι, δασεργάτες, αγρότες, εργάτες) 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, χαμηλού κοινωνικού επιπέδου βάσει διαμόρφωσης κοινωνικών 
σταθμίσεων 

• Άνεργα άτομα ή απασχόληση με οικιακά 

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Σκοπός της μελέτης ήταν να εμβαθύνουμε σε πιθανές δυσκολίες «ανάγνωσης» της σχολικής 
γνώσης από τους μαθητές και τις μαθήτριες πάντοτε με γνώμονα τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. 
Τα αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας δέιχνουν πως στην πρώτη άσκηση  τα παιδιά ανεξαρτήτως 

κοινωνικής προέλευσης παρουσίασαν μια μέτρια προς καλή απόδοση διότι το ζητούμενο ήταν 
ελαφρώς αφηρημένα διατυπωμένο ωστόσο οι προτάσεις που δινόταν ως παράδειγμα ήταν βοηθητικές 
και ως προς τη διατύπωση τους έδιναν την αίσθηση πως τα άτομα διαφοροποιούν τον λόγο τους και 
την ομιλία τους ανάλογα της κοινωνικής τους προέλευσης και του γλωσσικού κώδικα που 

χρησιμοποιεί η κατά περίπτωση κοινωνική ομάδα. Η αρχή διαφοροποίησης του κώδικα αναλόγως 
της κοινωνικής ομάδας αναφοράς είναι μια δεξιότητα την οποία διέθεταν αρκετά παιδιά κι από τις 
χαμηλές τάξεις αλλά και από τις μεσαίες με αποτέλεσμα να έχουμε επιτυχή μεταφορά νοήματος. Τα 
περισσότερα παιδιά έδειξαν πως αντιλήφθηκαν τις τροποποιήσεις που έπρεπε να κάνουν ως προς το 

λεξιλόγιο και το ύφος τους αν και αρχικά παρουσίασαν μια έντονη προφορικότητα στο πρώτο σκέλος 
της άσκησης, ενώ στο δεύτερο προσπάθησαν να επισημοποιήσουν τον λόγο τους παραπάνω. Βέβαια 
τα αόρατα στοιχεία παιδαγωγικής που αφορούν την αφηρημένη διατυπωμένη εκφώνηση προκάλεσαν 
στην αρχή μια σύγχηση ως προς την αρχική κατανόηση του ζητουμένου.  

Στη συνέχεια στη δεύτερη άσκηση, οι επιδόσεις στο σύνολο κυμαίνονται επίσης σε μέτριες 
προς καλές επιδόσεις καθώς μάλιστα, παιδιά από τις χαμηλές εργατικές τάξεις δείχνουν καλύτερη 
επίδοση συγκριτικά με την πρώτη άσκηση. Οι έφηβοι και οι έφηβες δέιχνουν να μπορούν να 
προσαρμόσουν ως ένα βαθμό το προσωπικό τους λεξιλόγιο και ύφος σε κοινωνικές περιστάσεις παρά 

να προσαρμόσουν τις ιδέες τους και να διατυπώσουν προτάσεις ως ένα  άλλο άτομο (1η άσκηση). 
Επομένως, είναι εμφανές πως οι μαθητές και οι μαθήτριες κυρίως της χαμηλής μεσαίας κοινωνικής 
τάξης έχουν κοινωνικές παραδοχές στον τρόπο σκέψης και στο γλωσσικό τους σχήμα που τους 
επιτρέπει να προσαρμόζονται σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις που προϋποθέτουν και άτομα 

προερχόμενα από δοαφορετικά κοινωνικά προφίλ, καθώς δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία να 
διατυπώσουν το λόγο και την ομιλία τους στα διαφορετικά κοινωνικά – επικοινωνιακά πλαίσια 
ανεξαρτήτως της κοινωνικής προέλευσης των ομιλητών/ομιλητριών που έχουν απέναντι τους. Σε 
αντίθεση τα παιδιά των χαμηλών τάξεων συναντούν δυσκολίες προσαρμογής του λεξιλογίου που ήδη 

κατέχουν σε ένα πιο επισημοποιημένο ύφος με άμεση συνέπεια την χαμηλή αυτοεικόνα και τη 
μειωμένη προσπάθεια.  

 Στην τρίτη άσκηση της οποίας το ζητούμενο ήταν η διατύπωση κανόνων, ανέμενα ίσα 
αποτελέσματα διότι όλα τα παιδιά είναι οικεία με αυτή την αρχή, πόσο μάλλον τα παιδιά της χαμηλής 

τάξης. Παρόλη τη ρητή εκφώνηση και τα ορατά παραδείγματα όλοι και όλες έδειξαν να 
δυσκολεύουνται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και με διαφοροποιήσεις. Υπήρχαν μαθητές και 
μαθήτριες που δεν κατανόησαν το ζητούμενο εξ ολοκλήρου, υπήρχαν ημιτελή παραδείγματα, με 
εξαίρεση 2 μαθήτριες που έφεραν εις πέρας την άσκηση. Ένα πρόβλημα που αναφέρθηκε έντονα 



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

101 

ήταν το κριτήριο του ύφους και η δυσκολία προσαρμογής του ύφους ώστε να αποδοθεί το κατάλληλο 
νόημα που αφορά το εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο.  

Συνολικά ως έντονο πρόβλημα εντοπίστηκε η δυσκολία ανταπόκρισης σε πιο αφαιρετικές 
διαδικασίες σκέψης από όλα τα παιδιά του δείγματος, με μεγαλύτερη δυσκολία να εντοπίζεται στα 

παιδιά των εργατικών τάξεων. Το λεξιλόγιο και η εκφραστική δεξιότητα ήταν επίσης ένα αδύναμο 
σημείο στο σύνολο παιδιών. Τα περισσότερα στοιχεία και δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα 
ταυτίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό με τη θεωρία του Bernstein. Παρουσιάζονται εξαιρέσεις και 
μάλιστα πολύ ικανοποιητική ήταν η συνολική επίδοση μιας μαθήτριας από χαμηλή εργατική τάξη.  

4. Συμπεράσματα έρευνας 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν πως οι θεωρητικές παραδοχές του 

Bernstein περί των Παιδαγωγικών Κωδίκων και του Κοινωνικού Ελέγχου επιβεβαιώνονται σε ένα 
πολύ μεγάλο βαθμό. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που ανήκουν στις 
χαμηλές εργατικές τάξεις, στο σχολείο και στον τρόπο με τον οποίο είναι αυτό δομημένο, δηλαδή 
ταξικά, είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να παραλειφθεί ή να αγνοηθεί. Οι ισχυρές ταξινομητικές 

αρχές, τα περιεχόμενα, οι κατηγορίες μεταξύ των εκπαιδευτικών περιεχομένων δηλώνουν με 
αυστηρό τρόπο τα αναμενόμενα αποτελέσματα στα οποία ανταπεξέρχονται με μεγαλύτερη ευκολία 
συνήθως τα παιδιά των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.  

Οι αρχές της περιχάραξης σε δεύτερο επίπεδο, προκαλούν μια δυσφορία στα παιδιά της 

χαμηλής αλλά και της μικρομεσαίας τάξης, αφού τα θολά σύνορα εμποδίζουν την κατανόηση των 
ζητουμένων. Τέλος, με αφορμή την παρούσα εργασία γίνεται κατανοητή η ταξική δομή της 
εκπαίδευσης και η ταξική δομή των εκπαιδευτικών εργαλείων (παιδαγωγική πρακτική, ΑΠΣ, 
αξιολόγηση) με τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες να παράγονται και να αναπαράγονται 

εντός αυτής με κύριο μέσο τους γλωσσικούς κώδικες που κατασκευάζονται από τις κοινωνικές 
παραδοχές με κυρίαρχη την επεργασμένη κωδίκωση και την εκπροσώπηση της από τις μεσαίες κι 
ανώτερες τάξεις.  

Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης του φαινομένου της εκπαιδευτικής 

ανισότητας, το οποίο εμφανίζεται ανά τα χρόνια σε μεγαλύτερη είτε μικρότερη ένταση. Οι 
εκπαιδευτικές ανισότητες ενέχουν οικονομικές, έμφυλες, επαγγελματικές, μορφωτικές ανισότητες 
πάντοτε με κύρια συνιστώσα την κοινωνία (Φραγκουδάκη, 1985).  

Σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και αναπαραγωγή κάθε είδους ανισότητας είναι ο 

εκπαιδευτικός θεσμός και ειδικότερα η σχολική τάξη εντός της οποίας εδράζεται η διδασκαλία. 
Βέβαια και η διδασκαλία ως πρακτική ενστερνίζεται παραδοχές μιας υψηλής κοινωνικής βαθμίδας 
που κυριαρχεί εκτός του σχολείου αλλά το ορίζει όπως και να έχει. Ποιος είναι ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών εργαλείων στην αναπαργωγή των ανισοτήτων; Η δόμηση του σχολικού θεσμού, 

φαίνεται να αναπαράγει την κουλτούρα και τις παραδοχές της ανώτερης κοινωνικής τάξης μέσω των 
σχολικών εγχειριδίων, του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, των παιδαγωγικών πρακτικών 
μετάδοσης αλλά του γλωσσικού κώδικα που χρησιμοποιεί για τη μετάδοση της σχολικής γνώσης, 
στην οποία τα παιδιά της χαμηλής εργατικής τάξης δεν έχουν ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση, ούτε 

ενυπάρχει μια ιδεολογία αρμονικής ένταξης και κοινωνικής προσαρμογής των μαθητών και των 
μαθητριών αυτών.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, η παρούσα εισήγηση φέρει ξάνα στην επιφάνεια τον 
προβληματισμό γύρω από το φαινόμενο της ανισότητας στην εκπαίδευση και το σχολικό θεσμό, που 

προέρχεται από τα θεμέλια της κοινωνικής δομής, με την ελπίδα να γνωστοποιηθεί και μια 
διαφοροποιημένη οπτική περί των ανισοτήτων ετνός της σχολικής τάξης και να κεντρίσει το 
επιστημονικό ενδιαφέρον. 
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Περίληψη 

Το άρθρο αναδεικύει τις διαγενεακές ανισότητες στον τομέα των ανθρώπινων γλωσσικών 

δικαιωμάτων των κωφών ατόμων και τις εκπαιδευτικές πολιτικές που ακολουθούνται στο πέρασμα 
των χρόνων από τα διάφορα κράτη για ισότιμη εκπαίδευση και πρόσβαση των κωφών στην  γλώσσα 
τους στα σχολικά πλαίσια. Για τον σκοπό αυτό ερευνήθηκε η εξελικτική πορεία διεθνών νομολογιών 
σχετικά με την επίσημη αναγνώριση της ΝΓ ως ισάξια με την ομιλούμενη και την εισαγωγή της στα 

εκπαιδευτικά συστήματα. Οι  νομοθεσίες που εξετάστηκαν είναι αυτές των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναδεικνύοντας ανισότητες και φραγμούς στην γλωσσική πρόσβαση στην καθημερινή ζωή 
και εκπαίδευση των κωφών ατόμων. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι υπήρξαν κράτη-
σταθμοί που αποτέλεσαν πρότυπο για τα υπόλοιπα, καθώς πραγματοποίησαν πλήθος γλωσσολογικών 

ερευνών και τα συμπεράσματα τους οδήγησαν τελικά στην νομοθετική αναγνώριση της ΝΓ. Άλλα 
πάλι κράτη, όπως η Ελλάδα άργησαν πολλά χρόνια μέχρι την επίσημη κατοχύρωση της ΕΝΓ.  

 
Λέξεις κλειδιά: νοηματικές γλώσσες, νομολογίες, ανισότητες  

Εισαγωγή 

Για να μπορέσει το άτομο να απολαύσει πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει 

απαραίτητα να έχει πρόσβαση σε μια γλώσσα, έτσι τα γλωσσικά ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελούν 
προϋπόθεση των περισσοτέρων ανθρώπινων δικαιωμάτων (Krausneker, 2008). Η κάθε χώρα έχει την 
δική της νομοθεσία σχετικά με τους κωφούς, την εκπαίδευση τους και την συμμετοχή στους τομείς 
της καθημερινής ζωής. Ειδικότερα, υπήρξαν κράτη-σταθμοί που αποτέλεσαν πρότυπο για τα 

υπόλοιπα, καθώς πραγματοποίησαν πλήθος γλωσσολογικών ερευνών και τα συμπεράσματα τους 
οδήγησαν τελικά στην νομοθετική αναγνώριση της Νοηματικής Γλώσσας (ΝΓ), όπως οι ΗΠΑ με την 
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ASL, η Δανία και η Σουηδία. (Brennan, 2003). Άλλα πάλι κράτη, όπως η Ελλάδα, άργησαν πολλά 
χρόνια μέχρι την επίσημη κατοχύρωση της ΕΝΓ. 

Σε γενικές γραμμές όμως, μπορούμε να πούμε ότι η νομολογία για τους κωφούς, ακολούθησε 
εκείνη των ατόμων με αναπηρίες, με σήμα κατατεθέν τους, την ενσωμάτωση και την αποκατάσταση 

της αναπηρίας. Αυτό όμως, που διαφοροποίησε τους κωφούς από τους υπόλοιπους ανάπηρους, είναι 
ότι απετέλεσαν μια ενωμένη κοινότητα, αυτήν των κωφών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κοινότητα αυτή 
παρέμεινε σθεναρή, παρόλους τους διωγμούς, την απόρριψη και την καταπιεστική απαίτηση 
συγχώνευσής της με την κοινωνία των ακουόντων. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι οι κωφοί αναγνώρισαν την 

κοινότητα τους, ως μειονοτικό πληθυσμό που διαθέτει την δική του μειονοτική γλώσσα. (Brennan, 
2003). Το παρόν άρθρο έχει στόχο να προβάλλει τις διαγενεακές ανισότητες στον τομέα των 
ανθρώπινων γλωσσικών δικαιωμάτων των κωφών ατόμων και τις εκπαιδευτικές πολιτικές που 
ακολουθούνται στο πέρασμα των χρόνων από τα διάφορα κράτη για ισότιμη εκπαίδευση και 

πρόσβαση των κωφών στην γλώσσα τους στα σχολικά πλαίσια.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Η παρούσα βιβλιογραφική μελέτη έχοντας ως στόχο να προβάλλει τις διαγενεακές ανισότητες 
στον τομέα των ανθρώπινων γλωσσικών δικαιωμάτων των κωφών ατόμων και τις εκπαιδευτικές 
πολιτικές που ακολουθούνται στο πέρασμα των χρόνων από τα διάφορα κράτη για ισότιμη 

εκπαίδευση και πρόσβαση των κωφών στην γλώσσα τους στα σχολικά πλαίσια, εξέτασε τις 
νομολογίες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύοντας ανισότητες και φραγμούς στην 
γλωσσική πρόσβαση στην καθημερινή ζωή και εκπαίδευση των κωφών ατόμων. Έτσι, το άρθρο 
διαρθρώνεται ως εξής: στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι νομολογίες των ΗΠΑ και στο δεύτερο οι 

νομολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζοντας σε υποενότητα που αφορά την Ελλάδα. Τέλος, 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.2.1 Νομολογία των ΗΠΑ 

Η Αμερικανική νοηματική γλώσσα (ASL) είναι η πιο μελετημένη γλωσσολογικά ΝΓ 
παγκοσμίως. Δημιουργήθηκε έχοντας ως βάση της την Γαλλική Νοηματική Γλώσσα (LSF), όμως με 

το πέρασμα των χρόνων αποστασιοποιήθηκε και εξελίχθηκε γλωσσολογικά και γραμματικά με 
αξιοθαύμαστο τρόπο αποτελώντας μέχρι και σήμερα πρότυπο ΝΓ. Για την παραπάνω επίτευξη 
συνέβαλαν καθοριστικά οι ενωμένοι οργανισμοί που εκπροσωπούν τους Αμερικανούς κωφούς και η 
μέριμνα για την εξέλιξη των νομοθετικών κρατικών ρυθμίσεων (Stokoe, 2005). 

Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα σε γενικές γραμμές οι κρατικοί θεσμοί αδιαφορούσαν για την 
ισότιμη εκπαίδευση των ατόμων με κώφωση στις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά το 1954 το Ανώτατο 
Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία, αναγνωριζόταν το δικαίωμα όλων των 
μαθητών ανεξαρτήτως φυλής, αναπηρίας ή οποιαδήποτε άλλης ιδιαιτερότητας να φοιτήσουν στα 

γενικά σχολεία, όμως μέχρι και το 1970 τα ίδια τα σχολεία με άτυπο τρόπο επέλεγαν τους μαθητές 
τους με αποτέλεσμα οι κωφοί μαθητές να είναι συνήθως ελάχιστοι στα γενικά πλαίσια. Το 1965 
ξεκίνησε μια νέα εποχή στο πεδίο των νομολογιών σχετικά με την μέριμνα και τα ίσα δικαιώματα 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα, το 1965 δόθηκαν επιπλέον ομοσπονδιακά χρήματα για 

την στήριξη των σχολείων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της ειδικής αγωγής. Μάλιστα το 
1975, ο πρόεδρος Gerald Ford υπέγραψε τον νόμο Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA), σύμφωνα με τον οποίο, όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είχαν το νομικό δικαίωμα για 
δωρεάν δημόσια εκπαίδευση και πρόσβαση σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Ο νόμος αυτός εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο το 1982, όταν το  
Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ενέκρινε το δικαίωμα του κάθε παιδιού με ειδικές ανάγκες να 
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εκπαιδεύεται με βάση ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά με βάση τις 
ιδιαιτερότητες του. Το 1997 το  IDEA δέχτηκε και άλλες τροποποιήσεις προκειμένου να υπάρξει 
ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση. Σημαντικές, επιπρόσθετες τροποποιήσεις, όσο αφορά την πο ιότητα 
της εκπαίδευσης παρατηρήθηκαν και το 2004 με τον νόμο No Child Left Behind (NCLB) όπου η 

εκπαίδευση των κωφών παιδιών ακολούθησε την νομολογία της ειδικής αγωγής. (Esteves, & Rao, 
2008). 

Οι νομολογίες IDEA και NCLB, σε συνδυασμό με τον νόμο PL 94 -142 που αφορούσαν την 
εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στις γενικές τάξεις, παράβλεπαν την επίσημη αναγνώριση των 

κοινοτήτων κωφών ως κοινότητες που κατέχουν μια ιδιαίτερη γλώσσα και  αναγνώριζαν τους 
κωφούς, ως βαρήκοούς, οι οποίοι θα έπρεπε να ενταχθούν  στην αμερικάνικη κοινωνία των 
ακουόντων. Έτσι τα κωφά παιδιά τοποθετούνταν σε δημόσια γενικά σχολεία και εκπαιδεύονταν με 
βάση ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, που έχει στόχο την καλλιέργεια των ακουστικών 

υπολειμμάτων, της ομιλίας και την συνεχή αλληλεπίδραση τους με ακούοντα παιδιά, με αποτέλεσμα 
να μην χρησιμοποιείται η ASL για την εκπαίδευση τους. Μάλιστα παρατηρήθηκε, ότι παιδιά που 
χρησιμοποιούσαν αποκλείστηκα την ASL για την επικοινωνία τους, με αυτό το νέο ενταξιακό 
σύστημα αποστασιοποιήθηκαν από την ASL, καθώς χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά σε καθημερινή 

βάση τον αγγλικό προφορικό και γραπτό λόγο. Το γεγονός αυτό, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων 
των υποστηρικτών της ASL. (Rosen, 2006). 

Ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες και πιέσεις των κοινοτήτων κωφών, οι νομοθετικοί φορείς 
του IDEA, σε συνεργασία με το Υπουργείο παιδείας των ΗΠΑ και άλλους φορείς πραγματοποίησαν 

έρευνες σχετικά με την ακαταλληλότητα του προφορικού συστήματος για την εκπαίδευση των 
κωφών παιδιών στα γενικά σχολεία, καταλήγοντας στην θεσμοθέτηση της διδασκαλίας της ASL στο 
πρόγραμμα ξένων γλωσσών των γενικών δημοσίων γυμνασίων των ΗΠΑ. Η τροποποίηση αυτή του 
IDEA θεωρείται μέχρι και στις μέρες μας ένα σπουδαίο κατόρθωμα των κωφών, καθώς η ASL 

συμπεριλήφθηκε σε όλα τα γενικά σχολεία ως ξένη γλώσσα, δίνοντας την δυνατότητα κάθε παιδί, 
κωφό ή μη, να την διδαχθεί. Έτσι, το IDEA, αναγνώρισε άθελα του την ASL ως αυτόνομη ξένη 
γλώσσα των ΗΠΑ. Όμως, οι προβληματισμοί και οι συνεχείς προσπάθειες της κοινότητας κωφών 
για ίσα δικαιώματα και πρόσβαση στην γλώσσα τους συνεχίστηκαν αναδεικνύοντας την 

αναποτελεσματικότητα του IDEA. Συγκεκριμένα, από το 1975 και ύστερα οι κυβερνητικοί φορείς 
συνέχισαν τις έρευνες για την εύρεση της καταλληλότερης διαδικασίας ένταξης των κωφών μαθητών, 
καθώς διαπιστώθηκε ότι παρόλο που τα κωφά παιδιά βρίσκονταν στον ίδιο χώρο με τα ακούοντα, 
δεν είχαν ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, τόσο τα 

κωφά παιδιά, όσο και οι καθηγητές δυσκολεύονταν αρκετά κατά την μαθησιακή διαδικασίας, με τους 
κωφούς μαθητές να βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση στην γενική τάξη, έχοντας λιγότερες ευκαιρίες 
μάθησης σε σχέση με τους συμμαθητές τους λόγω της προφορικής μεθόδου. Από την άλλη, οι 
εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης, δεν ήταν κατάλληλα καταρτισμένοι για να προ σφέρουν ίσες 

ευκαιρίες μάθησης και μάλιστα τις περισσότερες φορές ζητούσαν υποστήριξη διερμηνείας από τους 
καθηγητές που δίδασκαν την ASL, φέρνοντας πάλι στο προσκήνιο την σημασία της εκπαίδευσης των 
κωφών μέσω της ASL (Rosen, 2006).  

H Εθνική Ένωση Κωφών (NAD) αναδεικνύοντας την αναποτελεσματικότητα του προφορικού 

συστήματος της εκπαιδευτικής πολιτικής, απαιτούσε την τοποθέτηση διερμηνέων σε κάθε γενική 
τάξη και την καθιέρωση της ASL ως πρώτη ξένη αυτόνομη γλώσσα σε όλες της δημόσιες σχολικές 
βαθμίδες για όλους τους μαθητές. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του 1980 
οργάνωσε μια πολύ μεγάλη μελέτη σχετικά με την ASL και την σημασία της για την εκπαίδευση των 

κωφών παιδιών. Έτσι, τελικά το 1988, δημοσιοποιήθηκε προς εφαρμογή μια έκθεση για τους 
κωφούς, ονοματικά «Προς την Ισότητα: Εκπαίδευση των Κωφών», σύμφωνα με την οποία, η  ASL 
θα πρέπει απαραίτητα, να είναι ένα από τα μέσα επικοινωνίας, που θα χρησιμοποιείται για την 
επίτευξη της μάθησης των κωφών στις σχολικές τάξεις. Βέβαια, όπως οι αγώνες των κωφών για την 

επίσημη αναγνώριση της  ASL δεν σταμάτησαν ποτέ, έτσι και οι συνεχείς τροποποιήσεις του  IDEA, 
από το Κογκρέσο για την εύρεση της αποτελεσματικότερης μεθόδου διδασκαλίας των κωφών δεν 
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κόπασαν. Συγκεκριμένα, το Section 614 in Part B of IDEA 1997, ένα κεφάλαιο του IDEA, 
διευκρίνισε ότι η εξατομικευμένη εκπαίδευση που θα παρέχεται σε κάθε κωφό μαθητή θα πρέπει να 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη της και τις γλωσσολογικές ανάγκες και προτιμήσεις του κωφού ατόμου. Το 
μεγαλύτερο όμως επίτευγμα πραγματοποιήθηκε με την νέα τροποποίηση του IDEA το 1999, όπου η 

ASL αναγνωρίστηκε πρώτη γλώσσα στις προτιμήσεις των κωφών και ότι η μητρική γλωσσά για κάθε 
κωφό παιδί συνεπάγεται με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει επιλέξει. Έτσι,  η ASL για τα κωφά 
άτομα, που την χρησιμοποιούσαν κατά βάση, αναγνωρίστηκε επίσημα ως μητρική τους γλώσσα. Οι 
τροποποιήσεις του IDEA το 1997 και το 1999 συνέβαλλαν καθοριστικά στην αναγνώριση της ASL, 

ως μητρική γλώσσα των κωφών και ως η προτιμότερη γλώσσα επικοινωνίας και εκπαίδευσης από 
τους ίδιους τους κωφούς. Έτσι, τα δημόσια σχολεία δεν είχαν το δικαίωμα επιλογής των μαθητών 
που θα φοιτήσουν σε αυτά και των μεθόδων διδασκαλίας που θα χρησιμοποιούνταν, καθώς ήταν 
υποχρεωμένα να δέχονται όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως αναπηρίας και να εφαρμόζουν την 

μαθησιακή μεθοδολογία (προφορική μέθοδος ή ASL) που οριζόταν από τους ίδιους τους μαθητές και 
τις οικογένειες τους, σύμφωνα με την νομολογία (Rosen, 2006). 

Από το 1999 και ύστερα τα κωφά παιδιά στα περισσότερα μαθήματα της σχολικής μέρας των 
δημόσιων σχολείων βρίσκονταν στη γενική τάξη με την υποστήριξη διερμηνέων, με αποτέλεσμα το 

ποσοστό των παιδιών που φοιτούσαν στα δημόσια  σχολεία αυξανόταν κάθε χρόνο και έτσι όλο και 
περισσότεροι διερμηνείς δραστηριοποιούνταν. Επιπρόσθετα, πλήθαιναν και τα μαθήματα εκμάθησης 
της  ASL ελκύοντας το ενδιαφέρον ακουόντων που παρακολουθούσαν τα συγκεκριμένα μαθήματα 
για να έχουν μια αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους συμμαθητές τους.  Από το 2000 και έπειτα 

η  ASL αποτελούσε μια ξένη γλώσσα στο πρόγραμμα σπουδών  όλων των δημόσιων σχολείων. 
Παρόλα αυτά, νομοθετικά δεν υπήρχε επίσημη έγκριση για την αναγνώριση της από όλες τις 
πολιτείες. Μόνο ελάχιστες πολιτείες είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη αυτή 
αναγνώριση και αυτό καθώς το NAD σε συνεργασία με την Αμερικανική Ένωση Εκπαιδευτικών 

Νοηματικής Γλώσσας (ASLTA), είχε διεκδικήσει έντονα αυτό το δικαίωμα από τους νομοθετικούς 
φορείς. Γενικότερα επικρατούσε μια μεγάλη αντιλογία σχετικά με την επίσημη νομοθετική 
αναγνώριση της  ASL ως ξένη γλώσσα ισότιμη με την ομιλούμενη εντός και εκτός των 
εκπαιδευτικών πλαισίων. Ορισμένες Πολιτείες των Η.Π.Α δέχτηκαν την θέσπιση αυτής της 

αναγνώρισης, άλλες πάλι οργάνωσαν ψήφισμα για την αποδοχή της αναγνώρισης της ASL και άλλες 
απλά παράκαμψαν οποιαδήποτε έγκριση. Η μεγάλη αρχή όμως είχε πραγματοποιηθεί και το έναυσμα 
είχε δοθεί, με αποτέλεσμα σταδιακά ολοένα και περισσότερες  Πολιτείες των ΗΠΑ να αναγνωρίζουν 
νομικά την ASL ως μια πραγματική γλώσσα. Μάλιστα, μέχρι τον Μάιο του 2005 οι 35 από τις 50 

πολιτείες των ΗΠΑ είχαν αναγνωρίσει την  ASL ως ξένη γλώσσα, την οποία μπορούσαν να την 
διδαχθούν όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως ακουστικής κατάστασης. Αξίζει να τονιστεί ότι όλα αυτά τα 
νομοθετικά επιτεύγματα αναφορικά με την ASL πραγματοποιήθηκαν χάρη στις έντονες πιέσεις και 
σθεναρές διεκδικήσεις των ίδιων των κωφών και των οργανώσεων τους (Rosen, 2006).  

Το 1987 ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούσαν την ASL άγγιζε τους 500.000 και χρόνο 
με τον χρόνο αυξάνονταν, καθώς εκτός από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση η  ASL κέρδιζε έδαφος 
και σε πολλά πανεπιστήμια εξυπηρετώντας τις ανάγκες μιας ξένης γλώσσας. Οι πρώτες πολιτείες που 
θέσπισαν νόμους για την αναγνώριση της ASL ως ξένης γλώσσας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

ήταν η Αλάσκα, η Καλιφόρνια, το Κονέκτικατ, το Μέιν, το Μίσιγκαν, το Τέξας και η Ουάσιγκτον. 
Ενώ τα πρώτα πανεπιστήμια που προέβησαν στην παραπάνω αναγνώριση ήταν το πανεπιστήμιο του 
Νέου Μεξικού, το πανεπιστήμιο της Μινεσότα, το πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και πολλά άλλα 
ιδιωτικά κολέγια. Η ASL σύμφωνα με γλωσσολογικές μελέτες θεωρήθηκε πλήρης γλώσσα που 

πληροί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα με την διδασκαλία της ASL διαδόθηκε ο 
πολιτισμός, η ιστορία, οι αξίες και η κουλτούρα των κοινοτήτων των κωφών με την χρήση 
συγγραμμάτων, βίντεο και εκπαιδευτικού υλικού διάφορων εκδοτών. Το γεγονός αυτό συντέλεσε 
στην διάδοση της ASL σε όλον τον κόσμο (Wilcox, 1989).  
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2.2.2 Νομολογία της Ευρώπης 

Κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την δική του ΝΓ, διακριτή από τις υπόλοιπες.  

Επιπρόσθετα, κάθε κράτος, τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε παγκόσμιο έχει την δική της 
νομοθεσία σχετικά με την κώφωση.  Ωστόσο, σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο 
πραγματοποιήθηκαν ορισμένες δράσεις, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά  τους νόμους αναφορικά με 
την πρόσβαση των κωφών στις ΝΓ, καθώς μέσω των δράσεων αυτών οι διάφορες χώρες που 

συμμετείχαν δεσμεύονταν να λάβουν άμεσα μέτρα (Krausneker, 2008).  
Το 1988 και το 1998 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε  ψήφισμα, στο οποίο 

συμμετείχαν αντιπρόσωποι των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και αναγνώρισε την ΝΓ ως μια 
πλήρη, ισότιμη με την ομιλούμενη μειονοτική γλώσσα των κοινοτήτων κωφών, όμως λίγα κράτη 

προχώρησαν στην εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού στο εσωτερικό τους, με τα περισσότερα κράτη 
να κωλυσιεργούν (Leeson, 2006). Το 2003 στο Στρασβούργο πραγματοποιήθηκε διεθνές Ευρωπαϊκό 
υπουργικό συμβούλιο, το οποίο αποτέλεσε ψήφισμα προστασίας των ΝΓ στα κράτη-μέλη. (Brennan, 
2003). Οι πρώτες χώρες που κατοχύρωσαν την τοπική τους ΝΓ ως ανεξάρτητη γλώσσα και θέσπισαν 

συνταγματικό  νόμο για τον σκοπό αυτό, ήταν η Τσεχική Δημοκρατία το 1988, η Φινλανδία και η 
Σλοβακική Δημοκρατία το 1995, η Πορτογαλία το 1997 και η Αυστρία το 2005. Υπήρχαν όμως και 
χώρες που μπορεί να μην ανήγγειλαν επίσημο συνταγματικό νόμο, αλλά εφάρμοσαν ένα είδος 
νομικού μέτρου, το οποίο λιγότερο ή περισσότερο σιωπηρά αποδεχόταν την αναγνώριση αυτή. 

Μερικές από αυτές τις χώρες είναι: η Σουηδία το 1981,  Δανία το 1991, η Νορβηγία το  1997/8, η 
Τσεχία και η Ιρλανδία το 1998, η Ισλανδία το 1999, η Λετονία και η Ελλάδα το 2000, η Γερμανία 
και η  Σλοβενία το 2002, η Βαλλωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βόρεια Ιρλανδία το 2003 και η 
Φλάνδρα το 2006. Σημαντικό γεγονός για την ουσιαστική κατοχύρωση των ΝΓ από τα κράτη μέλη 

αποτέλεσε η εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ανάγκη για πρόσβαση από τους 
κωφούς μαθητές. Έτσι, η έκθεση της  UNESCO (παρ. 21) που πραγματοποιήθηκε στην Salamanca 
αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο των ΝΓ στην δημόσια εκπαίδευση (Leeson, 2006). Η διακήρυξη 
αυτή αποτέλεσε σταθμό ως προς τα δικαιώματα στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, αν και 

ομολογουμένως μέχρι και σήμερα ο χώρος της εκπαίδευσης ακόμη προσπαθεί να αναπτύξει ένα 
περιβάλλον που θα εκπληρώνει τους στόχους της ειδικής αγωγής (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011; Ζώνιου -
Σιδέρη, Ντεροπούλου– Ντέρου, & Βλάχου– Μπαλαφούτη, 2012).     

Σύμφωνα με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρίες 

τον Δεκέμβριο του 1993 αναγγέλλονται δράσεις, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να έχουν ίσες 
ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή. Έτσι, ψηφίστηκαν τυπικοί κανόνες που 
εξισώνουν τις ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία (ψήφισμα 48/96). Συγκεκριμένα, στον κανόνα 5 
του ΟΗΕ γίνεται σαφής αναφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία 

και τον ρόλο των ΝΓ στην εκπαίδευση για την επίτευξη της πρόσβασης. Αν και οι κανόνες αυτοί, 
δεν αποτελούσαν νομικές δεσμεύσεις των κρατών μελών, παρόλα αυτά οι αντιπροσωπεύσεις των 
κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν ηθικά ότι θα λάβουν ανάλογες πρακτικές για την αποτελεσματική 
επίτευξη τους (ΟΗΕ, 1993). Επιπρόσθετα, μια άλλη πολύ σημαντική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

κατά την οποία πάρθηκαν καθοριστικές αποφάσεις για την ανάδειξη του δικαιώματος των κωφών 
στην ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ΝΓ πραγματοποιήθηκε το 2006 (ΟΗΕ, 2006).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η όποια επίσημη νομική αναγνώριση των ΝΓ από μόνη της δεν αρκεί, 
ώστε να αλλάξει άρδην μια κατάσταση αποκλεισμού και περιθωριοποίησης εκατοντάδων ετών. Οι 

κωφοί θα πρέπει να μπορούν να έχουν μια εύκολη και άμεση πρόσβαση στην ΝΓ σε όλους τους 
τομείς της ζωής, έτσι ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες με την πλειοψηφία των ακουόντων  (Γκούνα, 
2021). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει θεσπίσει ενιαία πολιτική, η οποία θα δεσμεύει τις χώρες 
να πραγματοποιούν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις, οι οποίες θα αποτρέπουν το στιγματισμό, 

θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες μάθησης προάγοντας την πρόσβαση των κωφών παιδιών στις ΝΓ στην 
γενική τάξη των σχολείων. Ως αποτέλεσμα αυτού το κάθε κράτος εφαρμόζει την δική του 
εκπαιδευτική πολιτική γεγονός οδηγεί σε μεγάλη ετερογένεια στις πολιτικές  αποφάσεις. Το ιατρικό 
μοντέλο, συνεχίζει να συγκρούεται με το κοινωνικό σε βάθος ετών. Χώρες της Ευρώπης, όπως η 
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Γερμανία έχουν μια σαφή τάση προς την ιατρική προσέγγιση, ενώ χώρες όπως η Σουηδία 
ακολουθώντας το παράδειγμα της ASL αναγνώρισαν το δικαίωμα των κωφών  στην διγλωσσία. Τα 
βήματα της Σουηδίας ακολουθήθηκαν και από την Δανία. Η Δανία για χρόνια εφάρμοζε την 
προφορική μέθοδο για την διδασκαλία των κωφών στην εκπαίδευση, ώσπου μετά από διεξοδικές 

έρευνες διαπίστωσε της αξίας της ΝΓ για τον κωφό πληθυσμό. Μάλιστα, το 1989 ο Δανός υπουργός 
παιδείας αναγνώρισε την ΓΝ ως πρώτη γλώσσα των κωφών κατά την μαθησιακή διδασκαλία. 
Γενικότερα, μπορούμε να πούμε, ότι η Δανία και η Σουηδία αποτελούν χώρες πρότυπο εκπαιδευτικής 
πολιτικής αναφορικά με την πρόσβαση των κωφών στην ΝΓ (Leeson, 2006). Οι κωφοί μέσω των 

κινημάτων και των συλλογικών αγώνων τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προσπάθησαν η ΝΓ να διδαχθεί 
στο χώρο της εκπαίδευσης ως ξένη γλώσσα, με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών. Για τον σκοπό αυτό συντελούν οργανισμοί όπως: η Ευρωπαϊκή Ένωση των Κωφών 
(EUD), η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών (WFD), το European Forum of Sign Language Interpreters 

(efsli) και άλλοι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί (Leeson., Van den Bogaerde., Rathmann., & Haug, 
2016).                   

2.2.2.1 Νομολογία της Ελλάδας 

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) εν μέρει ιστορικά συγγενεύει με την Γαλλική 
Νοηματική Γλώσσα (LSF), με το γλωσσικό και νευματικό υπόστρωμα των χωρών της Ανατολικής 
Μεσογείου και των Βαλκανίων φέροντας αρκετές επιδράσεις της κρατούσας Ελληνικής 

(Sapountzaki, 2015). Τα δικαιώματα των κωφών για την ελεύθερη πρόσβαση στην ΕΝΓ αρχίσαν να 
απασχολούν τις πολιτικές και θεσμικές αρχές από το 1980 και ύστερα. (Σαπουντζάκη, 2016). Η 
οριστική θεσμική αναγνώριση της ΕΝΓ ως επίσημη μειονοτική γλώσσα των κωφών 
πραγματοποιήθηκε το 2000 για περιορισμένα πλαίσια αναφοράς στην εκπαίδευση. Όπως και στις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες οι ενώσεις, τα σωματεία, τα διάφορα ιδρύματα και οι σύλλογοι 
κωφών ήταν αυτοί που διατηρούσαν την ψύχη της ΕΝΓ ζωντανή και τους κωφούς ενωμένους προς 
τον κοινό αγώνα. Με το πέρασμα των χρόνων οι νομοθεσίες και μια σημαντική αρχή 
πραγματοποιήθηκε με τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95), στον οποίο το κράτος ξεκινάει να 

ενδιαφέρεται για την προσβασιμότητα των κωφών στην κοινωνία και την πληροφορία 
χρησιμοποιώντας κρατικά κονδύλια, για να αποκτήσουν οι κωφοί κοχλιακά εμφυτεύματα. Ένα χρόνο 
μετά, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα 301/1996 ( ΦΕΚ Α-208/29-8-1996), η ΕΝΓ αποτελεί ένα 
εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας που συμπεριλαμβάνεται στο ΑΠΣ ως διδακτικός σκοπός. 

Με την θέσπιση του  Ν.2817/2000 η ΕΝΓ αναγνωρίζεται ως  πρώτη γλώσσα των κωφών 
μαθητών. Λίγα χρόνια αργότερα, θεσπίζεται ο Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ  199/Α’/2.10.2008), ο οποίος 
αποτελεί κατά μείζονα λόγο, σημαντικότερο επιστέγασμα των προσπαθειών των κωφών στην 
Ελλάδα. Αναλυτικότερα στο άρθρο 7 του νόμου αυτού, η ΕΝΓ αναγνωρίζεται ως η πρώτη γλώσσα 

των κωφών και ως δεύτερη η Ελληνική γλώσσα με την γραπτή της μορφή. Η προφορική Ελληνική 
γλώσσα αποτελεί ελεύθερη επιλογή για τα κωφά άτομα και η χρήση της δεν είναι υποχρεωτική κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας που προτείνεται 
για τα κωφά άτομα, είναι αυτή της διγλωσσίας και η ΕΝΓ αναγνωρίζεται ως ισάξια και ισότιμη με 

την Ελληνική γλώσσα. Καταληκτικά, απαραίτητη θεωρείται η πιστοποιημένη γνώση της ΕΝΓ για 
τους εκπαιδευτικούς που θα πραγματοποιούν εκπαιδευτική διδασκαλία σε κωφά παιδιά. Ν. 
3699/2008 (ΦΕΚ  199/Α’/2.10.2008). Το 2017 παρατηρείται με μια ακόμη σημαντική νομολογία όσο 
αφορά την ΕΝΓ.  Συγκεκριμένα με τον  Ν. 4488/2017 ( ΦΕΚ 137/Α/13 -9-2017), η ΕΝΓ 

αναγνωρίζεται ως ισάξια γλώσσα της Ελληνικής (προφορική και γραπτής).  

5. Συμπεράσματα 

Η θεσμική αναγνώριση της ΝΓ ως ανεξάρτητης και ισοδύναμης με τις ομιλούμενες αποτελεί 
μια τεράστια διεπιστημονική προσπάθεια που διαρκεί πάνω από μισό αιώνα. Για την επίτευξη της 
αναγνώρισης αυτής συνέβαλλαν καθοριστικά οι τομείς της έρευνας της γλωσσολογίας, της 
ψυχολογίας, της ανθρωπολογίας, της παιδαγωγικής και της κοινωνιολογίας. Σε γενικές γραμμές 
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όμως, η εφαρμογή των νομολογιών παρατηρείται σποραδικά και όχι ενιαία σε όλα τα κράτη τα 
τελευταία τριάντα χρόνια. (Pichler., & Koulidobrova, 2015). Για να μπορέσουν όλα τα κράτη να 
αναγνωρίσουν την ΝΓ  ως πλήρη γλώσσα των κωφών και να αναλάβουν δρ άσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της στην εκπαιδευτική διαδικασία συντέλεσαν επίσης οι κατά καιρούς 

Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρίες. (Leeson, 2006), αν 
και το περιεχόμενο των Συμβάσεων αυτών δεν αποτελούσε νομικές δεσμεύσεις των κρατών-μελών, 
οι αντιπροσωπεύσεις των κυβερνήσεων δεσμεύονταν ηθικά ότι θα λάβουν ανάλογες πρακτικές για 
την αποτελεσματική επίτευξη τους  (Krausneker, 2008) . Έτσι, παρατηρείται  ότι υπήρξαν κράτη-

σταθμοί που αποτέλεσαν πρότυπο για τα υπόλοιπα, καθώς πραγματοποίησαν πλήθος γλωσσολογικών 
ερευνών και τα συμπεράσματα τους οδήγησαν τελικά στην νομοθετική αναγνώριση της ΝΓ. Άλλα 
πάλι κράτη, όπως η Ελλάδα άργησαν πολλά χρόνια μέχρι την επίσημη κατοχύρωση της ΕΝΓ και 
άλλα ακόμη δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ουσιαστική προσπάθεια προς τον στόχο αυτό.  

Συμπερασματικά, σε γενικό επίπεδο διακρίνεται μια εμπρακτη ανισότητα αναφορικά με την ΝΓ σε 
επίπεδο νομικής εγκρισης και εφαρμογής.  

Βιβλιογραφία  

Ελληνόγλωσση 

Γκούνα, Θ. (2021). Η ευαλωτότητα της κοινωνικής ομάδας κωφών και η διαχρονική πορεία της στο 
πέρασμα των χρόνων. Στο: Παντατζής, Μαράκη, Στριλιγκάς, Μπελαδάκης, Τζωρτζάκης,  

Μαρκάκη, Ψαλτάκη, Ντρουμπογιάννης (επιμ.),"Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: 
Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό, τόμ. Α. Πρακτικά 7ου 
Διεθνές Επιστημονικού Συνεδρίου του ΙΑΚΕ (Ηράκλειο 9 Ιουνίου-11 Ιουλίου 2021). 
Ινστιτούτο ανθρωπιστικών και κοινωνικών ΙΑΚΕ, σ.σ. 100-105. 

Ζώνιου -Σιδέρη, Α. Ντεροπούλου – Ντέρου, Ε. & Βλάχου – Μπαλαφούτη, Α. (2012). Αναπηρία 
και εκπαιδευτική πολιτική. Κριτική προσέγγιση της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης. 
Αθήνα. Πεδίο. 

Ζώνιου- Σιδέρη, Α. (2011). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευση τους. Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση 

της ένταξης. Αθήνα. Εκδόσεις Πεδίο. 
Νόμος 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95): Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις. 
Νόμος 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000) : Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και άλλες διατάξεις. 
Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ  199/Α’/2.10.2008): Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Νόμος 4488/2017 ( ΦΕΚ 137/Α/13-9-2017): Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις. 

Ο.Η.Ε. (1993). Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρίες . Νέα 
Υόρκη.https://www.un.org/development/desa/disabilities/standard-rules-on-the-

equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities.html 
Προεδρικό Διάταγμα 301/1996 ( ΦΕΚ Α-208/29-8-1996): Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής. 
Σαπουντζάκη, Γ.(2016). Μπες στο νόημα. Αντιπαραβολή σημασιολογικών πεδίων μεταξύ Ελληνικής 

Νοηματικής Γλώσσας και ομιλούμενης Ελληνικής. Βόλος. Παλμός. 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρίες. (2006) Νέα Υόρκη. 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities.html


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

109 

Ξενόγλωσση 

Brennan, M. (2003). Deafness, disability and inclusion: The gap between rhetoric and practice. Policy 

Futures in Education, 1(4), 668-685. https://doi.org/10.2304%2Fpfie.2003.1.4.5 
Esteves, K. J., & Rao, S. (2008). The evolution of special education. Principal, 88(2), 1. 

https://digitalcommons.butler.edu/coe_papers?utm_source=digitalcommons.butler.edu%2Fc
oe_papers%2F72&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages 

Krausneker, V. (2008). The protection and promotion of sign languages and the rights of their users 
in Council of Europe member states: Needs analysis. Integration of People with Disabilities 
Division, Social Policy Department, Directorate General of Social Cohesion, Council of 
Europe. 

Leeson, L. (2006). Signed Languages in Education in Europe–a preliminary exploration. 
Preliminary Study. Strasbourg, France: Language Policy Unit, Council of Europe . 

Leeson, L., Van den Bogaerde, B., Rathmann, C., & Haug, T. (2016). Sign languages and the 
Common European Framework of Reference for Languages. Common reference level 

descriptors. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 
Pichler, D. C., & Koulidobrova, H. (2015). Acquisition of sign language as a second language (L2). 

The Oxford handbook of deaf studies in language , 218-230.   
Rosen, R. (2006). An unintended consequence of IDEA: American Sign Language, the Deaf 

community, and Deaf culture into mainstream education. Disability Studies Quarterly, 
26(2), 35-35. 

Sapountzaki, G. (2015). 11 Greek Sign Language. Sign Languages of the World: A Comparative 
Handbook, 317. 

Stokoe Jr, W. C. (2005). Sign language structure: An outline of the visual communication systems 
of the American deaf. Journal of deaf studies and deaf education, 10(1), 3-37. 

Wilcox, S. (1989). Foreign Language Requirement? Why Not American Sign Language? ERIC 
Digests, ERIC Number: ED309651 

  



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

110 

Α10. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΟΙ ΣΥΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ. 
 

Ελισσαίου Ειρήνη  

Εκπαιδευτικός  
 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων και των στάσεων 
τόσο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων της πόλης και επαρχίας 
Πάφου,όσο και των γονιών Σύρων και Κύπριων σχετικά με την κοινωνική ένταξη των παιδιών 

προσφύγων από τη Συρία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέγηκε το 
ερωτηματολόγιο, καθώς και η ημιδομημένη συνέντευξη, έτσι ώστε μέσα από τις προσωπικές 
εμπειρίες τόσο των προσφύγων όσο και των κύπριων γονιών και εκπαιδευτικών να διερευνηθεί εις 
βάθος το θέμα. Δόθηκε ένα ερωτηματολογίο στην κάθε ομάδα (εκπαιδευτικοί, γονείς κύπριοι, γονείς 

Σύροι). Το ερωτηματολόγιο των Σύρων μεταφράστηκε στα αραβικά από ορκωτό μεταφραστή της 
κυπριακής δημοκρατίας. Συλλέχθηκαν δεδομένα από περίπου 150 υποκείμενα ανά ομάδα. Τα 
δεδομένα θα αναλυθούν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της  
διαδικασία ένταξης των παιδιών προσφύγων στα σχολεία, οι ανάγκες και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν μέσα από τις θέσεις των τριών ομάδων.  
 
Λέξεις κλειδιά: πρόσφυγες, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση  

1. Εισαγωγή  

Οι συνθήκες που επικρατούν στη Συρία, τόσο οι κοινωνικές όσο και οι πολιτικές και 
οικονομικές, ο πόλεμος, η έλλειψη ασφάλειας οδήγησε στη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά το 

τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Περισσότερο από το 57% των προσφύγων ανά το παγκόσμιο 
προέρχονται από τρεις χώρες, Συρία, Αφχανιστάν και Νότιο Σουδάν με τη Συρία να έχει την πρώτη 
θέση με 6,7 εκατομύρια πρόσφυγες(UNHCR, 2017). Η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που 
υποδέχονται πρόσφυγες από τη Συρία, ειδικά λόγω της εγγύτητας του νησιού με τη χώρα, και λόγω 

του άλυτου πολιτικού της προβλήματος, μέσω της νεκρής ζώνης (180km νεκρή ζώνη δεν είναι 
εύκολο να διαφυλαχθεί). Η μαζική αυτή εισδοχή προσφύγων, καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να 
ενεργοποιήσει μηχανισμούς που θα μετατρέψουν τους πρόσφυγες σε πολίτες της. Λογικό είναι 
ανάμεσα στους πρόσφυγες να υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που  έχουν επηρεάσει το μέχρι πρότινος 

ομοιογενές προφίλ των δημόσιων σχολείων. Η Πάφος, μια πόλη στο δυτικό τμήμα του νησιού 
φιλοξενεί μεγάλο αρθμό Σύρων προσφύγων, σε σημείο που το 40% της σύνθεσης του μαθητικού 
πληθυσμού δημοτικών και νηπιαγωγείων να αποτελείται από παιδιά πρόσφυγες από τη Συρία.  

Ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του, είτε γίνεται στη Συρία, ή Νιγηρία, ή Αφχανιστάν ή Ουκρανία, 

δεν αφορούν μόνο τη χώρα καταγωγής αλλά και τη χώρα φιλοξενίας. Οι απόψεις λοιπόν των άμεσα 
εμπλεκόμενων ατόμων, αρχικά των ίδιων των προσφύγων που βιώνουν την προσφυγική εμπειρία και 
στη συνέχεια των γηγενών που ξαφνικά βρίσκονται να συμβιώνουν με τους πρόσφυγες καθώς και 
των εκπαιδευτικών που σε σύντομο διάστημα βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα διαφορετικό προφίλ 
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τάξεων από αυτό που συνήθισαν, θα ρίξει περισσότερο φως στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών 
προσφύγων. 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από άμεσα  αγαθά, όπως κατοικία, ιατρική περίθαλψη, εργασία 
και φυσικά εκπαίδευση. Κύριο μέλημα των προσφύγων, όταν εξέλθουν από τις δομές φιλοξενίας, και 

αφού εξασφαλίσουν τόπο διαμονής, είναι η εγγραφή των παιδιών τους σε ένα δημόσιο σχολείο της 
περιοχής τους. Δυστυχώς στις δομές η ζωή είναι πολύ δύσκολη γιατί συνυπάρχουν πολύ 
περισσότεροι απόόσους μπορούν να φιλοξενηθούν, δεν μπορούν να τους παρέχουν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ακόμα πιο δύσκολο να εντάξουν τα παιδιά σε γειτονικό των 

δομών σχολείο, αφού εντός των δομών δεν υπάρχει. Η καινούρια ζωή τους αρχίζει σε μια αστική ή 
υπαίθρια περιοχή και μαζί η κοινή συμβίωση τους με τους ντόπιους και η προσπάθεια τους να τους 
αντιμετωπίσουν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας τους. Κουβαλούν μαζί τους τα έθιμα, αξίες, θεσμούς 
από τη χώρα καταγωγής τους. Τα παιδιά με την είσοδο τους στο σχολείο, φέρουν αυτές τις αξίες μαζί 

τους, όπως επίσης και τη γλώσσα καταγωγής τους και σε πολλές περιπτώσεις ψυχολογικά τραύματα 
μετά τη βία και τις κακουχίες που έζησαν. Το σχολείο πρέπει να  λειτουργήσει ως μια σταθερά στο 
χάος που βρισκόταν η μέχρι στιγμής ζωής τους, και να γίνει η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των 
γονιών τους με τους εκπαιδευτικούς και τους γηγενής γονείς, και ο τόπος για κοινές δραστηριότητες 

των ίδιων με τα ντόπια παιδιά. Σύμφωνα με το μοντέλο του «εκπαιδευτικού θύλακα» (Πεντέρη και 
Πετρογιάννη, 2017) το παιδί, και ιδιαίτερα το παιδί πρόσφυγας, κάνει προσπάθεια σύμφωνα με τα 
δικά του χαρακτηριστικά, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. 
Ενσωματώνει στις επιδράσεις του πολιτισμικού πλαισίου και τις αποφάσεις της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, τις αξίες της κοινωνίας και τους στόχους της εκπαίδευσης για κάθε βαθμίδα. Η προσπάθεια 
του γίνεται μέσα από τις συνήθειες της οικογένειας και των εκπαιδευτικών αλλά και της  ψυχολογίας 
των δυο, και των ατόμων της κοινωνίας στην οποία ζει.  

Η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων έχει καταστήσει το ρόλο των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα 

δύσκολο και πολύ πιο απαιτητικό, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών (Παπαναούμ, 2005 , Amos, 2010). 
Απαιτείται να γίνουν ικανοί να παραμερίσουν οι ίδιοι τα τυχόν δικά τους εθνοκεντρικά πρότυπα και 
αντιλήψεις ώστε να μπορέσουν να μεταδώσουν στα παιδιά της τάξης τους το αίσθημα του σεβασμού 

για τη διαφορετικότητα και για την αξία κάθε πολιτισμού (Γκοβάρης, 2001). Η ένταξη στην 
εκπαίδευση θα αποτελέσει την οδό για την κοινωνική ένταξη. Εκπαίδευση όμως που χαρακτηρίζεται 
από ποιότητα. Τα παιδιά πρόσφυγες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και το σχολικό περιβάλλον πρέπει να 
προσαρμόζεται σε αυτές. Έχουν ανάγκη πρώτιστα να νιώσουν ασφάλεια και αποδοχή(Unesco,2019) 

και ακολούθως να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση τους και αυτοεκτίμηση τους και να τους 
παρασχεθούν οι κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις που θα τα βοηθήσουν να ενταχθούν μελλοντικά 
στην κοινωνία. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε η μεικτή μέθοδος. Δόθηκαν ερωτηματολόγια στα 

σχολεία αλλά έγιναν και ημιδομημένες συνεντεύξεις και στις τρεις ομάδες του δείγματος. Η 
κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων είναι ένα ευρύ θέμα και επηρεάζεται από το περιβάλλον 
και τους ανθρώπους που δρουν σε αυτό, οι οποίοι έχουν τις δικές τους απόψεις, πεποιθήσεις, αξίες, 
στάσεις, κίνητρα, δυσκολίες, συναισθήματα, τα οποία θα γίνει προσπάθεια να εξωτερικεύσουν μέσα 

από τις συνεντεύξεις κυρίως. Η έρευνα εστιάστηκε στην Πάφο, γιατί βάση του κριτηρίου της 
εθνότητας ο πληθυσμός της άρχισε να χωρίζεται στο «εμείς» οι Παφίτες και «οι άλλοι» οι πρόσφυγες. 
Εφαρμόζεται η πολιτική του κράτους στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου διαχωρίζονται και 
κατατάσσονται σε κατηγορίες οι άνθρωποι βάση τα εθνότητας τους (Πετράκου, 2001). Οι πρόσφυγες 

προτίμησαν την Πάφο εξαιτίας της διαμονής ήδη φίλων, συγγενών, συγχωριανών.Σε μια μόνο 
κοινότητα της Πάφου υπάρχουν 1300 Σύροι πρόσφυγες, προερχόμενοι από το ίδιο χωριό, το Tel 
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Aloush. Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε απαγορευτικό διάταγμα στην εγκατάσταση άλλων 
αλλοδαπών προσφύγων σε συγκεκριμένη κοινότητα της Πάφου για να αποφευχθεί η περαιτέρω 
αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα της περιοχής. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τη 
σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού το έτος 2020-21, και τα οποία δόθηκαν στην ερευνήτρια μετά 

από αίτημα προς το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, από τα 9838 παιδιά μη κύπριους μαθητές 
δημοτικών σχολείων παγκύπρια, οι 1582 προέρχονται από τη  Συρία και από αυτούς οι 624 είναι στην 
Πάφο. Αντίστοιχα στα νηπιαγωγεία από τους 2615 μαθητές μη κύπριους, οι 371 είναι από τη Συρία 
και οι 122 στην Πάφο. Το δείγμα αποτελούσαν 150 γονιοί πρόσφυγες, 150 γονείς Σύροι και 157 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι έννοιες που μελετήθηκαν ήταν συνεργασία σχολείου-
οικογένειας, δυσκολίες-εμπόδια στη διδασκαλία, στη σχέση εκπαιδευτικού-γονιών, κύπριων-
προσφύγων, εκπαιδευτικού-παιδιών προσφύγων, παιδιών ντόπιων-παιδιών προσφύγων, προσδοκίες 
εκπαιδευτικών και γονιών, ανησυχίες, πρακτικές. Κύριο θέμα της έρευνας είναι η πορεία των παιδιών 

προσφύγων προς την εκπαιδευτική τους ένταξη και κατά συνέπεια την κοινωνική. Με ποιο τρόπο 
εντάσσονται στα σχολεία τα παιδιά, έχουν πλήρη ή μερική ένταξη, υπάρχουν εμπόδια και δυσκολίες 
που θα μπορούσαν να ξεπεραστούν, υπάρχει περιθωριοποίηση, πώς γίνεται ορατή, τι πρέπει να γίνει 
για να αποφευχθεί. Οι πρόσφυγες προσπαθούν να ενταχθούν σε μια κοινωνία η οποία πιθανώς να 

αντιστέκεται, ποιος ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών τους, τι πιστεύουν οι 
γηγενείς για το δικό τους ρόλο και τι οι εκπαιδευτικοί για το βασικό δικό τους.  

 
Πίνακας 1:Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

Ηλικία 20-30 31-40 41-50 51-60  

Φύλο άντρε
ς 

γυναίκε
ς 

άντρε
ς 

γυναίκε
ς 

άντρε
ς 

γυναίκε
ς 

άντρε
ς 

γυναίκε
ς 

σύνολ
ο 

Εκπαιδευτικ
οί 

0 12 11 68 8 46 0 12 157 

Πρόσφυγες 21 67 21 32 6 3 0 0 150 

Κύπριοι 0 3 8 69 17 47 4 2 150 

 
Πίνακας 2: Ερωτήματα και μέθοδοι 

 

Ερευνητικά ερωτήματα Μέθοδος 

Πώς προωθεί το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα την 
εκπαιδευτική ένταξη των παιδιώνπροσφύγων σύμφωνα με τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, μέθοδοι που χρησιμοποιούν, 
στάση που έχουν απέναντι στα παιδιά πρόσφυγες. 

Ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευτικούς 
Συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς 

Ποιες οι αντιλήψεις, δυσκολίες  και οι πρακτικές των γονιών 
προσφύγων σχετικά με το ρόλο τους στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους 

Ερωτηματολόγιο σε 
πρόσφυγες(μεταφρασμένο στα 
αραβικά) 

Συνεντεύξεις με πρόσφυγες 
Ποιες οι απόψεις των κύπριων γονιών για την συμφοίτηση των 

παιδιών τους με τα προσφυγόπουλα και την συμβίωση τους με 
τους πρόσφυγες. 

Ερωτηματολόγιο σε κύπριους 

Συνεντεύξεις με κύπριους 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη κατά τη σχολική χρονιά 2021-22 και είχε διάρκεια περίπου 4 μήνες. Η 
πανδημία δυσκόλεψε πολύ, τόσο τη χορήγηση όσο και τη συλλογή των ερωτηματολογίων. Επηρέασε 
όπως φαίνεται από τις συνεντεύξεις που συνεχίζονται, τη γνώμη των κύπριων για τους πρόσφυγες 
και εκανε πιο έντονη τη δυσαρέσκεια τους για τη συμβίωση τους. Οι Σύροι  στις συνεντεύξεις οι 
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οποίες διευθετήθηκαν άλλες με τη βοήθεια μεταφραστή και άλλες χωρίς, αφού είχαν μάθει ελληνικά 
έστω και λίγα, έδειξαν πρόθυμοι να μοιραστούν την προσφυγική εμπειρία και τις δικές τους 
ανθρώπινες εμπειρίες, στη χώρα φιλοξενίας, την Κύπρο. Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών 
διευθετήθηκαν μετά από συννενόηση με τους διευθυντές των σχολείων.  

Κάποια από τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας μέχρι τώρα έδειξαν ότι: 
Οι εκπαιδευτικοί συναντούν μεγάλη δυσκολία στη διδασκαλία των παιδιών προσφύγων, στην 

εκπόνηση διαπολιτισμικής διδασκαλίας και στην εξεύρεση του κατάλληλου υλικού για να 
βοηθήσουν τα παιδιά αυτά, είτε έχουν είτε δεν έχουν επιμορφωθεί διαπολιτισμικά. Θεωρούν ότι δεν 

είναι κατάλληλα επιμορφωμένοι για τη διδασκαλία των παιδιών προσφύγων άσχετα με τα χρόνια 
υπηρεσίας τους, φύλο, ηλικία ή βαθμίδα εκπαίδευσης. Παρουσιάζουν μια αρνητική στάση απέναντι 
στα παιδιά πρόσφυγες, θεωρούν ότι η φοίτηση τους στα σχολεία επηρεάζει αρνητικά την 
εκπαιδευτική διαδικασία και καλύτερα θα ήταν να φοιτούν αρχικά σε τάξεις υποδοχής πριν την 

ένταξη τους στα σχολεία, έτσι ώστε να ξεπερνιέται το εμπόδιο της γλώσσας που το θεωρούν το 
βασικό, με τη διαφορετική κουλτούρα να ακολουθεί. Όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούν για τα παιδιά πρόσφυγες κατανέμονται από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα ως 
ακολούθως: διαφωνούν με την εκμάθηση της γλώσσας των προσφύγων ως μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Μ.Ο=1.57), δε χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου την οργάνωση δραστηριοτήτων εκτός 
σχολικού χώρου (Μ.Ο=1.71) αλλά ούτε και επιπλέον βοήθεια (μεταφραστή) (Μ.Ο=2.02). Αντίθετα 
φαίνεται να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό την τεχνολογία (Μ.Ο=3.66) καθώς και τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία σε μια πολυπολιτισμική τάξη (Μ.Ο=3.66). Στις συνεντεύξεις οι 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι δεν επιθυμούν να ακούγεται η μητρική γλώσσα των Σύρων στα 
σχολεία και θα ήταν διαφορετικά εάν η μητρική τους γλώσσα ήταν αγγλικά, επειδή είναι πιο προσιτή 
για τους ίδιους. 

Αναφορικά με τους γονείς πρόσφυγες φαίνεται ότι θεωρούν ως σημαντικότερους παράγοντες 

για την ένταξη των παιδιών τους στη σχολική κοινότητα την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αφού 
απάντησαν πολύ & πάρα πολύ συνολικά 94 συμμετέχοντες (62.7%), και τις προσδοκίες των ίδιων, 
όσον αφορά τις σπουδές του παιδιού, όπου απάντησαν πολύ & πάρα πολύ συνολικά 86 άτομα 
(57.3%). Λιγότερο σημαντικές θεωρούν τις επισκέψεις μαζί με τα παιδιά τους σε πολιτιστικούς 

χώρους (μουσεία κτλ.) καθώς απάντησαν καθόλου & λίγο  συνολικά 60 συμμετέχοντες (40.0%) αλλά 
και τη συναναστροφή με ντόπιους, όπου απάντησαν καθόλου & λίγο συνολικά 61 γονείς (40.7%).  
Στις συνεντεύξεις υποστηρίζουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν περισσότερο στις δραστηριότητες 
του σχολείου αλλά δεν επιθυμούν ιδιαίτερες σχέσεις με τους κύπριοιυς, κάτι που ταιριάζει με τα 

αποτελέσματα της ποσοτικής. 
Οι Κύπριοι γονείς τώρα παρουσιάζουν μια αρνητική στάση σχετικά με τη ροή και εγκατάσταση 

των προσφύγων στο νησί και ένα υψηλό βαθμό δυσαρέσκειας εξαιτίας της αναγκαστικής συμβίωσης 
τους με τους πρόσφυγες. Αντίθετα ο βαθμός δυσαρέσκειας τους σχετικά με τη συμφοίτηση των 

παιδιών τους στο σχολείο με παιδιά πρόσφυγες, είναι χαμηλός και διατηρούν μια ουδέτερη στάση, 
γεγονός που δείχνει ότι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα παιδιά. Δεν τους ενοχλεί να κάνει 
παρέα το παιδί τους με ένα παιδί από τη Συρία, αλλά τονίζουν αυτό θα εξαρτηθεί από το χαρακτήρα 
του παιδιού και την οικογένεια του. 

3. Συμπεράσματα 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται 

επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε καθολική και υποχρεωτική βάση και όχι 
προαιρετική, ότι θα προτιμούσαν να διδάσκουν σε μια ομοιογενή τάξη γιατί η φοίτηση των παιδιών 
προσφύγων τους δυσκολεύει και εισηγούνται όπως το ΥΠΠΑΝ, αποστέλνει δεύτερο εκπαιδευτικό 
στα σχολεία με μεγάλο αριθμό προσφυγόπουλων και να θέσει το θεσμό των τάξεων υποδοχής σε 

λειτουργία. Τα αποτελέσματα συνάδουν με αποτελέσματα άλλων ερευνών σχετικών με το 
θέμα(Θεοδωρίδης, 2019,Vittrup,2016, Amos,2010, Gyton & Weche,2005, Gay,2002) 



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

114 

Οι πρόσφυγες γονείς συναντούν δυσκολίες στην επικοινωνία με το σχολείο εξαιτίας της 
διαφορετικής γλώσσας, της διαφορετικής κουλτούρας, της έλλειψης χρόνου και της απόστασης από 
το σπίτι. Θεωρούν ως κύριους παράγοντες της κοινωνικής ένταξης  των παιδιών τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία την εκμάθηση της γλώσσας και την παρέα με τα γηγενή παιδιά, και όχι την 

ανάπτυξη σχέσεων των ίδιων με τους ντόπιους. Οι δικές τους προσδοκίες και η εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας από τους ίδιους θεωρείται επίσης σημαντικός παράγοντας.(Banks,2010, 
Hos,2016, Deane,2016, Sarikoudi and Apostolidou,2020) 

Οι κύπριοι γονείς παρουσιάζουν μια έντονα αρνητική στάση για την αναγκαστική συμβίωση 

τους με τους πρόσφυγες, για τους οποίους τρέφουν αισθήματα ανησυχίας και φόβου για αύξηση της 
εγκληματικότητας και αλλοίωση της κυπριακής κουλτούρας.Σχετικά με τη συμφοίτηση των παιδιών 
προσφύγων στα σχολεία δεν είναι αρνητικοί, αλλά θα  προτιμούσαν ο αριθμός τους να είναι μικρός, 
ειδικά στο σχολείο που φοιτά το παιδί τους.(Zembylas et al, 2010, Χατζησωτηρίου & 

Ξενοφώντος,2014, Alekou & Μavrou,2017,Taylor & Sidhu, 2011, Νικολάου,2000) 
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

 
Κούκου Μήνα 

Υποψήφια Διδάκτωρ,  
Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Περίληψη 

Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση των μαθητών με προσφυγικό υπόβαθρο απασχολεί ενεργά τον 
εκπαιδευτικό κόσμο, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την αυξημένη παρουσία μαθητών/τριων 
προσφυγικής προέλευσης στο ελληνικό σχολείο. Επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων αποτελεί 
τόσο η εκπαίδευση και η ένταξή παιδιών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

συνολικότερα, όσο και ειδικότερα η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Για να 
ανταποκριθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στις απαιτήσεις αυτής της συγκυρίας είναι 
απαραίτητη και η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολικές μονάδες στις 
οποίες φοιτούν μαθητές προσφυγικής προέλευσης. Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να 

μελετηθεί και να διαπιστωθεί εάν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε πολυπολιτισμικές τάξεις 
διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση ή/και έχουν δεχτεί επαρκή επιμόρφωση, ώστε να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες προσφύγων μαθητών/τριων με και χωρίς αναπηρία. Ειδικότερα, οι 
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών αναδύονται μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι 

οποίες αναλύονται θεματικά. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 
δεν διαθέτουν επαρκή επιμόρφωση, ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής 
τάξης. Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο δημιουργίας νέων και καινοτόμων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς πολυπολιτισμικών τάξεων.  

 
Λέξεις-Κλειδιά: επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί, Πολυπολιτισμικές Τάξεις, μαθητές με 

προσφυγικό υπόβαθρο 
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1. Εισαγωγή 

Οι αλλεπάλληλες πολεμικές συρράξεις και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 

χώρες της Μέσης Ανατολής κατά την περίοδο 2015-2016 είχαν ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση ενός 
μεγάλου αριθμού προσφύγων προς την Ευρώπη. Μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα 
βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγάλη πρόκληση της υποδοχής ενός σημαντικού αριθμού προσφύγων, 
οι οποίοι σύμφωνα με στοιχεία της Επιστημονικής Επιτροπής (2017) ξεπέρασαν το έτος 2015 τους 

850.000. Παράλληλα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR, 2017) 
επισημαίνει ότι το 40% των εγκλωβισμένων προσφύγων στην Ελλάδα είναι παιδιά. Πιο 
συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι 27.500 παιδιά πρόσφυγες εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα εκ των 
οποίων 2.250 ήταν ασυνόδευτα (UNHCR, 2019∙ UNICEF, 2019). Με βάση αυτά τα δεδομένα, το 

ελληνικό κράτος βρέθηκε αντιμέτωπο με την πρόκληση να εντάξει στο εκπαιδευτικό σύστημα της 
χώρας τα παιδιά πρόσφυγες, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί απολαμβάνει το απαραβίαστο 
δικαίωμά του στην εκπαίδευση χωρίς εμπόδια και εξαιρέσεις (UNICEF, 2022).  

1.1 Θεωρητικό Πλαίσιο 

Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την εκπαιδευτική ένταξη των προσφύγων μαθητών/τριων, 
ιδρύθηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δομές ένταξης, προκειμένου να 

καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών. Η γνωστότερη δομή 
ένταξης για τους γλωσσοπολιτισμικά διαφοροποιημένους μαθητές/τριες είναι η Τάξη Υποδοχής, η 
οποία αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασικό εκπαιδευτικό θεσμό για τη μαθησιακή και κοινωνική 
ένταξη των μαθητών/τριων που προέρχονται από μεταναστευτικές κινήσεις και ανήκουν ευρύτερα 

σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι Τάξεις Υποδοχής ιδρύθηκαν το 1980 με το ΦΕΚ 1105 (τ. Β’/04-
11-1980), και η ίδρυσή τους αφορούσε κυρίως τους παλιννοστούντες και Ρομά μαθητές. Το 
νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους τροποποιήθηκε αρκετές φορές, ώσπου το 2010 με το νόμο 
3879/2010 καθιερώθηκε ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) με στόχο την 

ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την παροχή ίσων 
ευκαιριών για όλους. Με την πρόσφατη είσοδο των προσφύγων μαθητών/τριων στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα ο θεσμός των Τάξεων Υποδοχής επανενεργοποιήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, 
από τη σχολική χρονιά 2016-2017 δόθηκε η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες στις οποίες 

εγγράφονται παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να ιδρύουν Τάξεις Υποδοχής, προκειμένου τα 
μέλη των παραπάνω ομάδων να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα και να ενταχθούν προοδευτικά στο 
εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας με επιτυχία την φοίτησή τους (ΦΕΚ 1403  [τ. Β’/25-04-
2017]).  

Κρίσιμο και ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σχολικών 
μονάδων, στην ένταξη των προσφύγων μαθητών και στη διαχείριση των πολυπολιτισμικών τάξεων 
παίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με την παρουσία και την δράση τους είναι οι κύριοι υπεύθυνοι 
για την προσαρμογή αυτής της ομάδας μαθητών τόσο στο σχολικό περιβάλλον, όσο και στην 

κοινωνία ευρύτερα (Mogli, Kalbeni & Stergiou, 2020). Για να ανταποκριθούν οι σύγχρονοι 
εκπαιδευτικοί σε αυτή την συγκυρία έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η επιμόρφωση είναι μία συνεχής διαδικασία, η οποία συνδέει τη βασική 
κατάρτιση με την επαγγελματική δραστηριότητα με στόχο την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και την υιοθέτηση στάσεων που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν 
ποιοτικά τις επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις, να αναπτύσσουν την ικανότητα στοχασμού 
της εκπαιδευτικής δράσης και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις της κοινωνίας της 
γνώσης (Looney & Gordon, 2011). Η επιμόρφωση είναι σύστοιχη με τις ανάγκες της εκάστοτε 

κοινωνίας, αναβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος και 
ενισχύει την αποτελεσματικότητα του έργου των εκπαιδευτικών (Figueredo-Canosa et. Al, 2020).   

Επίσης, σύμφωνα με τον Roux (2002), ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί τη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση χρειάζεται να έχει ενσυναίσθηση, να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, να είναι σε θέση να 
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διακρίνει τις δικές του προκαταλήψεις, να σέβεται τα άτομα που διαφοροποιούνται πολιτισμικά και 
να αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα ως ευκαιρία μάθησης, δηλαδή εν ολίγοις χρειάζεται να έχει 
ανεπτυγμένα τα χαρακτηριστικά της Διαπολιτισμικής Ικανότητας. Επομένως, ο διαπολιτισμικά 
ικανός εκπαιδευτικός είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους διαφοροποιημένους 

πολιτισμικά μαθητές/τριες και να αντεπεξέλθει στο σύνολο των απαιτήσεων που εμφανίζει μια 
πολυπολιτισμική τάξη. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, σχεδιάστηκε έρευνα με στόχο να διερευνηθεί εάν οι 
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε πολυπολιτισμικές τάξεις διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες/ 

ικανότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους. Ειδικότερα, τέθηκαν τα παρακάτω 
ερευνητικά ερωτήματα: 

i. Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις πολυπολιτισμικές τάξεις διαθέτουν την 
απαιτούμενη εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση, ούτως ώστε να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των προσφύγων μαθητών με και χωρίς αναπηρία; 
ii. Ποιες είναι οι ρητές, μη ρητές και λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών των πολυπολιτισμικών τάξεων σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και 
στάσεων; 

2. Μεθοδολογία της Έρευνας 

2.1. Δείγμα – Διαδικασία  

Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 10 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, 
οι 5 από αυτούς/ες υπηρετούν σε Τάξεις Υποδοχής του νομού Ιωαννίνων (4 γυναίκες και 1 άντρας) 
και οι υπόλοιποι/ες 5 υπηρετούν σε Τυπικές Τάξεις του ίδιου νομού (4 γυναίκες και 1 άντρας). Οι 
σχολικές μονάδες επιλέχθηκαν με κριτήριο τη φοίτηση μαθητών προσφυγικής προέλευσης τόσο σε 

Τάξεις Υποδοχής, όσο και στις Τυπικές Τάξεις της μονάδας. Όσον αφορά στους/στις εκπαιδευτικούς 
των Τάξεων Υποδοχής που συμμετέχουν στην έρευνα, οι ηλικίες των τριών συμμετεχόντων είναι 
από 30 έως 35 ετών, ενώ οι άλλοι/ες δύο διανύουν το 45 ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο τους 
είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και τα χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας τους κυμαίνονται από 5 

έως 10 έτη. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία με μαθητές προσφυγικής προέλευσης έχουν οι δύο από 
τους πέντε εκπαιδευτικούς Τάξεων Υποδοχής και σχετική εξειδίκευση στη  Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση (μεταπτυχιακό ή/ και επιμορφωτικό σεμινάριο) έχουν οι δύο από τους πέντε 
εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των Τυπικών Τάξεων που συμμετέχουν 

στην έρευνα, οι ηλικίες τους είναι από 46 έως 52 ετών. Στο σύνολό τους είναι μόνιμοι και τα χρόνια 
της προϋπηρεσίας τους κυμαίνονται από 17 έως 24 έτη. Οι τρεις από τους πέντε έχουν προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία με μαθητές προσφυγικής προέλευσης, αλλά κανένας δεν έχει εξειδίκευση στη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων στην έρευνα 

 

Χαρακτηριστικά 
Τάξεις Υποδοχής Τυπικές Τάξεις 

Αριθμός Αριθμός 

Φύλο   

Άνδρας: 1 1 

Γυναίκα: 4 4 

Ηλικία   

 26 – 35 ετών: 3 0 

36 – 44 ετών: 0 0 

45 – 55 ετών: 2 5 

Σχέση Εργασίας   

Αναπληρωτής/ τρια: 5 0 
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Μόνιμος: 0 5 

Χρόνια προϋπηρεσίας   

5 – 10 έτη: 5 0 

11 – 20 έτη: 0 2 

21 έτη και άνω: 0 3 

Διδακτική εμπειρία   

Με μαθητές προσφυγικής 

προέλευσης: 
2 3 

Καμία διδακτική εμπειρία 
με μαθητές προσφυγικής 
προέλευσης: 

3 2 

Εξειδίκευση στη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

  

Ναι: 2 0 

Όχι: 3 5 
 

Η διαδικασία συλλογής του εμπειρικού υλικού πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-
2020 στο νομό Ιωαννίνων. Αρχικά, ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί των Τάξεων Υποδοχής σχετικά 
με τον στόχο της έρευνας και εφόσον ανταποκρίνονταν θετικά ορίζονταν μέρα και ώρα εντός της 

σχολικής μονάδας για την πραγματοποίηση συνέντευξης. Αφού ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις με 
τους/τις εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής, ενημερώθηκαν αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί των 
Τυπικών Τάξεων των ίδιων σχολικών μονάδων για την πραγματοποίηση συνέντευξης την ημέρα και 
ώρα που επέλεγαν οι ίδιοι. Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυμαινόταν από 45 έως 90 λεπτά, με 

δεδομένη την διασφάλιση της ανωνυμίας και των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών εκ 
μέρους της ερευνήτριας (Κούκου & Στεργίου, 2021: 92).  

Σε αυτό το σημείο ας σημειωθεί πως ένας από τους βασικούς περιορισμούς της παρούσας 
έρευνας είναι το μικρό δείγμα της. Επιπλέον, η επιλογή του δείγματος μόνο από ένα νομό (Νομός 

Ιωαννίνων), δεν της προσδίδει τον επιθυμητό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας και γενίκευσης των 
αποτελεσμάτων της. Γι’ αυτούς τους λόγους προτείνεται μελλοντική έρευνα με μεγαλύτερο αριθμό 
εκπαιδευτικών τόσο Τάξεων Υποδοχής, όσο και Τυπικών Τάξεων και μεγαλύτερη  γεωγραφική 
διασπορά, ιδανικά πανελλήνιας εμβέλειας. 

2.2. Το ερευνητικό εργαλείο 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης. 

Αυτή αποτελείται από ένα σύνολο προκαθορισμένων θεμάτων, ούτως ώστε να υπάρχει ένας οδηγός 
με όσα θεωρούνται σημαντικά και πρέπει να καλυφθούν στο πλαίσιο της συνέντευξης με τη μορφή 
ανοικτών ερωτήσεων. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν. 
Μετά την μετεγγραφή των ηχητικών αρχείων σε γραπτό κείμενο έγινε θεματική  ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων (Κούκου & Στεργίου, 2021: 93). Το συγκεκριμένο είδος ανάλυσης 
συνίσταται «στη συστηματική αναγνώριση, οργάνωση και κατανόηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων 
νοήματος εντός ενός συνόλου δεδομένων» (Braun & Clarke, 2012: 57). Έτσι, ο ερευνητής μπορεί να 
εντοπίσει πολυάριθμα μοτίβα νοήματος εντός των δεδομένων του (Τσιώλης, 2016), εστιάζοντας 

ωστόσο σε όσα είναι σχετικά με το θέμα που μελετά και ακόμη περισσότερο σε εκείνα που τον 
βοηθούν στην απάντηση των ερευνητικών του ερωτημάτων (Braun & Clarke, 2012). Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι κατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων, οι οποίες αφορούν 
τις ρητές, άρρητες και λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πολυπολιτισμικών 
τάξεων. 
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3. Αποτελέσματα  

3.1 Ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευτικών πολυπολιτισμικών τάξεων:  

3.1.1 Εμπειρία 

Στο πλαίσιο της συνέντευξης με τους εκπαιδευτικούς Τάξεων Υποδοχής και Τυπικών Τάξεων, 
τέθηκε το ζήτημα της «εμπειρίας» και αν αυτοί/ες έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν σε 
πολυπολιτισμική τάξη. Άνδρας εκπαιδευτικός Τάξης Υποδοχής αναφέρει: 

«Είμαι σε Τάξη Υποδοχής, πρώτη χρονιά, δεν έχω προηγούμενη εμπειρία»  
Μία ακόμα εκπαιδευτικός Τυπικής Τάξης σημειώνει: 
«Θεωρώ ότι απλά με πέταξαν εκεί και έπρεπε να κολυμπήσω. Δεν ξέρω αν αυτό πο υ κάνω είναι 

σωστό, παρόλο που έχω πρόσφυγες για δεύτερη χρονιά.»  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγματος, παρατηρείται είτε 
η πλήρης απουσία εμπειρίας σε πολυπολιτισμική τάξη, είτε ολιγόμηνη επαφή με τον προσφυγικό 
πληθυσμό, αλλά χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας 
πολυπολιτισμικής τάξης. 

3.1.2 Διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

Παράλληλα, ένα από τα βασικότερα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκαν οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος είναι η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους μαθητές/τριες με 
προσφυγικό υπόβαθρο. Εκπαιδευτικός Τάξης Υποδοχής αναφέρει: 

«Ο Δάσκαλος αυτοσχεδιάζει και ψάχνει τρόπους. Δεν γνωρίζουν καθόλου τα ελληνικά.»  
Ένας ακόμα εκπαιδευτικός, Τυπικής Τάξης αυτή τη φορά, τονίζει: 

«Ήρθαν στην τάξη μου και δεν ήξερα πως να τους πω καλημέρα στην αρχή, ούτε πως να τους 
μιλήσω. Δυσκολεύτηκα, ακόμα δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω, γιατί δεν ξέρουν τη γλώσσα.»  

Παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δυσκολεύονται κατά τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους πρόσφυγες μαθητές/τριες, καθώς όπως υποστηρίζουν οι 

πρόσφυγες μαθητές δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Η εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής από 
τους μαθητές πρόσφυγες συνιστά ένα από τα ζητούμενα, καθώς επιτρέπει τόσο την επικοινωνία όσο 
και τη σχολική πρόοδο και αποτελεί κατά προτεραιότητα «εμπόδιο» το οποίο επισημαίνει μεγάλο 
μέρος των εκπαιδευτικών (Στεργίου & Σιμόπουλος, 2019: 122).  

 

3.1.3 Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Ένα από τα θέματα που έθιξαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων είναι αυτό 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Γυναίκα εκπαιδευτικός Τάξης Υποδοχής σημειώνει:  

«Δεν ξέρω πόσο μπορώ να κάνω διαφοροποιημένο μάθημα.»  
Μία ακόμα εκπαιδευτικός Τυπικής Τάξης επισημαίνει: 

«Μέσα σε μία τάξη όπου έχουμε αλλοδαπούς μαθητές, θα πρέπει να κάνουμε και 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε.»  

Με βάση τα λόγια των εκπαιδευτικών του δείγματος φαίνεται πως, τόσο οι εκπαιδευτικοί 
Τάξεων Υποδοχής όσο και Τυπικών Τάξεων, δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για να εφαρμόσουν 

τη διαφοροποιημένη διδασκαλία εντός της πολυπολιτισμικής τάξης που υπηρετούν.  

3.1.4 Διαχείριση τάξης 

Άλλο ένα θέμα που αναδύθηκε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτικούς 
του δείγματος είναι και η ικανότητά τους να διαχειριστούν μία πολυπολιτισμική τάξη. Μία 
εκπαιδευτικός Τάξης Υποδοχής αναφέρει: 
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«Ξαφνικά ο μαθητής μπορεί να εγκαταλείψει την τάξη και να έρθει ένας μαθητής που είναι στο 
μηδέν, να πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή. Εξαιρετικά δύσκολο θα έλεγα.» 

Επιπλέον, μία εκπαιδευτικός Τυπικής Τάξης τονίζει: 
«Στα μαθήματα δύσκολα να βρω ισορροπίες. Το μάθημά μου δύσκολο να το παρακολουθήσουν. 

Δεν μπορώ να κάνω κάτι.» 
Από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών του δείγματος διαφαίνεται ότι με δυσκολία μπορούν να 

διαχειριστούν όλα όσα αντιμετωπίζουν καθημερινά στις πολυπολιτισμικές τους τάξεις. Η σχολική 
διαρροή, η διαφορετική νοοτροπία, καθώς και η άγνοια γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τους 

πρόσφυγες μαθητές/τριες είναι κάποιοι από τους λόγους που σύμφωνα με τους ίδιους δυσκολεύουν 
το έργο και τη διαχείριση της τάξης τους. 

3.1.5 Διγλωσσία και Αναπηρία 

Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων ένα ακόμα σημαντικό θέμα που συζητήθηκε με τους 
εκπαιδευτικούς του δείγματος είναι η συνύπαρξη της δι-πολυγλωσσίας και της αναπηρίας. 
Ειδικότερα, μία εκπαιδευτικός Τάξης Υποδοχής σημειώνει: 

«Διγλωσσία και αναπηρία…. Δεν έχω σίγουρα την εξειδίκευση να το αντιμετωπίσω»  
Επιπλέον, μία εκπαιδευτικός Τυπικής Τάξης αναφέρει: 
«Το ένα το Συριάκι έχει μαθησιακές δυσκολίες και ενδεχομένως και κάποια ήπια μορφή νοητικής 

αναπηρίας. Δυσκολευόμαστε πολύ. Χρειάζεται εξειδίκευση.»  

Παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να 
ανταποκριθούν στη διπλή πρόκληση διγλωσσία - αναπηρία. Μάλιστα, στο σύνολο των απαντήσεων 
τονίζεται η απουσία εξειδίκευσης πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς και η άγνοια 
αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων εκ μέρους τους. 

3.1.6 Επιμορφώσεις Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Η επιμόρφωση στα ζητήματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης είναι ένα από τα θέματα που 

συζητήθηκαν εκτενώς από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 
Μία εκπαιδευτικός Τάξης Υποδοχής αναφέρει: 

«Ένα σεμινάριο, …. Δεν είχε κάτι να μου προσφέρει. Ήταν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο για τα 
διδακτικά αντικείμενα» 

Επίσης, μία εκπαιδευτικός Τυπικής Τάξης τονίζει: 
 «Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν επιμορφωθεί. Αυτό που βλέπω είναι ότι 

χρειαζόμαστε υποχρεωτική επιμόρφωση. Ακόμα και το καλοκαίρι. Πόσο μάλλον για τους πρόσφυγες.» 
Με βάση τα λόγια των εκπαιδευτικών του δείγματος, διαφαίνεται πως έχουν ανάγκη 

επιμόρφωσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και ειδικότερα στο ζήτημα της εκπαίδευσης 
μαθητών/τριων με προσφυγικό υπόβαθρο. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του 
δείγματος επισημαίνει ότι οι περισσότερες επιμορφώσεις που έχουν παρακολουθήσει είναι σε 
θεωρητικό επίπεδο, κάτι που δεν εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ενώ το σύνολο των 

εκπαιδευτικών υπερτονίζει την αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα ζητήματα Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης.        

3.2 Άρρητες εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευτικών πολυπολιτισμικών τάξεων:  

3.2.1 Προσεγγίσεις της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος σχολίασαν ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι 
ίδιοι τον όρο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». Εκπαιδευτικός Τάξης Υποδοχής επισημαίνει: 

«Νομίζω η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι η γνωριμία με το διαφορετικό. Με τον μετανάστη, 
με τον πρόσφυγα και η αποδοχή αυτής της συνθήκης από εμάς»  

Παράλληλα, ένας ακόμα εκπαιδευτικός Τυπικής Τάξης σημειώνει: 
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«Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σίγουρα είναι αυτό, η διαφορετικότητα, οι άλλες γλώσσες, η άλλη 
κουλτούρα από τη δικιά μας» 

Παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος όταν προσεγγίζουν τον όρο «Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση» κάνουν λόγο για την ετερότητα-διαφορετικότητα. Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2018), 

η αναγνώριση, η αποδοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα από τους εκπαιδευτικούς είναι 
βασικός παράγοντας για την επιτυχή αλληλεπίδραση και αλληλοκατανόηση όλων των μελών εντός 
σχολικού περιβάλλοντος. 

3.2.2 Προσεγγίσεις της ένταξης 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα εκπαιδευτικοί 
προσέγγισαν και τον όρο της «ένταξης». Πιο συγκεκριμένα, εκπαιδευτικός Τάξης Υποδοχής 

αναφέρει: 
«Η ένταξη: να μάθουν την ελληνική γλώσσα» 
Μάλιστα, μία εκπαιδευτικός Τυπικής Τάξης τονίζει: 
«Οι πρόσφυγες ναι μεν είχαν έρθει από ένα ξένο κράτος, αλλά κατάφεραν πολύ γρήγορα να 

μάθουνε τη γλώσσα, επομένως δεν δυσκολεύτηκαν να ενταχθούν.»  
Με βάση τα λεγόμενα του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγματος, η ένταξη σχετίζεται με 

την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από τους μαθητές/τριες με προσφυγικό 
υπόβαθρο. Μάλιστα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί του δείγματος επισημαίνουν ότι όσο γρηγορότερα 

μάθουν οι μαθητές πρόσφυγες την ελληνική γλώσσα, τόσο ομαλότερη είναι η ένταξή τους στο 
σχολικό πλαίσιο.   

3.3 Λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευτικών πολυπολιτισμικών τάξεων:  

3.3.1 Διαπολιτισμική Ικανότητα 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, εκπαιδευτικοί Τάξεων Υποδοχής και Τυπικών Τάξεων 
του δείγματος εξέφρασαν απόψεις για την ετερότητα. Μία εκπαιδευτικός Τάξης Υποδοχής αναφέρει: 

«Δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιμετωπίζουμε συνεχώς διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών. 
Έχουν ζήσει πολύ άσχημες καταστάσεις, οπότε οι επιπτώσεις φαίνονται και στη συμπεριφορά τους. Τα 
πάντα είναι διαφορετικά και αυτό μας δυσκολεύει πολύ.»  

Επίσης, μία εκπαιδευτικός Τυπικής Τάξης επισημαίνει: 

«Ό,τι κάνουν αυτά τα παιδιά είναι τόσο διαφορετικό. Έχουν άλλη κουλτούρα, έχουν μάθει 
διαφορετικά. Εξαιρετικά δύσκολο να το διαχειριστούμε, ιδίως όσοι δεν έχουμε εμπειρία.»  

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, στο σύνολό τους, δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν τις 
κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να αναγνωρίσουν και να 

αποδεχτούν την διαφορετικότητα. Σύμφωνα με τις Κούκου και Στεργίου (2021: 98) βασικά στοιχεία 
της Διαπολιτισμικής Ικανότητας μαζί με την αποδοχή της ετερότητας και την ενσυναίσθηση είναι 
και η διάθεση του εκπαιδευτικού να επανεξετάσει και να αναπροσαρμόσει τις σκέψεις και τις στάσεις 
του, κάτι που δεν αναδύεται μέσα από τον λόγο των εκπαιδευτικών του δείγματος.  

4. Συμπεράσματα 

Με βάση τα ευρήματα διαπιστώνεται ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος δεν 

διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση και δεν έχει δεχτεί επαρκή επιμόρφωση, ώστε να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες των προσφύγων μαθητών/τριων με και χωρίς αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά 
τις ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του δείγματος, φαίνεται πως τόσο εκπαιδευτικοί 
Τάξεων Υποδοχής, όσο και εκπαιδευτικοί Τυπικών Τάξεων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μαθητές/τριες με προσφυγικό υπόβαθρο, στην 
εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε πολυπολιτισμική τάξη, καθώς και στη διαχείρισή της. 
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι αδυνατούν να διαχειριστούν καταστάσεις δι-πολυγλωσσίας σε 
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συνδυασμό με την αναπηρία σε πρόσφυγες μαθητές/τριες. Σύμφωνα με τους Στεργίου και Σιμόπουλο 
(2019) η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους πρόσφυγες μαθητές/τριες είναι ένα από τα 
ζητούμενα, καθώς διευκολύνει την επικοινωνία εντός του σχολικού περιβάλλοντος και ειδικότερα 
εντός της τάξης, ενώ συγχρόνως συνιστά μεγάλο «εμπόδιο» το οποίο επισημαίνει μεγάλο μέρος των 

εκπαιδευτικών του δείγματος. Όπως υποστηρίζει η Hayward (2017), οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 
δυνατότητα μέσω διαφοροποιημένων γλωσσικών προγραμμάτων να βοηθήσουν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα τους πρόσφυγες μαθητές/τριες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να αυξήσουν την 
αυτοπεποίθησή τους εντός και εκτός τάξης και να σημειώσουν σημαντική κοινωνική και γνωστική 

πρόοδο. Παρόλα αυτά, η απουσία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα ζητήματα Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης, δεν τους επιτρέπει να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες, που θα τους βοηθήσουν να 
διαχειριστούν μια πολυπολιτισμική τάξη και να υποστηρίξουν την ευημερία και πρόοδο του συνόλου 
των μαθητών/τριων τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, είναι και τα 

ευρήματα άλλων ερευνών σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 
πολυπολιτισμικές τάξεις. Τα συμπεράσματα των ερευνών συμφωνούν πως η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών δεν είναι καταλλήλως καταρτισμένη για να διαχειριστεί μία τάξη με 
διαφοροποιημένους πολιτισμικά μαθητές/τριες (Magos, 2007∙ Σιμόπουλος, 2014∙ Apergi, 2016∙ 

Tsaliki, 2016∙ Στεργίου & Σιμόπουλος, 2019∙ Γόγολα, 2021). Μάλιστα, σύμφωνα με την Gavish 
(2016), οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιμόρφωση για να υιοθετήσουν μία συμπεριληπτική 
προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση και έτσι να καταφέρουν να διαχειριστούν ευκολότερα και 
διαφοροποιημένους πολιτισμικά μαθητές/τριες με αναπηρία στις πολυπολυτισμικές τάξεις τους. 

Παράλληλα, όσον αφορά τις άρρητες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του δείγματος, 
διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια προσέγγισης των όρων «Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση» και «ένταξη», ανέφεραν στην πλειοψηφία τους ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι 
η επαφή με τη διαφορετικότητα και η ένταξη σχετίζεται με την εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής 

από τους πρόσφυγες μαθητές/τριες. Παρόλα αυτά, κανένας από τους εκπαιδευτικούς δεν προσέγγισε 
τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ως ένα σύνολο αρχών και δεξιοτήτων που αφορούν ολόκληρη την 
εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς). Σύμφωνα με τη Hayward (2017) η 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

ενθαρρύνει το σύνολο των μαθητών/τριων να σέβεται την ετερότητα, να αναπτύσσει διαπολιτισμικές 
δεξιότητες, να επικοινωνεί και να συνυπάρχει επιτυχώς με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας και 
νοοτροπίας. Επιπλέον, για τους εκπαιδευτικούς του δείγματος η ένταξη έχει να κάνει αποκλειστικά 
με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους πρόσφυγες μαθητές/τριες. Η Rutter (2006) 

επισημαίνει ότι τρεις είναι οι παράγοντες που συντελούν στην ένταξη των μαθητών προσφύγων στο 
νέο σχολικό περιβάλλον: η υποδοχή τους σε ένα περιβάλλον χωρίς ρατσισμό, η ικανοποίηση των 
ψυχοκοινωνικών αναγκών τους και η εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής. Όπως διαπιστώνεται, το 
σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος, αγνοεί τους δύο πρώτους παράγοντες και στέκεται στο 

ζήτημα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από τους μαθητές πρόσφυγες. 
Αναφορικά με τις λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του δείγματος και 

συγκεκριμένα τη Διαπολιτισμική τους Ικανότητα, φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά κενά και 
ελλείψεις, που δεν τους επιτρέπουν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες για να αποδεχτούν και να διαχειριστούν την ετερότητα (Κούκου & 
Στεργίου, 2021: 99). Όπως επισημαίνει ο Roux (2002), ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει 
ενσυναίσθηση, να διακρίνει και να προσπαθεί να άρει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις του, να 
σέβεται τα άτομα που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς και να αντιμετωπίζει τη 

διαφορετικότητα ως ευκαιρία για μάθηση. Με βάση τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών του δείγματος 
γίνεται φανερή η αδυναμία διαχείρισης της ετερότητας εκ μέρους τους, καθώς και η επιφυλακτική 
τους στάση απέναντι στους πρόσφυγες μαθητές και στη κουλτούρα που φέρουν, χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια επανεξέτασης και αναπροσαρμογής των συγκεκριμένων απόψεων (Κούκου & Στεργίου, 

2021).  
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Τέλος, παρόλο που το δείγμα της έρευνας είναι μικρό και δεν μπορούν να γενικευτούν τα 
αποτελέσματά της, προτείνεται αυτή να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο δημιουργίας νέων και καινοτόμων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς πολυπολιτισμικών τάξεων, προσαρμοσμένων 
στις σύγχρονες απαιτήσεις, με κύριο στόχο να καλυφθούν αφενός οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών που τις υπηρετούν, καθώς και των διαφοροποιημένων πολιτισμικά μαθητών/τριων 
που φοιτούν σε αυτές. 
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Περίληψη 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών δεν αποτελούν πρωτόγνωρο φαινόμενο. Στην εποχή μας ζούμε 
υπό το πρίσμα οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
αυξηθεί το φαινόμενο της μετανάστευσης αλλά και του προσφυγικού ρεύματος. Το φαινόμενο αυτό 
έχει επιφέρει πολιτισμικές αλλαγές στη κοινωνία. Αρκετοί από τους ανθρώπους αυτούς που 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και  τις ζωές των 
παιδιών τους, έχουν κάποιο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Η παρούσα έρευνα έχει σαν σκοπό να 
διερευνήσει το εκπαιδευτικό υπόβαθρο συγκεκριμένων προσφύγων/μεταναστών, σε συγκεκριμένο 
σχολείο, σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας. Για το σκοπό αυτό διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο. Οι 

απαντήσεις έδειξαν ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες έχουν ολοκληρώσει το β/θμιο κύκλο σπουδών 
στην πατρίδα τους, ενώ αρκετοί έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Βέβαια δεν μπορούμε να ισχυριστούμε 
ότι τα συμπεράσματα της έρευνάς μας ισχύουν για όλη την Ελλάδα, ελπίζοντας όμως ότι θα υπάρξει 
περαιτέρω έρευνα μεγαλύτερης κλίμακας και δείγματος για την εξαγωγή ασφαλέστερων 

συμπερασμάτων.     
 
Λέξεις κλειδιά: Πρόσφυγας, μετανάστης, εσωτερικά εκτοπισμένος, εκπαιδευτικό επίπεδο.  

1. Εισαγωγή 

Η μετανάστευση, η πράξη δηλαδή μετακίνησης σε διαφορετική χώρα της υπηκοότητας ή της 
κατοικίας με σκοπό να μετατραπεί η χώρα προορισμού σε χώρα μόνιμης διαμονής (IOM, 2019), είναι 

ένα κοινωνικό φαινόμενο που απασχολεί ιδιαίτερα τις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι μια δυναμική 
διαδικασία της οποίας τα χαρακτηριστικά διαμορφώνονται από τις κοινωνικές, πολιτικές, 
οικονομικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές αλλαγές. Η μετανάστευση δεν αποτελεί ένα φαινόμενο της 
σύγχρονης εποχής. Οι άνθρωποι μετακινούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια εξαιτίας της φτώχειας, της 

έλλειψης γης, με σκοπό να ξεφύγουν από καταπιεστικά καθεστώτα και κοινωνίες, αλλά και για να 

https://doi.org/10.31458/iejes.605255
https://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf
https://www.unicef.org/greece/en/refugee-and-migrant-children
https://www.unicef.org/greece
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αναζητήσουν νέες ευκαιρίες. Έτσι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, οι πολιτικές διώξεις, οι 
πόλεμοι, οι εμφύλιες συρράξεις είναι οι βασικότερες αιτίες της μετανάστευσης. Επιπλέον η θρησκεία 
διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στις μαζικές μετακινήσεις των 
πληθυσμών (Ψημμένος, 1999). 

Τα τελευταία χρόνια εκτός από τις μεταναστευτικές ροές παρατηρούνται και προσφυγικές ροές. 
Ο ορισμός του πρόσφυγα αποτυπώνεται στη Σύμβαση της Γενεύης του ΟΗΕ στο πρώτο άρθρο ως 
εξής: «πρόσφυγας είναι ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου 
κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 

συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του 
φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την 
επιστροφή σ' αυτήν». 

Το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι το  επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών και 

προσφύγων που έχουν εισρεύσει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από 
δύο πηγές. Στατιστικά στοιχεία διεθνούς οργανισμού, αλλά και δεδομένα από διανομή 
ερωτηματολογίου. Βέβαια οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο δε θα πρέπει να 
θεωρηθούν ότι ισχύουν για όλη τη χώρα, αλλά για μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή και για τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την οποία διενεργήθηκε η έρευνα.   

2. Κυρίως μέρος  

2.1 Αποσαφήνιση όρων 

Με περισσότερους από 70 εκατομμύρια βίαια εκτοπισμένους σε όλο τον κόσμο παρατηρούμε  
συχνά τους όρους «πρόσφυγας» και «μετανάστης» να χρησιμοποιούνται χωρίς καμία διαφοροποίηση 
τόσο από τα  μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και στις διάφορες δημόσιες συζητήσεις. Υπάρχει όμως 

τελικά διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους, και αν ναι, ποια είναι η σημασία τους;  

2.1.1 Αποσαφήνιση του όρου μετανάστης  

Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2007) η μετανάστευση ορίζεται ως η διαδικασία της εκούσιας ή 
αναγκαστικής μετακίνησης πληθυσμών από έναν τόπο προέλευσης σε έναν άλλο τόπο υποδοχής με 
κύριο στόχο την προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση σε αυτόν. Η μετανάστευση δηλαδή αποτελεί την 
φυσική μετάβαση ενός ατόμου ή μίας ομάδας ατόμων από μία κοινωνία σε μία άλλη (Baldwin-

Edwards, 2002). Επιπλέον με τον όρο μετανάστευση ορίζεται η κυκλοφορία ενός προσώπου ή μιας 
ομάδας ανθρώπων, είτε σε διεθνή σύνορα, είτε μέσα σε ένα κράτος. Πρόκειται για μετακίνηση 
πληθυσμών, που καλύπτει οποιοδήποτε είδος κυκλοφορίας ατόμων, για οποιαδήποτε απόσταση, 
συμπεριλαμβανομένων και των αιτιών που περιλαμβάνουν μετανάστευση προσφύγων, 

μετατοπισμένων ανθρώπων, οικονομικών μεταναστών και ανθρώπων που κινούνται για άλλους 
λόγους όπως η οικογενειακή επανένωση (IOM, 2011). Βέβαια υπάρχει και η εξαναγκαστική 
μετανάστευση, η οποία αφορά μεταναστευτική μετακίνηση λόγω εξαναγκασμού. Η αιτία για το 
φαινόμενο αυτό μπορεί να είναι είτε η απειλή της ζωής, είτε η αναζήτηση οικονομικών πόρων και 

γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι προκύπτει είτε από φυσικές είτε από αιτίες προκαλούμενες από 
τον ίδιο τον άνθρωπο (IOM, 2011). 

Συμπερασματικά οι λόγοι μετανάστευσης μπορεί να είναι είτε οικονομικοί, είτε πολιτικοί ή 
ακόμη και κοινωνικοί. Όταν σε κάποιον τόπο επικρατούν άσχημες συνθήκες διαβίωσης και δεν 

υπάρχουν ευκαιρίες για πρόοδο οικονομική καθώς και το επίπεδο της ποιότητας ζωής είναι χαμηλό, 
τότε αναγκαστικά οι άνθρωποι μεταναστεύουν. Επιπλέον οι μετανάστες είναι επίσης εκείνοι οι 
άνθρωποι οι οποίοι στον τόπο διαμονής τους, έχουν πέσει θύματα διακρίσεων, διαφόρων ειδών και 
έχουν τεθεί στο περιθώριο από το κοινωνικό σύστημα και γι’ αυτό το λόγο αναζητούν σε άλλον τόπο 

μια καλύτερη ζωή (Γεωργογιάννης, 2008). 
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2.2.2 Αποσαφήνιση του όρου πρόσφυγας 

 Στη σύγχρονη εποχή όπου εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο 

που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια διάκριση στους όρους που 
χρησιμοποιούνται, τόσο στο κοινωνικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Περιγράφοντας λοιπόν 
τους πρόσφυγες αναφερόμαστε σε αυτούς «τους ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να 
εγκαταλείψουν τις χώρες τους κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες εμπόλεμης βίας και εξαθλίωσης των 

χωρών τους» (Γαβριηλίδου, Κούρτη-Καζούλλη, Σκούρτου, Τσιπλάκου, Τσοκαλίδου & Χατζηδάκη, 
2016). 
 Σε αντίθεση, με τους μετανάστες οι οποίοι επιλέγουν να φύγουν από τον τόπο διαμονής τους, 
οι πρόσφυγες αναγκάζονται να φύγουν από τους τόπους μόνιμης διαμονής τους. Πιο ειδικά οι 

οικονομικοί πρόσφυγες είναι άνθρωποι που αναχωρούν από τις πατρίδες τους για οικονομικούς 
κυρίως λόγους, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους. Επιπλέον οι πρόσφυγες 
δικαιούνται να απολαμβάνουν τη διεθνή προστασία της χώρας στην οποία εγκαθίστανται (Brettell, 
& Hollifield, 2014). Ο Michael Reed-Hurtado (2013) δηλώνει πως ανάμεσα στον όρο πρόσφυγα 

μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα άτομα τα οποία εγκαταλείπουν τη χώρα τους επειδή η ζωή, η 
ασφάλεια και η ελευθερία τους έχουν απειληθεί από γενικευμένη βία, ξένη επιθετικότητα, 
εσωτερικές συγκρούσεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλες περιστάσεις που έχουν 
προκαλέσει σοβαρή διαταραχή της δημόσιας τάξης. Στη Συνθήκη της Αφρικανικής ενότητας 

(Organization of African Unity) σαν πρόσφυγας ορίζεται εκείνος ο άνθρωπος «ο οποίος αναγκάζεται 
να εγκαταλείψει τη χώρα του εξαιτίας μιας εξωτερικής επιθετικότητας, επαγγέλματος, ξένης 
κυριαρχίας ή εκδηλώσεων που ενοχλούν σοβαρά τη δημόσια τάξη» (OAU, 1984).  

2.3.3 Εσωτερικός εκτοπισμός  

Όταν έχουμε ένοπλες συρράξεις, καταστάσεις γενικευμένης βίας, παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές τότε έχουμε σαν αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 

πληθυσμών από τους τόπους μόνιμης διαμονής τους. Επομένως όσοι από αυτούς τους πληθυσμούς 
διασχίσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύνορο και αιτηθούν άσυλο τότε αναγνωρίζονται διεθνώς 
ως πρόσφυγες. Τι γίνεται όμως για εκείνη την μερίδα των ατόμων που ενώ ξεριζώνονται βιαίως από 
τις κοινότητες τους, μεταναστεύουν μέσα στην ίδια τους τη χώρα; Πρόκειται για τους Εσωτερικά 

Εκτοπισμένους Πληθυσμούς και με βάσει τον διεθνώς αναγνωρισμένο ορισμό αναγνωρίζονται ως: 
«Άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν αναγκαστεί ή υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους 
ή τον τόπο συνήθους διαμονής τους, – ως αποτέλεσμα ή για την αποφυγή των επιπτώσεων της 
ένοπλης σύρραξης, καταστάσεων γενικευμένης βίας, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή 

λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών – και που δεν έχουν διασχίσει διεθνώς αναγνωρισμένα 
κρατικά σύνορα (Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, 2021).
 Ο εσωτερικός εκτοπισμός θεωρείται ως ένα από τα πιο δυσμενή προβλήματα των 
ανθρώπινων κοινοτήτων, με τις επιδράσεις του να έχουν αντίκτυπο, τόσο για το αστικό τοπίο, όσο 

και για τους προσβεβλημένους πληθυσμούς.  Ωστόσο, δεν αντιπροσωπεύεται επαρκώς ως ζήτημα 
στο διεθνή διάλογο, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την απουσία του από τους 17 Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

Ο εκτοπισμός κάνει πιο ευάλωτα τα άτομα που τον βιώνουν. Μερικοί άνθρωποι, 

αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο στη διαδικασία της βίαιης μετακίνησής τους, λόγω φύλου, 
ηλικίας ή αναπηρίας. Πολλές φορές αρκετοί εκτοπισμένοι προσφεύγουν στην πορνεία, την παιδική 
εργασία, αλλά και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες με σκοπό την επιβίωσή τους. Αυτές οι 
πληθυσμιακές ομάδες, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σωματικής επίθεσης, σεξουαλικής κακοποίησης 

ακόμη και απαγωγής, ενώ συχνά στερούνται ικανοποιητικής στέγασης, σίτισης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Συνήθως η έλλειψη επίσημων εγγράφων οδηγεί στην αποστέρηση 
βασικών κοινωνικών παροχών, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η πρόσβαση στην εκπαίδευση. 
Κατά συνέπεια, ο αποκλεισμός αυτός αυξάνει τον βαθμό έκθεσης των ατόμων αυτών στη φτώχεια, 

στον κοινωνικό στιγματισμό και την περιθωριοποίηση. Η Σύμβαση της Καμπάλα που υπεγράφη από 
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τα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης είναι το μοναδικό νομικά δεσμευτικό κείμενο που 
αναφέρεται στο φαινόμενο του εσωτερικού εκτοπισμού. Επιπλέον είναι η μόνη διεθνής συνθήκη που 
δεσμεύει τις κυβερνήσεις σε περιφερειακό επίπεδο για την προστασία των δικαιωμάτων των 
εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. Αποτελεί το νομικό πλαίσιο για την πρόληψη, την προστασία και 

την αρωγή των εσωτερικά εκτοπισμένων πληθυσμών καθώς είναι εμπνευσμένη από τις «αξίες της 
αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της αμοιβαίας στήριξης, με σκοπό την εύρεση βιώσιμων λύσεων 
μεταξύ των Κρατών» (Αφρικανική Ένωση, 2009). 

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν αποτυπώνει εύγλωττα τη δυσμενή θέση 

στην οποία βρίσκονται οι εσωταρικά εκτοπισμένοι: «Ο εσωτερικός εκτοπισμός είναι η μεγαλύτερη 
τραγωδία της εποχής μας. Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι πληθυσμοί αποτελούν μία από τις πιο 
ευάλωτες ομάδες της ανθρώπινης οικογένειας» (Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
των Ηνωμένων Εθνών, 2020). Πέρα όμως από τις ήδη σημαντικές μεν, αλλά σθεναρές δε 

προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν με τον εκτοπισμό, κρίνεται αναγκαίο 
να ενισχυθεί η προστασία τους σε διεθνές πλέον επίπεδο, καθώς, όπως όλα δείχνουν τα επόμενα 
χρόνια οι βιαίως εκτοπισμένοι πληθυσμοί θα αυξηθούν σημαντικά.  

2.2 Μεθοδολογία 

«Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη προσφυγική και εκτοπιστική κρίση της εποχής μας. Πάνω 
απ' όλα, δεν πρόκειται απλώς για μια κρίση αριθμών αλλά μία κρίση αλληλεγγύης» (Ύπατη 

Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες [UNHCR], 2015a: 5). Αυτή η δήλωση του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι Μουν, τον Αύγουστο του 2016 με την οποία 
καλούσε για μία παγκόσμια αλληλεγγύη, επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για μία κατάλληλη 
«δράση» για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης για τον αυξανόμενο αριθμό «ατόμων που αφορούν 

κυρίως πρόσφυγες, εσωτερικά εκτοπισμένους, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες που επιστρέφουν στον 
τόπο τους καθώς και ανθρώπους χωρίς πατρίδα (UNHCR 2017). Στη δήλωση αυτή αναφέρεται 
επίσης στους περιορισμένους οικονομικούς πόρους των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) καθώς και την 
εξάρτησή του από πλούσια κράτη μέλη.  

Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, η παρούσα ερευνητική εργασία προσανατολίζει τα 
ερωτήματά της στη διερεύνηση του εκπαιδευτικού επιπέδου των μεταναστών και προσφύγων.  

Συγκεκριμένα το ερώτημά μας διαμορφώθηκε ως εξής:  

• Τι μορφωτικό επίπεδο έχουν οι μετανάστες και πρόσφυγες που εκτοπίστηκαν από τις εστίες 
τους;  

• Και ειδικότερα:  

• Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τους 

• Ποιες είναι οι προσδοκίες τους για την εκπαίδευση των ίδιων και των παιδιών τους στο νέο 
τόπο που βρέθηκαν 

• Αν υπάρχει διάθεση για ανέλιξη εκ μέρους τους (κατάρτιση ή εκπαίδευση για την εργασία 
τους)   

• Αν προσπαθούν να καλυτερεύσουν το μορφωτικό τους επίπεδο 

Για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της εργασίας μας  
α) στηριχτήκαμε σε μεθόδους και τεχνικές ποιοτικής προσέγγισης μέσω έρευνας στατιστικών 

στοιχείων από διεθνείς οργανισμούς,  
β) στη διανομή ενός ερωτηματολογίου (παράρτημα), με το οποίο μπορέσαμε να ανιχνεύσουμε 

ενδεικτικά από μία περιοχή στο κέντρο της Αθήνας πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης 
των μεταναστών – προσφύγων. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας μοιράστηκε σε γονείς (μετανάστες 

και πρόσφυγες) μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε ένα τυπικό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας 
το σχολικό έτος 2021-22 και ποιο συγκεκριμένα το Φεβρουάριο του 2022. Το ερωτηματολόγιο 
μοιράστηκε σε 120 γονείς μαθητών/τριών που φοιτούν σε ελληνικό σχολείο. Οι μαθητές και οι  
μαθήτριες στο συγκεκριμένο σχολείο είναι ξένης κυρίως καταγωγής και τα τελευταία χρόνια και 
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πρόσφυγες. Το ερωτηματολόγιο είχε διατυπωμένες ερωτήσεις σε απλή γλώσσα έτσι ώστε να γίνονται 
τα ερωτήματα εύκολα κατανοητά από τους γονείς.  

2.3 Αποτελέσματα της έρευνας 

Πρώτα από όλα θα παραθέσουμε στοιχεία από Διεθνείς οργανισμούς και στη συνέχεια θα τα 
συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο που μοιράσαμε σε σχολείο 
στο κέντρο της Αθήνας.    

α) Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών/προσφύγων μέσα από στοιχεία 
Διεθνών Οργανισμών μπορούμε να παραθέσουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία αντλήθηκαν από το 
αποθετήριο δεδομένων του Κέντρου Γνώσης για τη Μετανάστευση και τη Δημογραφία – Knowledge 
Centre on Migration and Demography (KCMD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Atlas of Migration 

2021», Migration in EU Members, Version 2012.1, Printed from the Atlas online. Τα δεδομένα 
αναφέρονται στο 2020. Εάν τα δεδομένα για το 2020 δεν είναι διαθέσιμα από την αρχική πηγή, το 
αντίστοιχο πεδίο λείπει.  

 

 
 

Σχήμα 1: Στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση στην ΕΕ Πηγή: Atlas of Migration  

 
Τα τρία διαγράμματα (σχ. 1) δείχνουν τις διαφορές στο μορφωτικό επίπεδο και τη συμμετοχή 

στην εκπαίδευση ανά ευρεία ομάδα ιθαγένειας: οι Ευρωπαίοι υπήκοοι, αυτοί που ασκούν ελεύθερη 

κυκλοφορία εντός της ΕΕ και οι πολίτες τρίτων χωρών.  
Ο δείκτης «πληθυσμός κατά μορφωτικό επίπεδο (25-64)» αναφέρεται στην αναλογία των 

ατόμων ηλικίας μεταξύ 25 και 64 ετών ανά μορφωτικό επίπεδο. Το «χαμηλό επίπεδο» αναφέρεται 
σε χαμηλότερη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Το «μεσαίο επίπεδο» αναφέρεται στην ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και το «ανώτερο επίπεδο» αναφέρεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Ο δείκτης «NEET (18-24)» δείχνει το ποσοστό των ατόμων ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών 
που δεν ήταν «ούτε εργαζόμενοι ούτε εκπαιδεύονταν ή καταρτίζονταν» τις τέσσερις εβδομάδες που 

προηγήθηκαν της έρευνας. 
Τέλος ο δείκτης «Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο (18 -24)» δείχνει το ποσοστό 

των ατόμων ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών που έχει ολοκληρώσει περισσότερο από την κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμμετέχει σε περαιτέρω εκπαίδευση ή προγράμματα 

κατάρτισης. 
Σημαντική είναι η αποτύπωση του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών που διαμένουν στην 

Ευρωπαϊκή ήπειρο. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το 47,5% των ευρωπαίων πολιτών και το 
40,6% των ατόμων που ασκούν ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρώπης είναι μεσαίου μορφωτικού 

επιπέδου και το 45,1% των πολιτών τρίτων χωρών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Επίσης, το 28,1% 
των πολιτών τρίτων χωρών έχει εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο. Σημαντικά μεγάλο όμως είναι και το 
ποσοστό των ατόμων που ασκούν ελεύθερη κυκλοφορία οι οποίοι έχουν και εκείνοι εγκαταλείψει το 
σχολείο (20,8%). 
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Σχήμα 2: Στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Πηγή: Atlas of Migration 

 
Τα αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα παραθέτουμε στο σχ. 2. Το 46,2% των Ελλήνων και 

το 51,9% αυτών που έχουν μετακινηθεί εντός της Ευρώπης είναι μεσαίου μορφωτικού επιπέδου. Η 
πλειοψηφία των πολιτών τρίτων χωρών είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Διαφορετική είναι η 

εικόνα για τους πολίτες που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο: πολύ χαμηλό το ποσοστό των Ελλήνων 
που εγκαταλείπουν το σχολείο, 3%, και στα ίδια επίπεδα περίπου με τα συνολικά ποσοστά της Ε.Ε. 
για τους πολίτες τρίτων χωρών, ενώ για τους μετακινηθέντες εντός της Ε.Ε δεν υπάρχουν στοιχεία 
για το έτος 2020. 

β) Όσον αφορά τη διερεύνηση του επιπέδου εκπαίδευσης των μεταναστών/προσφύγων μέσα 
από μία σχετικά μικρή έρευνα (120 άτομα) μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι απαντήσεις που 
καταγράφηκαν στα 120 ερωτηματολόγια (παράρτημα) δεν αποτελούν μία γενική τάση, δηλαδή δεν 
μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή και γενικά συμπεράσματα για το εκπαιδευτικό υπόβαθρό όλων των 

προσφύγων στη χώρα μας, αλλά μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις δυσκολίες, τα προβλήματα και 
τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι μετανάστες/πρόσφυγες ζουν και καλούνται να αντιμετωπίσουν 
καθημερινά, παραμελώντας ίσως και τις όποιες προσπάθειες κάνουν για να αναβαθμίσουν το 
εκπαιδευτικό επίπεδό τους, στο συγκεκριμένο δείγμα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.   

Συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια (παράρτημα) που δόθηκαν σε γονείς 
μαθητών παρατηρούμε ότι στο πρώτο ερώτημα οι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν στο ερώτημα 
ότι ο λόγος για τον οποίο έφυγαν από τη χώρα καταγωγή τους είναι ο πόλεμος και η έλλειψη 
ασφάλειας (62 απαντήσεις), ενώ ακολουθούν οι οικονομικοί λόγοι και η ανεργία (34 απαντήσεις). 

Στο δεύτερο ερώτημα δηλαδή για το ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια για την ομαλή κοινωνική 
ένταξη, οι περισσότερες απαντήσεις (41) αναφέρονται στο χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
ειδίκευσης ενώ ακολουθούν τα στερεότυπα και αρνητικές προκαταλήψεις (32 απαντήσεις). Στο τρίτο 
ερώτημα δηλαδή στο ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε 

βάρος σας, οι περισσότερες απαντήσεις (48) αναφέρονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση των 
παιδιών, ενώ ακολουθούν οι απαντήσεις που αφορούν στην ενθάρρυνση της εκμάθησης της γλώσσας 
της χώρας υποδοχής (39). Στο τέταρτο ερώτημα στο αν δηλαδή κάνουν κάποια προσπάθεια για να 
καλυτερεύσουν το μορφωτικό τους επίπεδο, απάντησαν 75 άτομα ότι δεν κάνουν τίποτα, ενώ μόνο 

36 μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και μόλις 9 άτομα έχουν κάνει εγγραφή σε κάποια εκπαιδευτική 
δομή. Όσον αφορά το πέμπτο ερώτημα 70 άτομα δεν κάνουν καμιά προσπάθεια για να καταρτιστούν 
επάνω στην εργ  ασία τους, ενώ 37 προσπαθούν αλλά δεν βρίσκουν τον τρόπο. Τέλος οι απαντήσεις 
στο βασικό  ερώτημά μας δηλαδή ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδό τους είναι: 67 άτομα είναι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό 55,8%, 28 είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ποσοστό 23,3%, 21 άτομα είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό 17,5% 
και μόλις 4 άτομα είναι αναλφάβητοι, ποσοστό 3,4%, (Διάγραμμα 1).   
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Διάγραμμα 1: Εκπαιδευτικό Επίπεδο μεταναστών/προσφύγων 

 

3. Συμπεράσματα 

Μια πρώτη ανάλυση των δεδομένων από την έρευνα στα στατιστικά στοιχεία των διεθνών 
οργανισμών μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 51,9% αυτών που έχουν μετακινηθεί εντός της 

Ευρώπης και το 42,4% από τους πολίτες τρίτων χωρών είναι μεσαίου μορφωτικού επιπέδου,  
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και το 23,8% και 9,7% αντίστοιχα έχουν αποφοιτήσει από τη 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων συμφωνούν με τα στατιστικά στοιχεία 

αφού 67 από τους 120 ερωτηθέντες, ποσοστό 55.8% είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και 28 από τους 120 ερωτηθέντες, ποσοστό 23,3% είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Παρατηρούμε δηλαδή ότι τα ποσοστά αποφοίτων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι σχεδόν ίδια με αυτά από την ανάλυση των δεδομένων από την έρευνα του 

Διεθνούς Οργανισμού και με αυτά από την έρευνα που διεξήγαμε με τα ερωτηματολόγια που 
διανείμαμε σε γονείς πρόσφυγες και μετανάστες.    

Σε συνδυασμό με τις απαντήσεις του πρώτου ερωτήματος του ερωτηματολογίου ότι δηλαδή ο 
λόγος που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους ήταν ο πόλεμος και η έλλειψη ασφάλειας, ίσως θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο πόλεμος είναι και η βασικότερη αιτία που μερικοί δεν μπόρεσαν 
να τύχουν μίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα τους έδινε περισσότερα και καλύτερα εφόδια 
στη νέα τους εγκατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ειδικότερα.  

Επιπλέον και οι ίδιοι οι μετανάστες/πρόσφυγες διαπιστώνουν ότι το κυριότερο εμπόδιο για την 

ομαλή κοινωνική τους ένταξη, είναι το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ειδίκευσής τους (ερώτημα 
2 του ερωτηματολογίου), 41 απαντήσεις από τους 120 ερωτηθέντες, ποσοστό 34,2%. Άρα 
πιθανότατα καταλαβαίνουν ότι το χαμηλό τους εκπαιδευτικό επίπεδο είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας ανάσχεσης ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία.  

 

Διάγραμμα 2: Εμπόδια κοινωνικής ένταξης προσφύγων/μεταναστών  
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Επίσης θεωρούν ότι η υποχρεωτική σχολική φοίτηση των παιδιών στο ελληνικό σχολείο 
(ερώτημα 3), είναι σοβαρό μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση που μπορεί να ληφθούν για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος τους.  

Σαν ένα πολύ γενικό συμπέρασμα σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

μεταναστών/προσφύγων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι 
αυτοί είναι μεσαίου εκπαιδευτικού υποβάθρου και δίνουν μεγάλη σημασία και αξία στην εκπαίδευση 
των παιδιών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν καλύτερα και γρηγορότερα στην 
κοινωνία που τους φιλοξενεί. Βέβαια το δείγμα είναι πολύ μικρό και δεν είναι αντιπροσωπευτικό για 

όλους τους μετανάστες/πρόσφυγες της Ελλάδας. Δείχνει βέβαια μια  τάση, αλλά θα χρειαστεί να 
γίνουν περισσότερες και με μεγαλύτερο δείγμα έρευνες έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν ασφαλή 
συμπεράσματα που αφορούν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο ατόμων που ξεριζώνονται από τις εστίες 
τους για να βρεθούν σε άλλα μέρη με διαφορετικά ήθη, έθιμα, παραδόσεις και πολιτισμική 

κουλτούρα.   
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Παράρτημα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

• Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από …….. ερωτήματα και απευθύνεται στα ενήλικα μέλη 
της οικογένειας.  

• Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, για αυτό να προσπαθήσετε να απαντήσετε όσο 

πιο ειλικρινά γίνεται.  

• Φύλο: Άνδρας        Γυναίκα  

• Ηλικία:  

• Αριθμός μελών οικογένειας:   

• Εργάζεστε: Ναι        Όχι 

 

 
 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ   

 

Τσακλάρη Αικατερίνη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.ed. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση 
 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι η μελέτη του 
μοντέλου της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, συγκρίνοντάς το με τα μοντέλα εκπαίδευσης που 

εφαρμόστηκαν ή εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, έτσι ώστε  να 
δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ένταξη και συμβίωση των αλλοδαπών μαθητών 
στην ελληνική πραγματικότητα. Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης διέπεται από τις αρχές του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτισμικής ταυτότητας  των μεταναστών, 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1 
Για ποιο λόγο φύγατε από τη χώρα 
καταγωγής σας; 

α. Πόλεμος- 

έλλειψη 
ασφάλειας   

β. Ανεργία- 

Οικονομικοί 
λόγοι-Φτώχεια 

γ.  Διώξεις- 

παραβιάσεις 
ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

δ. Οικογενειακοί 

λόγοι- 
οικογενειακή 

επανένωση 

2 
Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια για την 
ομαλή κοινωνική σας ένταξη; 

α.  Η ανεργία 

β.  Το χαμηλό 

επίπεδο 
εκπαίδευσης και 

ειδίκευσης 

γ. Στερεότυπα 
και αρνητικές 

προκαταλήψεις 

δ. Η στέγαση 

3 
Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος 

σας; 

α.  Ενθάρρυνση 
της εκμάθησης 

της γλώσσας της 
χώρας υποδοχής 

β.  Προώθηση 
νομικού 

πλαισίου που 
διασφαλίζει ίσες 

ευκαιρίες 

γ.  Συμμετοχή 
των ίδιων στο 

σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και 

την αξιολόγηση 
κάθε 

προγράμματος 
που σας αφορά 

δ.  Υποχρεωτική 

σχολική φοίτηση 
των παιδιών 

4 
Κάνετε κάποια προσπάθεια για να 
καλυτερεύσετε το μορφωτικό σας επίπεδο;  

α. Εκμάθηση 
ελληνικής 

γλώσσας  

β. Εγγραφή σε 

κάποια 
εκπαιδευτική 

δομή  

γ. Εγγραφή σε 

κάποιο τμήμα 
του Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου  

δ. Τίποτε από 
αυτά  

5 
Κάνετε προσπάθειες για να καταρτιστείτε 

επάνω στην εργασία σας;  
α. Ναι  Β. Όχι  

Γ. Προσπαθώ 
αλλά δεν 

βρίσκω τον 
τρόπο  

δ. Συμμετέχω ήδη 
σε πρόγραμμα 

κατάρτισης  

6 Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; α. Αναλφάβητος 

β. Απόφοιτος 

Α/θμιας 
εκπαίδευσης 

γ. Απόφοιτος 

Β/θμιας 
εκπαίδευσης 

δ. Απόφοιτος 

Γ/θμιας 
εκπαίδευσης 
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αναγνωρίζοντας το πολιτισμικό και γλωσσικό τους κεφάλαιο, όχι ως κατώτερο, αλλά ως 
διαφορετικό. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 
σχολικό συγκείμενο, μετουσιώνοντας στην πράξη την εκπαιδευτική  ισότητα και την κατάργηση των 
διακρίσεων. Έτσι, λειτουργώντας το σχολείο ως μέσο ορθολογικής διαμόρφωσης των κοινωνικών 

σχέσεων σε συνθήκες πολιτισμικής ετερότητας, καταφέρνει να οργανώνει τη συνάντηση «ντόπιων» 
και «ξένων» μαθητών μέσα στους κόλπους του και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, εξασφαλίζοντας 
ευημερία και ασφάλεια για όλα ανεξαιρέτως τα άτομα.  

 

Λέξεις κλειδιά: αντιρατσιστικό μοντέλο, αφομοιωτικό μοντέλο, διαπολιτισμικό μοντέλο, 
μοντέλο της ενσωμάτωσης, πολυπολιτισμικό μοντέλο  

1. Εισαγωγή  

Στην Ελλάδα, κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, μετά τη μετεξέλιξή της από χώρα 
αποστολής σε χώρα υποδοχής προσφύγων, συνυπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες με διαφορετικό 
πολιτισμικό χαρακτήρα, γεγονός που της προσέδωσε πολυπολιτισμικό πρόσημο. Επιπρόσθετα, τα 

τελευταία χρόνια, η συνεχιζόμενη εισροή μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, 
διαμορφώνουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την ελληνική κοινωνία η οποία δεν ήταν 
προσανατολισμένη και προετοιμασμένη να διαχειριστεί τον όγκο και την ποικιλομορφία του 
νεοεισερχόμενου πληθυσμού. 

Η χώρα μας έχει πλέον διαπολιτισμικό χαρακτήρα, επομένως κρίνεται αναγκαία η συνύπαρξη 
με τη διαπολιτισμικότητα, τόσο της κοινωνίας εν γένει, όσο και του μαθητικού δυναμικού εν μέρει. 
Η κοινή ζωή πολλών και διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, εντός των κρατών είναι 
αδιαμφισβήτητο γεγονός και πρέπει να διευθετηθούν οι συνθήκες ώστε η συνύπαρξη αυτή να 

καταστεί αρμονική και όπως επισημαίνει ο Mavrozacharakis (2016) ορθολογική και ακριβοδίκαιη, 
εξασφαλίζοντας αναγνώριση της ετερότητας. 

Η σχολική τάξη αποτελείται από όλο και περισσότερο ανομοιογενές μαθητικό πληθυσμό, 
προερχόμενος από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, αποτελώντας το 

βασικό χαρακτηριστικό της (Day, 2003). Κρίνεται επιβεβλημένο, σύμφωνα με τις σημερινές 
επικρατούσες συνθήκες, το εκπαιδευτικό σύστημα να διαχειριστεί τους διαφορετικούς πολιτισμικά 
πληθυσμούς καθώς η σχολική μονάδα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ποιότητας των σχέσεων 
ανάμεσα στα μέλη της, διαμορφώνοντας τον κοινωνικό προσανατολισμό της  κοινωνίας. Εάν μέσα 

στο μικροεπίπεδο του σχολείου, όλοι οι μαθητές μάθουν τρόπους να ζουν αρμονικά και ισότιμα, θα 
καταφέρουν και στο μετέπειτα μακροεπίπεδο της κοινωνίας να εφαρμόσουν όρους και κανόνες μιας 
κοινής ισότιμης διαβίωσης (Κεσίδου, 2008), βασισμένης, σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2011: 28) στη 
γνώση για τον άνθρωπο, όπου τα σύνορα μεταξύ του «εγώ» και του «άλλου» παρουσιάζονται 

προσπελάσιμα. Επομένως, όπως επισημαίνει η Capper (2021) είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να 
εξατομικεύουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με το ποιοι είναι οι μαθητές τους, ώστε να αποφευχθεί 
το μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κριτική παρουσίαση του διαπολιτισμικού μοντέλου 

εκπαίδευσης. Αρχικά, επιχειρείται αποσαφήνιση των εννοιών «πολυπολιτισμικός» και 
«διαπολιτισμικός» και δίνεται εννοιολογική διάσταση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια 
της οποίας δημιουργούνται νέοι χώροι μάθησης, επικοινωνίας, διαλόγου και αμοιβαιότητας, μέσω 
πολλών πολιτισμών. Ακολουθεί αναφορά και στα πέντε κύρια μοντέλα της εκπαίδευσης των 

μεταναστών, όπου το καθένα αντιμετωπίζει την εκπαίδευσή τους με διαφορετικό τρόπο και για 
διαφορετικό επιθυμητό στόχο. Μελετώντας το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι αποτελεί «εργαλείο»  για την ανάπτυξη αναγκαίων δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών προκειμένου να επιτευχθεί διάδραση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.  
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2. Κύριο μέρος  

2.1. Αποσαφήνιση βασικών εννοιών  

Η παρουσία αλλοδαπών στη χώρα μας θεωρείται αναπόδραστη πραγματικότητα, αλλάζοντας 
τον δημογραφικό και πολιτιστικό χάρτη, αποτελώντας μια νέα ζώσα κατάσταση. Απόρροια της 
εισόδου των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, εκτός από τις αλλαγές που επιφέρει στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή (Νικολάου, 2011), είναι και η πολυπολιτισμικότητα του 

μαθητικού πληθυσμού, προβάλλοντας την αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής διάστασης της 
εκπαίδευσης (Capper, 2021). 

Εξετάζοντας τις έννοιες «πολυπολιτισμικότητα» και «διαπολιτισμικότητα» διαπιστώνουμε ότι 
είναι μεν στενά συνδεδεμένες με την έννοια της μετανάστευσης, δεν είναι όμως ταυτόσημες ή 

ομώνυμες (Μάρκου, 1997). Προσπαθώντας να διατυπώσουμε τη σημασία τους με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια, διαπιστώνουμε ότι «πολυπολιτισμικός-ή-ό» χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
διάφορων και διακεκριμένων μεταξύ τους πολιτισμών, ενώ «διαπολιτισμικός-ή-ό» σχετίζεται με 
διάφορους πολιτισμούς ή συνδυάζει διάφορους πολιτισμούς (Μπαμπινιώτης, 2019).  

Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2007· 1995) η «διαπολιτισμικότητα» (interculturalism) 
χρησιμοποιείται για να αναλυθεί και να περιγραφεί η «πολυπολιτισμική» κατάσταση (αναλυτική 
διάσταση του όρου) και να διατυπωθούν οι στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής (κανονιστική 
διάσταση του όρου). Η πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει μια υπάρχουσα κατάσταση, είναι 

δεδομένη, σε αντίθεση με τη διαπολιτισμικότητα η οποία δεν είναι, προϋποθέτει την 
πολυπολιτισμικότητα αλλά δεν απορρέει αυτόματα από αυτή αποτελώντας το «ζητούμενο», το «τι 
θα έπρεπε να είναι» μέσα από μια δυναμική και εξελισσόμενη διεργασία.  

Ο Νικολάου (2011: 287-288), επισημαίνει ότι, η «πολυπολιτισμικότητα» είναι η θεσμικά 

κατοχυρωμένη συνύπαρξη και αυτόνομη ανάπτυξη «διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων στο ίδιο 
κρατικό πλαίσιο», ενώ η «διαπολιτισμικότητα» είναι η ισότιμη και απροκατάληπτη αντιμετώπιση 
της «πολυπολιτισμικότητας», έχοντας ως απώτερο στόχο την επικοινωνία και τη συνεννόηση, 
διαδικασίες επωφελείς για όλους οι οποίες οδηγούν σε δημιουργική σύνθεση. Η 

«διαπολιτισμικότητα» είναι μια κατάσταση και διαδικασία συνείδησης που στηρίζεται στην 
αναστοχαστική αντίληψη και εμπειρία του πολιτισμικού πλουραλισμού, υφίσταται μόνο μέσα σε ένα 
πλαίσιο επαφής, ανεκτικότητας, αποδοχής της ετερότητας και της συνεργασίας, αλλάζοντας τις 
στάσεις και τις συμπεριφορές των εμπλεκομένων. 

Ο Γεωργογιάννης (2000), τονίζει το μοναδικό κοινό τους σημείο που είναι ο όρος 
«πολιτισμός». Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην κατάργηση των διαχωριστικών πλαισίων 
μεταξύ των πολιτισμών, οδεύοντας στην αμοιβαία αποδοχή και αλληλεπίδρασή τους, εξαλείφοντας 
οποιεσδήποτε τάσεις απόρριψης και περιθωριοποίησης των πολυπολιτισμικών ομάδων από την 

κοινωνία της χώρας υποδοχής. Τον όρο «πολύμορφο πολιτισμό» ανέδειξε και ο Μάρκου (1997), 
επισημαίνοντας ότι αποτελεί έναν δυναμικό πολιτιστικό πλούτο για όλους. Ο ίδιος υπογραμμίζει την 
αξία της κριτικής σκέψης και ικανότητας επεξεργασίας των πιθανών διαφορών αλλά και των 
συμπληρωματικών στοιχείων των πολιτισμών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι εμπλουτίζονται οι 

σύγχρονες διευρυμένες κοινωνίες. Ταυτόχρονα δημιουργούνται προϋποθέσεις διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας και επικοινωνιακή διαδικασία δόμησης ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων. Από 
την κριτική των πολιτισμών αναδεικνύονται οι θετικές και αρνητικές πλευρές τους, απορρέουν οι 
δυνατότητες και οι περιορισμοί τους που ίσως οδηγήσουν στον μετασχηματισμό του δικού μας 

πολιτισμού, επιλύοντας προβλήματα οικουμενικού χαρακτήρα και δημιουργώντας έναν άνθρωπο 
που θα προσαρμόζεται σε κάθε χώρα και ήπειρο. (Νικολάου, 2011· Πορτελάνος, 2002· Levi-Strauss, 
1993). 

Οι Κανακίδου και Παπαγιάννη (1998) τονίζουν την πρόθεση «διά» μέσα από την οποία 

αντικατοπτρίζεται και σε αυτή την θεώρηση, η αλληλεπίδραση, η αμοιβαιότητα και η αλληλεγγύη 
που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων οι οποίοι συμβιώνουν σε μια κοινωνία.  



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

135 

2.2. Μοντέλα διαχείρισης της εκπαίδευσης μεταναστών 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την πολυπολιτισμικότητα αποτέλεσαν 

και συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο πολυεπίπεδου κοινωνικού και εκπαιδευτικού 
προβληματισμού. Έχουν σχηματοποιηθεί πέντε κύρια μοντέλα-προσεγγίσεις εκπαίδευσης, το 
αφομοιωτικό, το μοντέλο της ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό, το αντιρατσιστικό και το 
διαπολιτισμικό (Μάρκου, 1997· Pentini, 2005· Γκόβαρης, 2011· Νικολάου, 2011). Η Κεσίδου (2008) 

συμπληρώνει ότι τα δύο πρώτα μοντέλα έχουν μονοπολιτισμικό προσανατολισμό, ενώ τα άλλα τρία 
πολυπολιτισμικό. 

2.3. Το μοντέλο της αφομοίωσης 

Το μοντέλο της αφομοίωσης κυριάρχησε μέχρι τη δεκαετία του 1960 παρόλο που η ιδέα της 
αφομοίωσης είναι υπαρκτή ήδη από τον 17ο αιώνα έχοντας ως στόχο τη σταδιακή εξάλειψη των 
πολιτισμικών διαφορών μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης (Γκόβαρης, 2011), 

αποτελώντας το τελικό στάδιο της επαφής, της σύγκρουσης και της προσαρμογής μεταξύ των 
ομάδων που έρχονται σε επαφή (Νικολάου, 2011). 

Το αφομοιωτικό μοντέλο είναι εθνοκεντρικό καταδικάζοντας τον μετανάστη σε ρόλο 
παρατηρητή, υποχρεώνοντάς τον να αγνοήσει τον πολιτισμό του, να αποκοπεί από τις ρίζες του, 

στοχεύοντας στην απόλυτη προσαρμογή του στον πολιτισμό και τη γλώσσα της νέας κοινωνίας 
(Γεωργογιάννης, 1999) ώστε να ταυτιστεί απόλυτα με τα χαρακτηριστικά της (Κεσίδου, 2008), την 
πλήρη δηλαδή αποδοχή των πολιτισμικών προτύπων της κοινωνίας υποδοχής (Νικολάου, 2011). 

Το σχολείο είναι μονογλωσσικό και μονοπολιτισμικό καθώς η διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας δεν αφορά το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχει μοναδικό στόχο την απόκτηση 
επάρκειας στην εθνική γλώσσα και πολιτισμό, θεωρώντας πως η γρήγορη εκμάθηση της εθνικής 
γλώσσας, έχοντας κοινωνικοποιητικό ρόλο στο νέο περιβάλλον (Γεωργογιάννης, 2000), απ οτελεί 
κλειδί για τη γρήγορη αφομοίωση (Μάρκου, 1997). Το σχολείο δεν προσαρμόζεται στις ανάγκες των 

μαθητών αλλά το αντίθετο, οι μαθητές πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα του σχολείου 
(Κεσίδου, 2008) και οτιδήποτε άλλο είναι ιδιωτική υπόθεση των ομάδων, οι οποίες διατηρούν το 
δικαίωμα να μάθουν, αν το επιθυμούν, στα παιδιά τους τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους 
(Rodriguez, 1982). 

Θεμελιώδης στόχος του αφομοιωτικού μοντέλου είναι να επιτευχθεί η κοινωνική σταθερότητα, 
η απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να γίνει αποδεκτός ο «ξένος» από την κυρίαρχη ομάδα 
λειτουργώντας ισότιμα μέσα σε αυτήν, θέτοντας όμως στο περιθώριο τη μητρική του γλώσσα και το 
πολιτισμικό του κεφάλαιο, τα οποία θεωρούνται εμπόδια στη διαδικασία πλήρους κοινωνικής 

ένταξης (Γκόβαρης, 2011· Κεσίδου, 2008· Μάρκου, 1997). 

2.4. Το μοντέλο της ενσωμάτωσης 

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης στηρίζεται στη θέση ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα 
στους πολιτισμούς της πλειοψηφίας και των μειονοτικών ομάδων, παρόλες τις διαφορές τους. Αυτή 
η ανεκτικότητα της «πολιτισμικής ετερότητας» αναγνωρίζεται μέχρι το σημείο που δεν αμφισβητεί 
τις κυρίαρχες πολιτισμικές αξίες (Γκόβαρης, 2011· Νικολάου, 2011).  

Το μοντέλο αυτό, σε αντίθεση με το αφομοιωτικό δεν απαιτεί πλήρη πολιτισμική συμμόρφωση, 
αλλά υπακοή και αποδοχή πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών αξιών και πεποιθήσεων του 
κυρίαρχου κοινωνικού συστήματος (Γεωργογιάννης, 1999· Μάρκου, 1997). Δεν κυριαρχεί η 
ολοκληρωτική αποκοπή από τις πολιτισμικές ρίζες και τη μητρική γλώσσα που μπορούν να 

διατηρηθούν, μόνο όμως στο πλαίσιο του ιδιωτικού και όχι του δημόσιου βίου (Κεσίδου, 2008), 
αποτελώντας μέσο για την αρτιότερη εκμάθηση της εθνικής γλώσσας (Γκόβαρης, 2011:52) ώστε να 
διασφαλιστεί η γλωσσική και πολιτισμική ομοιογένεια των κοινωνιών (Νικολάου, 2011).   
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Και σε αυτό το μοντέλο αγνοούνται οι ανάγκες των παιδιών, δεν παρέχονται ίσες ευκαιρίες 
(Γεωργογιάννης, 1999), έχει αφομοιωτικούς στόχους, αναπαράγοντας την κοινωνική δομή της 
εξουσίας (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2001). 

2.5. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν διαπιστώθηκε ότι τα μονοπολιτισμικά μοντέλα δεν 
έδιναν ουσιαστική λύση στα προβλήματα των παιδιών στο σχολείο έγινε μετατόπιση προς τον 

πολιτισμικό πλουραλισμό (Νικολάου, 2011· Κεσίδου, 2008) ώστε να βιώσουν οι μαθητές από 
διαφορετικές ομάδες την εκπαιδευτική ισότητα (Μάρκου, 1997).   

Εφαρμόστηκε ένα πλουραλιστικό αναλυτικό πρόγραμμα, εμπεριέχοντας τη διδασκαλία 
στοιχείων των πολιτισμών των «ξένων», βοηθώντας τους να δομήσουν θετική αυτοεικόνα και να 

πετύχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις (Γκόβαρης, 2011), προωθώντας τη διαμόρφωση ενός 
κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα συνυπάρξουν και θα αναπτυχθούν όλοι οι πολιτισμοί χωρίς 
να κινδυνεύει η ενότητα και η συνοχή τους (Μάρκου, 1997).  

Παρά το θετικό στοιχείο της αναγνώρισης και του σεβασμού κάθε παιδιού να μορφώνεται στη 

μητρική του γλώσσα και με βάση το πολιτισμικό του υπόβαθρο, μπορεί να οδηγήσει σε παράλληλη 
ανάπτυξη πολιτισμών, χωρίς αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καταλήγοντας στον κατακερματισμό του 
εκπαιδευτικού συστήματος και του έθνους, μην αντιμετωπίζοντας εν τέλει τις πραγματικές αιτίες που 
οδηγούν τις μειονότητες σε κοινωνικό αποκλεισμό (Γκόβαρης, 2011· Νικολάου 2011· Κεσίδου, 

2008). 

2.6. Το αντιρατσιστικό μοντέλο 

Το αντιρατσιστικό μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε προς το τέλος της δεκαετίας του 1980, 
επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα της πρόληψης και της καταπολέμησης του ρατσισμού στα 
σχολεία και κατ΄επέκταση σε όλες τις περιοχές της κοινωνικής ζωής (Νικολάου, 2011), στοχεύοντας 
στη ριζική αναδιάρθρωση των εθνοτικών και φυλετικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων (Γκόβαρης, 

2011). 
Με τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού των μειονοτικών ομάδων, βασικά στοιχεία 

του πολυπολιτισμικού μοντέλου, δεν επιτεύχθηκε καμία θεσμική αλλαγή των κοινωνικών δομών, 
των νόμων και των διατάξεων του κράτους, ώστε να εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις εις βάρος 

των μεταναστόπουλων, επομένως έπρεπε να αλλάξουν και οι δομές της εκπαίδευσης και της 
κοινωνίας (Γεωργογιάννης, 1999).  

Βασικοί στόχοι του αντιρατσιστικού μοντέλου είναι η ισότητα στην εκπαίδευση, η δικαιοσύνη 
για συμμετοχή και ανάπτυξη σε όσα η κοινωνία προσφέρει, η χειραφέτηση και απελευθέρωση από 

ρατσιστικά πρότυπα των καταπιεζόμενων και καταπιεστών, η καλλιέργεια κλίματος ισοπολιτείας και 
αναγνώρισης της συνεισφοράς όλων των κοινωνικών ομάδων, ο σαφής διαχωρισμός του σχολείου 
από τις πολιτικές θέσεις για υπεροχή του γηγενούς πληθυσμού και την προνομιακή μεταχείριση 
(Νικολάου 2011· Μάρκου, 1997). 

Το μοντέλο αυτό δεν επικεντρώθηκε στις αιτίες που προκαλούν ανισότητα, αλλά σε αυτά που 
χωρίζουν και όχι αυτά που ενώνουν τις διαφορετικές ομάδες, κινδυνεύοντας το σχολείο να 
μετατραπεί σε πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα σε κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις γεγονός που 
επιδρά αρνητικά στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Νικολάου 2011· 

Γεωργογιάννης, 1999). 

2.7. Το διαπολιτισμικό μοντέλο 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης αναπτύσσεται και αυτό στη δεκαετία του 1980 στην 
Ευρώπη, εξαιτίας της σημαντικής μετακίνησης πληθυσμών αλλά και της αποτυχίας των 
προηγούμενων μοντέλων (Νικολάου, 2011· Πορτελάνος, 2002), επιδιώκοντας να δώσει λύσεις στα 
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θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας μέσα στο σχολείο που δεν είχαν καταφέρει να 
επιλυθούν (Κεσίδου, 2008). 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί μετεξέλιξη του 
πολυπολιτισμικού, δεν έχει κατασταλάξει ακόμη σε ένα αποδεκτό από όλους τους ερευνητές 

θεωρητικό πλαίσιο (Νικολάου, 2011:130), όλοι όμως αποθαρρύνουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν 
οι διαφορετικοί πολιτισμοί από τον κυρίαρχο της υποδοχής. 

Στη συνέχεια, βασιζόμενοι στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα γίνει αναφορά αρχικά στις 
θεωρητικές κατευθύνσεις του, μέσα από τον οικουμενικό και σχετικό πολιτισμό και στις βασικές 

αρχές και τους στόχους του. Καταλήγουμε στην κριτική του, διαπιστώνοντας ότι δεν παραπέμπει σε 
ένα συγκεκριμένο και κοινά αποδεκτό μοντέλο εκπαίδευσης αλλά αναφέρεται σε αρχές και πρακτικές 
που πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο αλλά και 
ολόκληρη την κοινωνία, αποκτώντας τα παιδιά από νωρίς την ικανότητα σεβασμού των διαφορών.  

2.8. Το διαπολιτισμικό μοντέλο από την προοπτική του πολιτισμικού και σχετικού 

οικουμενισμού 

Σύμφωνα με τον Παπά (1998) δεν μπορεί να δοθεί ένας σύντομος, σαφής και καθολικά 
αποδεκτός ορισμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διότι η εννοιολογική χρήση του όρου 
«πολιτισμός» διαμορφώνει τρεις κύριες κατευθύνσεις:  

• τον πολιτισμικό οικουμενισμό, ανάδειξη των κοινών πολιτισμικών στοιχείων 

• τον πολιτισμικό σχετικισμό, ανάδειξη των πολιτισμικών διαφορών  
• το δίλημμα οικουμενισμός ή σχετικισμός, ανάδειξη της ισότιμης συμμετοχής και 

αλληλοαποδοχής των ανθρώπων ως ελεύθερων και ίσων μεταξύ τους.  
Οι θέσεις του πολιτισμικού οικουμενισμού εκφράζουν την προοπτική σύγκλισης των επιμέρους 

κοινωνικών συστημάτων σε ένα ενιαίο και γενικά αποδεκτό παγκόσμιο κοινωνικό σύστημα. 
Σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2011: 81-82) είναι αναγκαίο ένα εκπαιδευτικό σύστημα με 
«υπερπολιτισμικό προσανατολισμό», όπου η δημιουργία της νέας γνώσης επέρχεται μέσω της 
μετεξέλιξης της κουλτούρας, τοποθετώντας το «εγώ» στη θέση του «άλλου». Συνεπώς, βασικός 

στόχος της εκπαίδευσης είναι η υπέρβαση των διαφορών καθώς και της ιδιαίτερης πολιτισμικής 
ταυτότητας ώστε τα μέλη των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων να προσεγγίζουν τα οικουμενικά 
κοινά πολιτισμικά στοιχεία. Αυτή η «πολιτισμική συνάντηση» θα δημιουργήσει τη νέα γνώση μέσα 
από αναστοχαστικές διαδικασίες πολιτισμικού πλουραλισμού οι οποίες αναπτύσσουν την 

ενσυναίσθηση και την αυτογνωσία. 
Βασική αρχή του πολιτισμικού σχετικισμού είναι η ισότητα των πολιτισμών μέσα από την 

προοπτική των δικών τους αξιών και προσανατολισμών, θεωρώντας πως η οικουμενική προοπτική 
οδηγεί σε προσπάθεια απαξίωσης του διαφορετικού. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, στηριζόμενη σε 

αυτή την προσέγγιση, στοχεύει στη στήριξη της ιδιαίτερης κουλτούρας των μεταναστών, 
πιστεύοντας πως η διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας και η συνείδηση της διαφορετικότητας 
αποτελούν προϋποθέσεις συνάντησης πολιτισμών (Γκόβαρης, 2011).  

Σύμφωνα με τον Νικολάου (2011: 134-135) τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται μία καινούρια 

κατεύθυνση στοχεύοντας στη θεωρητική σύνθεση των δύο προσεγγίσεων, ώστε να ξεπεράσει το 
δίλημμα «οικουμενισμός ή σχετικισμός», αντιμετωπίζοντας ρεαλιστικά και με ψυχραιμία την 
πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Αναφέρεται στην ξεχωριστή διάσταση της διαπολιτισμικότητας, 
την «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» η οποία προϋποθέτει την αλληλογνωριμία, αποδοχή, κατανόηση και 

αλληλεπίδραση των εθνών και των κατοίκων που οικοδομούν την Ευρώπη. 

2.9. Αρχές και στόχοι του διαπολιτισμικού μοντέλου 

Ο Helmunt Essinger (1990) (όπ. αναφ. στο Νικολάου 2011· Κεσίδου, 2008· Γεωργογιάννης, 
1999· Μάρκου, 1997) ορίζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως την παιδαγωγική απάντηση στα 
προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης που ανακύπτουν σε μια πολυπολιτισμική και πολυεθνική 
κοινωνία, η οποία διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές: εκπαίδευση για την ενσυναίσθηση, 
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εκπαίδευση για την αλληλεγγύη, εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό και εκπαίδευση εναντίον 
του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. 

Ο Δαμανάκης (1997), αναλύοντας το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης προσδιορίζει τρία 
αξιώματα που το διέπουν, το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, το αξίωμα της ισοτιμίας του 

μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και το αξίωμα της παροχής 
ίσων ευκαιριών, που οδηγούν στον μετασχηματισμό των ατόμων και τη δημιουργία μιας κοινωνίας 
η οποία χαρακτηρίζεται από ανεκτικότητα και συνύπαρξη ατόμων και ομάδων με πολιτισμικές 
διαφορές. Σύμφωνα με αυτά τα αξιώματα, η διαπολιτισμική προσέγγιση είναι το παιδαγωγικό 

πρόγραμμα στήριξης της ιδιαίτερης κουλτούρας των μεταναστών και η διαδικασία δόμησης και 
διατήρησης της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια διαπολιτισμικής 
ικανότητας, η οποία θα βοηθήσει κατά τη διερεύνηση των διαφορών με τους «άλλους», την 
κατανόηση, την επικοινωνία και την αποδοχή τους, ώστε να μην αποτελεί στόχο η αφομοίωση, αλλά 

η προσπάθεια διατήρησης της διαφοράς μεταξύ «εαυτού» και «άλλου» (Γκόβαρης, 2011· 
Δαμανάκης, 1997). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση επιδιώκει τη συνύπαρξη και τη συνεκπαίδευση όλων των 
παιδιών, ανεξαρτήτως προέλευσης, μέσα σε ένα πνεύμα απροκατάληπτης επικοινωνίας και 

συνεργασίας, με σεβασμό στην ετερότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα (Νικολάου, 2011). Είναι η 
απάντηση στην πολυπολιτισμική μετεξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών, αποτελώντας το μέσο 
δημιουργίας συνθηκών συμμετρικής αλληλεπίδρασης των πολιτισμών (Γκόβαρης, 2011). Θέτει σε 
ενέργεια την προοδευτική λειτουργία του σχολείου, μέσω δηλαδή της σχολικής εκπαίδευσης να 

επέλθει η αναμόρφωση της κοινωνίας προς την επιθυμητή κατεύθυνση, χωρίς τα φαινόμενα του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού (Κεσίδου, 2008). Η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από εμπειρίες διάφορων πολιτισμικών στοιχείων, χαρακτηρίζεται 
από τη φροντίδα και την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και ταυτόχρονα στην 

κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ζωή.  

2.10. Κριτική του διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης αποτελεί την πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη 
παιδαγωγική παρέμβαση, περιγράφοντας έναν τρόπο προσέγγισης και διαχείρισης της πολιτισμικής 
ετερότητας στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, συγκριτικά με τα προηγούμενα μοντέλα 
(Κάτσικας & Πολίτου, 1999· Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998).  

Η βιβλιογραφική έρευνα καταδεικνύει πολλές προσεγγίσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο 
μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο συνθέτει τους προβληματισμούς των άλλων εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων, θέτοντας στο επίκεντρο τον «διαπολιτισμικό λόγο», αφυπνίζοντας και καλλιεργώντας 
τη συνείδηση και τον αναστοχασμό για την κοινωνική πολυμορφία, ιδιαίτερα στους χώρους των 

παιδιών και των νέων (Γκόβαρης, 2011·Κάτσικας & Πολίτου, 1999). Είναι αρχή, υποδεικνύοντας 
ότι πρέπει να παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους, είναι διαδικασία, προβλέποντας μια διαρκή 
αλληλεπίδραση και συνεργασία και τέλος είναι κίνημα, περιλαμβάνοντας μεταρρύθμιση 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών θεσμών στοχεύοντας στην ελεύθερη ατομική και συλλογική έκφραση 

(Γεωργογιάννης, 1999). 
Αποτελεί μια παιδαγωγική προσέγγιση για όλους, διαπνέει τη γενική παιδεία, δεν απευθύνεται 

αποκλειστικά στα παιδιά των μεταναστών αλλά σε όλα τα παιδιά και όλα τα μέλη της κοινωνίας, 
αναγνωρίζοντας το μορφωτικό κεφάλαιο και την  πολιτισμική ταυτότητα κάθε μαθητή, αποτελώντας 

την αφετηρία της διδακτικής διαδικασίας (Γκόβαρης, 2011). Δημιουργεί το πνευματικό υπόβαθρο 
που θα βοηθήσει την ανοικτότητα και την πολιτισμική αρμονία, αναπτύσσοντας τη διαπολιτισμική 
ετοιμότητα και καλλιεργώντας την διαπολιτισμική δεξιότητα, απαντώντας στα προβλήματα του 
γλωσσικού και πολιτισμικού πλουραλισμού (Δαμανάκης, 2007· Δημητριάδου, 2008). Έχει διττό 

ρόλο καλλιεργώντας από τη μια μεριά στις ομάδες της μειονότητας  την ενδυνάμωση, την 
κοινωνικοποίηση και την αίσθηση ασφάλειας και από την άλλη στις ομάδες της πλειοψηφίας την 
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άρση προκαταλήψεων και στερεοτύπων, την εγκατάλειψη ιδεών εθνοφυλετικής ιεραρχίας και την 
αποβολή του πιθανού αισθήματος απειλής (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003).  

Αποσκοπεί στη δημιουργία ανοικτών κοινωνιών όπου πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο 
διαδραματίζει το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από την μεταρρύθμιση και τον σχεδιασμό κατάλληλων 

αναλυτικών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε πολιτισμού, καλλιεργώντας 
την κριτική σκέψη στα παιδιά, ανταποκρινόμενο ταυτόχρονα στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 
πολιτικές και πολιτισμικές προσδοκίες όλων των εθνικών και μεταναστευτικών ομάδων 
(Γεωργογιάννης, 1999). Επισημαίνονται από τον Νικολάου (2011) στρατηγικές και πρακτικές 

διαχείρισης της ετερότητας στην «πολύχρωμη» σχολική τάξη, όπως τα ομαδοσυνεργατικά μοντέλα 
και η μέθοδος project, όπου θα τονώσουν την αυτοπεποίθηση του ξένου και περιθωριοποιημένου 
μαθητή, τη συναισθηματική του ασφάλεια και θα αναπτύξουν κίνητρα για μάθηση κ αι ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Στον αντίποδα, επικριτές του θεωρούν ότι δεν έχει καταφέρει να επιτύχει την επιθυμητή και 
πολυσυζητημένη ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση, ούτε να βελτιώσει τη σχολική επίδοση 
μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ούτε να παραμερίσει τις προκαταλήψεις και 
τα στερεότυπα και να απεγκλωβιστεί από τον μονοπολιτισμικό χαρακτήρα του σχολείου, 

μεταβάλλοντας τη σχέση εξουσίας και ανισότητας (Μάρκου & Παρθένης, 2011). Στην ουσία 
αποτελεί ένα ιδεώδες που αντλεί κύρος προσπαθώντας να καλύψει τις ατέλειες των υπόλοιπων 
μοντέλων, απαντώντας θεωρητικά στα ανακύπτοντα προβλήματα της σύγχρονης εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας τα οποία ουσιαστικά και δεν επιλύει. Διακατέχεται από απλοϊκότητα και ιδεαλισμό 

διότι τα πραγματικά προβλήματα που προκύπτουν από την κοινωνικοπολιτική θέση των ανθρώπων 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με παιδαγωγικά μέτρα, ιδιαίτερα όταν οδηγούν σε εφαρμογές 
ανοχής του διαφορετικού (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998).  

Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης 

προσπάθειας εκδημοκρατισμού της πολυπολιτισμικής κοινωνίας (Γκόβαρης, 2011), βρίσκοντας 
πεδία εφαρμογής και πέρα από την εκπαίδευση, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο τόσο της 
ανάλυσης όσο και της δράσης μέσα σε μια κοινωνία της οποίας ο ιστός αποτελείται από πολλούς και 
διαφορετικούς μεταξύ τους πολιτισμούς (Νικολάου, 2011). 

3. Συμπεράσματα 

Εξετάζοντας τα κύρια εκπαιδευτικά μοντέλα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, 

διαπιστώνουμε αδυναμίες στην ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκπαίδευσης των 
παιδιών των μεταναστών. 

Το αφομοιωτικό μοντέλο κατακρίθηκε γιατί διακατέχεται από εθνοκεντρικές θέσεις, 
οδηγώντας σε πλήρη αφομοίωση των μεταναστών από τον κυρίαρχο πολιτισμό (Παπάς, 1998). Το 

μοντέλο της ενσωμάτωσης αγνοεί τα ουσιαστικά προβλήματα, μειώνοντας τη δυνατότητα ίσων 
ευκαιριών εκπαίδευσης, αξιολογώντας τα πολιτισμικά στοιχεία με βάση τα πρότυπα του κυρίαρχου 
πολιτισμού (Γκόβαρης, 2011). Το πολυπολιτισμικό μοντέλο αδυνατεί να επέμβει στη βάση των 
πραγματικών αιτιών που οδηγούν τις μειονότητες στον κοινωνικό αποκλεισμό, αποτελώντας 

εκλεπτυσμένη μορφή κοινωνικού ελέγχου (Μάρκου, 1997). Το αντιρατσιστικό, έχει ως αποτέλεσμα 
το σχολείο να αποκοπεί από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του και να μετατραπεί σε πεδίο 
ανταγωνισμού ανάμεσα σε πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις (Γκόβαρης, 2011).  

Το διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο θεωρείται η απάντηση στην πρόκληση της σύγχρονης 

διαπολιτισμικότητας, κυρίως ως αρχή που διαπερνά το σχολικό πρόγραμμα, αλλά και ως εργαλείο 
για επίτευξη ισότητας σε ολόκληρη την κοινωνία. 

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι δεν έχει στόχο μόνο τους ξένους πληθυσμούς αλλά και τους 
ντόπιους όσο συνεχίζονται οι κοινωνικές ανισότητες (Νικολάου, 2011).  

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, 
ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν είναι μια προσωρινή κατάσταση. Επομένως, ξεκινώντας αρχικά από 
το σχολείο η διαπολιτισμική προσέγγιση θα αποτελέσει εργαλείο σύνθεσης της διαφορετικότητας, 
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διαμέσου των σταδίων της γνωριμίας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας. Η Capper (2021) επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργούν στρατηγικές 
οικοδόμησης σχέσεων, εστιάζοντας στο πλαίσιο της ζωής και των εμπειριών όλων των μαθητών. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναδεικνύεται όχι μόνο ως αποτελεσματικό εργαλείο για την 

εναλλακτική οργάνωση του σχολείου αλλά και ως μέσο που θα εξασφαλίσει τη διατήρηση της 
συνοχής του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής ειρήνης, αποτελώντας ανάχωμα για τις κοινωνικές 
αδικίες και διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως καταγωγής, στη γνώση 
και κατ’επέκταση στην επαγγελματική και κοινωνική ένταξη.  
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Περίληψη 

Η αναγκαστική μετανάστευση είναι μία στρεσογόνος εμπειρία που κάνει το άτομο ευάλωτο σε 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς το ίδιο υφίσταται ραγδαίες αλλαγές σε ατομικό, οικογενειακό 
και κοινωνικό επίπεδο. Οι αιφνίδιες αυτές αλλαγές στη ζωή των προσφύγων είναι ιδιαίτερα 
τραυματικές και ευθύνονται για πλήθος διαταραχών ψυχικής υγείας που αναπτύσσουν τα άτομα 

αυτά, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι η διαταραχή μετά από ψυχοτραυματικό στρες και η 
κατάθλιψη. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γίνει μία ανασκόπηση σχετικά με την ευαλωτότητα 
σε ψυχικές διαταραχές που μπορούν να αναπτύξουν οι πληθυσμοί που μετακινούνται βίαια από τον 
τόπο διαμονής τους, λόγω εμπόλεμης κατάστασης ή δύσκολων κοινωνικο -οικονομικών συνθηκών. 

Επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι να παρουσιαστούν τα διαγνωστικά κριτήρια για τις ψυχικές αυτές 
διαταραχές, η ταξινόμησή τους ανά φύλο και ηλικία, τα αίτια και οι συνέπειές τους στην 
ψυχοκοινωνική υγεία των προσφύγων, τα προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπισή τους, 
καθώς και ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών που δουλεύουν σε προσφυγικές δομές. 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, καθώς και οι κάθε είδους 

πόλεμοι έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση, καθώς και σε ποικιλότητα και πολυμορφία, του 
πληθυσμού της παγκόσμιας μετανάστευσης. Μόνο το 2015 το μαζικό μεταναστευτικό κύμα έφερε 
πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες σε χώρες της Ε.Ε. Το φαινόμενο αυτό μεταφράζεται ως μια 
συνεχιζόμενη κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρίση, καθώς όλο και περισσότερες χώρες 

επηρεάζονται από τα μεταναστευτικά ρεύματα, με ποικίλες συνέπειες στην εσωτερική τους 
οικονομική και κοινωνική δομή (Castles & Miller, 2009). 
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Η έρευνα γύρω από τον εκτοπισμό ανθρώπων, όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα, βασίζεται, σε 
εννοιολογικό επίπεδο, σε έναν κρίσιμο διαχωρισμό: αυτόν ανάμεσα στους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες. Οι μετανάστες συγκροτούν την οικονομική μορφή μετανάστευσης και δεν θα μας 
απασχολήσουν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, αντίθετα αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι 

οι πρόσφυγες, οι οποίοι αποτελούν την πολιτική μορφή μετανάστευσης (Hein, 1993).  
Οι πρόσφυγες συχνά βιώνουν τραυματικά γεγονότα τόσο κατά τη διάρκεια που βρίσκονται στη 

χώρα τους, όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τη χώρα υποδοχής. Τέτοια τραυματικά 
γεγονότα είναι ο θάνατος κάποιου συγγενικού ή φιλικού τους προσώπου, σωματική, συναισθηματική 

ή/και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική βία, κ.α. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
προκλήσεις στις χώρες υποδοχής που σχετίζονται με τις διακρίσεις, τη βία, τις δυσκολίες στην ένταξή 
τους, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευσή τους, την ακούσια αδράνεια, την φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν αρνητικά βιώματα για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι 
αποτελούν σημαντικό μέρος του μετακινούμενου προσφυγικού πληθυσμού (Πανταζής, Καβούκης, 
Χατζηφωτίου, 2020). 

Στο εισαγωγικό αυτό μέρος κρίνεται επίσης απαραίτητη η διασαφήνιση των εννοιών 

πρόσφυγας και αιτών άσυλο, οι οποίες εσφαλμένα χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες από τον 
κυρίαρχο λόγο, οι διαφοροποιήσεις όμως που επισύρουν στα δικαιώματα και στις ελευθερίες είναι 
κομβικές. Πιο συγκεκριμένα: 

Η συνθήκη στην οποία έχει περιέλθει ένας αιτών άσυλο είναι η συνθήκη της αβεβαιότητας. 

Έχει υποβάλει το αίτημά του στην Υπηρεσία Ασύλου, όμως η έκβαση της υπόθεσής του είναι 
αβέβαιη. Μέχρι την επίδοση της απόφασης, αβέβαια είναι και το νομικό του καθεστώς και η διαμονή 
του στη χώρα υποδοχής. Οι αιτούντες άσυλο περιγράφουν την περίοδο αναμονής, που στη χώρα μας 
μπορεί να ξεπεράσει και τα δύο χρόνια από την στιγμή υποβολής του αιτήματός, ως παγωμένο χρόνο. 

Πράγματι, κατ’ αυτό το διάστημα είναι αόρατοι για το σύστημα και τους επιβάλλονται περιορισμοί 
ως προς την πρόβασή τους στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στο σύστημα υγείας (Boccagni 
& Righard, 2020). 

  Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης (1951), ο όρος «πρόσφυγας» αφορά «κάθε άνθρωπο 

που βρίσκεται έξω από το κράτος του οποίου είναι πολίτης εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου, διότι 
εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω της φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότητάς του, ή ακόμα εξαιτίας 
της ιδιότητάς του ως μέλος μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή των πολιτικών του απόψεων 
(πολιτικός πρόσφυγας) και επιπλέον του είναι αδύνατο να εξασφαλίσει προστασία από τη χώρα του, 

ή εξαιτίας του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να τεθεί υπό αυτή την προστασία» (Ύπατη Αρμοστεία του 
Ο.Η.Ε, 2009). 

Οι πρόσφυγες κατέχουν αναγνωρισμένο νομικό καθεστώς που τους επιτρέπει την πρόσβαση 
στα βασικά αγαθά της υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και εργασίας. Από την άλλη, καλούνται να 

διαχειριστούν αισθήματα αποχωρισμού, απώλειας πατρίδας ή/και ταυτότητας, επαγγελματικού 
κύρους, οικογενειακού ή/και κοινωνικού περίγυρου. Καταβάλλουν προσπάθεια εξοικείωσης με την 
κουλτούρα της χώρας υποδοχής και προσπαθούν  να ανταπεξέλθουν σε τυγχάνουσες ρατσιστικές 
συμπεριφορές και προκαταλήψεις. Παράλληλα, καλούνται να αντιμετωπίσουν την απώλεια, το 

άγχος, το θρήνο, τα αρνητικά συναισθήματα και τις επιπτώσεις τους. Το 50% των προσφύγων που 
φτάνουν στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ψυχολογική οδύνη και διάφορες ψυχικές ασθένειες που 
οφείλεται σε τραύματα, με τους μισούς από αυτούς να πάσχουν από μετατραυματικό στρες και 
κατάθλιψη (Robila, 2018). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των μεταναστευτικών ροών  

Η μετανάστευση θεωρείται ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες που δημιουργούν έντονο 
στρες, καθώς περιλαμβάνει μία διαδικασία απώλειας και αλλαγής της καθημερινότητας γεγονός που 
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αναμφίβολα επηρεάζει την ψυχική υγεία των μεταναστών και προσφύγων (ΑΡΑ,2012). Σύμφωνα με 
τους Slobodin & De Jong (2015) η μετανάστευση δεν είναι μόνο η φυσική μετατόπιση από το ένα 
μέρος στο άλλο, αντίθετα αποτελεί μία περισσότερο σύνθετη διαδικασία καθώς περικλείει 
ψυχολογικά και υπαρξιακά χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν 

εξαιτίας ανθρωπιστικών λόγων όπως ο πόλεμος, η βία, η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους και οι 
φυσικές καταστροφές, έρχονται αντιμέτωποι με τον αντίκτυπο μίας βαθιάς αλλά και μόνιμης 
απώλειας, με αποτέλεσμα την αποσύνθεση του «ψηφιδωτού της ταυτότητας» καθώς χάνουν τον 
οικείο τους χώρο και διαταράσσεται η συνέχεια μεταξύ προσωπικών, οικογενειακών και ευρύτερων 

εμπειριών (Παπαδόπουλος, 2018). Η προσωπική ευαισθησία στο στρες επηρεάζεται από τις 
διαδρομές που περιλαμβάνουν επώδυνες εμπειρίες όπως ο πόλεμος, η φτώχεια, η έλλειψη επαφής με 
την εθνική και πολιτισμική ομάδα προέλευσης, καθώς και τις διώξεις που υφίσταται το άτομο 
(Bustamante, Leclerc, Mari & Brietzke, 2016). Σε βάθος χρόνου το έντονο στρες καθώς και τα ψυχικά 

προβλήματα που αναπτύσσουν οι εκτοπισθέντες, εξαιτίας αυτών των τραυματικών γεγονότων που 
έχουμε ήδη αναφέρει, είναι πιθανό να λειτουργούν ως τροχοπέδη στην λειτουργικότητα του ατόμου 
σε καθημερινές καταστάσεις. 

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι οι πρόσφυγες που φτάνουν σε πολλές δυτικές κοινωνίες 

έρχονται αντιμέτωποι με έντονες και αρκετές φορές ανυπέρβλητες δυσκολίες. Η δυσκολία της μη 
μόνιμης στέγασης, η κράτηση, οι περιορισμοί στο δικαίωμα της εργασίας, της εκπαίδευσης, της 
εκμάθησης της γλώσσας και της περίθαλψης, καθώς και τα διοικητικά εμπόδια στην επανένωση της 
οικογένειας,  δημιουργούν ανασφάλεια και φόβο που προστίθενται στα προβλήματα λόγω των 

προηγούμενων τραυματικών εμπειριών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι η 
ανασφάλεια που εμφανίζουν οι πρόσφυγες επηρεάζεται και σε μεγάλο βαθμό επιδεινώνεται από την 
αύξηση, στις χώρες υποδοχής, της εχθρότητας εναντίον τους.  Μία άλλη διάσταση των 
ψυχοκοινωνικών συνεπειών των προσφυγικών ροών είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι 

αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την παραβίαση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, 
την παιδική εργασία, την κάθε μορφή βία, καθώς και την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. 
Δεν υπάρχει καμία  αμφιβολία ότι μία από τις περισσότερο ευάλωτες ομάδες εντός του 
προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού είναι νεαρά κορίτσια και γυναίκες, που φέρουν συχνά 

βαριές ευθύνες ως σύζυγοι, μητέρες, αδερφές και γιαγιάδες για αρκετά άλλα μέλη των οικογενειών 
τους. Έχοντας υποστεί σε μεγάλο βαθμό διακρίσεις στις χώρες προέλευσής τους, όντας συχνά  θύματα 
σωματικής κακοποίησης, ψυχολογικής βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, έρχονται πολλές φορές 
αντιμέτωπες και στις χώρες υποδοχής με ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Μελέτες δείχνουν ότι σε 

αρκετά camp προσφύγων πολλά ανήλικα κορίτσια έχουν πέσει θύματα βιασμού και σε αρκετές 
περιπτώσεις έχουν αναγκαστεί να κυοφορήσουν σε ηλικία μικρότερη των 15 ετών (Aggrawal, 2005). 

Γίνεται φανερό ότι η περιορισμένη πρόσβαση των προσφύγων σε αγαθά και υπηρεσίες στη 
χώρα υποδοχής, καθώς και η μη προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οδηγούν αναπόφευκτα 

στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίησή τους. Με λίγα λόγια οι πρόσφυγες αποτελούν 
μία ευπαθή πληθυσμιακή ομάδα, η οποία στερείται όλα εκείνα τα αγαθά που θεωρούνται κρίσιμα για 
τη συμμετοχή σε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει τη χώρα υποδοχής. Οι διαστάσεις 
εκείνες που αποτελούν προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη είναι εκείνες της εργασίας, της υγείας, 

της στέγης καθώς και της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια η πρόσβαση στους παραπάνω τομείς και στα 
συναφή με αυτούς κοινωνικά αγαθά, οδηγεί στην ισότιμη συμμετοχή των προσφύγων στον τρόπο 
ζωής που απολαμβάνουν τα περισσότερα μέλη της κοινωνίας. Επιπλέον, ο κοινωνικός αποκλεισμός 
των προσφύγων επιφέρει ποικίλες και δυσμενείς σε πολλές περιπτώσεις συνέπειες στην ευημερία 

μίας χώρας. Μία από τις σημαντικότερες αυτές συνέπειες είναι οι συχνές και έντονες κοινωνικές 
συγκρούσεις οι οποίες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, τα φαινόμενα 
ξενοφοβίας και ρατσισμού, η γκετοποίηση, καθώς και οι ακραίες πολιτικές αντιδράσεις και έντονες 
αντιπαραθέσεις εις βάρος των προσφύγων. Όλα αυτά τα τραυματικά γεγονότα, τα οποία έρχονται να 

προστεθούν στα τραύματα που ήδη φέρουν από τη χώρα προέλευσής τους, επιδεινώνουν σημαντικά 
την ψυχική υγεία των προσφύγων (Acarturk et al., 2018). 
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2.2. Μετατραυματικό στρες και κατάθλιψη στους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα 

και τρόποι αντιμετώπισης 

Οι πρόσφυγες ως ομάδα αποτελούν έναν ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό που πολλές φορές 
βρίσκεται εκτεθειμένος σε τραυματικά γεγονότα και καταστάσεις. Πολλά από αυτά τα γεγονότα 
σχετίζονται με τις μορφές βίας που είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. Σε όλη την προσπάθεια 
διαφυγής αυτών των ομάδων, τα άτομα εκτίθενται σε μια σειρά από κινδύνους και δυσκολίες πράγμα 

που επιδεινώνει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της ψυχική τους υγείας. Με αποτέλεσμα, όταν τα 
καταφέρνουν και φτάνουν στους χώρους φιλοξενίας και υποδοχής σε διάφορες χώρες, πολλά από 
αυτά τα άτομα να έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες ψυχολογικές αλλά και σωματικές 
δυσλειτουργίες. Η βιβλιογραφία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο επιπολασμός των ψυχικών 

διαταραχών στους πρόσφυγες είναι αρκετά υψηλός με διάφορα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να 
διαρκέσουν για αρκετά χρόνια (Newman & Steel, 2008). Διάφορες μελέτες αναδεικνύουν το γεγονός 
ότι οι πρόσφυγες ή οι αιτούντες άσυλο που προέρχονται από πεδία μαχών ή εμφύλιων συγκρούσεων 
ή αυταρχικά καθεστώτα σε ποσοστό περίπου 30% αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάθλιψης και 

διαταραχής μετά από ψυχοτραυματικό στρες ΔΜΨΣ (Nicholl & Thompson, 2004), γ εγονός που 
επιδεινώνεται λόγω της κακής ποιότητας των συνθηκών διαβίωσης στους καταυλισμούς υποδοχής 
και διαμονής μετά τη μετανάστευση (Smid et al., 2011). Επιπρόσθετοι επιβαρυντικοί παράγοντες 
στην ανάπτυξη αυτών των ψυχικών διαταραχών, αποτελούν, όπως είδαμε, οι εμπειρίες ρατσισμού 

και μη αποδοχής στη χώρα υποδοχής, η ανεργία, η ανασφάλεια και η μακροχρόνια παραμονή στους 
καταυλισμούς. Σε μετα-ανάλυση διαφόρων μελετών που αφορούσαν πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, 
διαπιστώθηκε ότι το 9% των ενηλίκων από αυτούς που ζούσαν σε δυτικές χώρες διαγνώσθηκαν με 
μείζονα κατάθλιψη και ΔΜΨΣ (Neuner et al., 2008). Σε άλλη περίπτωση έρευνας σε Σύριους 

πρόσφυγες που ζούσαν στην Τουρκία τα προβλήματα κατάθλιψης έφθαναν έως το ποσοστό του 
37,4%, ενώ τα προβλήματα ΔΜΨΣ άγγιζαν το 38% (Acarturk et al., 2018). 

Αναφορικά με το φύλο, φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες και επηρεάζονται 
περισσότερο από τα γεγονότα πολέμου και συγκρούσεων και τις συνθήκες διαβίωσής τους τόσο στις 

χώρες προέλευσης, όσο και μετέπειτα στις χώρες υποδοχής (Stapleton, Murphy & Kildea, 2015). 
Ερευνητικά δεδομένα καταγράφουν διπλάσια ποσοστά κατάθλιψης και ΔΜΨΣ σε γυναίκες 
αναφορικά με τους άνδρες. Αυτό όλο είναι αποτέλεσμα των επιπλέον δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες, οι οποίες εκτίθενται σε διάφορες μορφές βίας, όπως ο βιασμός, ο κίνδυνος απώλειας του 

συζύγου τους, η περιθωριοποίηση, οι ανισότητες, η έμφυλη βία κ.α. (Collins, Zimmerman & Howard, 
2011). Σε ότι αφορά την ηλικία των προσφύγων ή αιτούντων άσυλο φαίνεται και αυτή να 
διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο για την ανάπτυξη και παρουσία ψυχικών διαταραχών, ιδιαίτερα σε 
αυτούς που προέρχονται από χώρες με πολέμους (Young &  Gordon,  2016). Οι περισσότερες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι άτομα με πάνω από το μέσο όρο ηλικία, αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά 
κατάθλιψης. Πιο συγκεκριμένα, σε μελέτη που αφορά Σύριους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη 
Σουηδία, διαπιστώθηκε ότι οι ψυχικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένης της ΔΜΨΣ και της 
κατάθλιψης, ήταν πιο συχνές στους ηλικιωμένους και όχι σε άτομα νεαρής ηλικίες (Feldman, 2006). 

Επίσης, φαίνεται τα άτομα προχωρημένης ηλικίας να είναι πιο επιρρεπή στο σύνολο των Διαταραχών 
της Διάθεσης. 

Οι ανωτέρω αναφορές, φαίνεται, σύμφωνα με έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα να 
επιβεβαιώνονται και για τους πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά 

για συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και ΔΜΨΣ. Ως αιτίες αναφέρονται η ψυχολογική πίεση που 
υφίστανται οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο,  οι συνθήκες φιλοξενίας, η αναμονή, η μη 
μετεγκατάσταση, η αβεβαιότητα και η έλλειψη πληροφόρησης (ΤοΒΗΜΑ Team, 2016). Επίσης, 
σαφείς αναφορές για αυτές τις δυσκολίες και τις ψυχολογικές επιπτώσεις των προσφύγων οι οποίοι 

διαβιούν στην Ελλάδα γίνεται και από το International Rescue Committee (International Rescue 
Committee, 2022). 

Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνουν προσπάθειες, ώστε να διευκολυνθούν ενεργά 
διάφορες μορφές παρέμβασης και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχετίζονται με την 
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κατάθλιψη και τη ΔΜΨΣ των προσφύγων και αιτούντων άσυλο που διαβιούν στη χώρα μας. Αρχικά, 
ένα πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση αυτών των ψυχικών διαταραχών, το οποίο χρειάζεται να γίνει 
από εξειδικευμένο προσωπικό στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας, είναι να υπάρχει συγκεκριμένη 
διαγνωστική εκτίμηση στον ψυχιατρικό, ψυχολογικό και στον κοινωνικό τομέα. Η γνώση αυτή θα 

διευκολύνει τη συζήτηση ώστε να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το άτομο που 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Στη συνέχεια, συνεργατικά, οι διάφορες ειδικότητες θα αναλάβουν και 
το κομμάτι που αναλογεί στην κάθε μια ξεχωριστά, αποφασίζοντας αρχικά εάν απαιτείται 
φαρμακοθεραπεία με ψυχοτρόπα φάρμακα, ταυτόχρονη με παράλληλη ψυχολογική θεραπεία και 

κοινωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση τόσο της κατάθλιψης, όσο και της ΔΜΨΣ (Kirmayer et 
al., 2011). Στη διεθνή πρακτική φαίνεται ότι η εφαρμογή φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας σε 
παράλληλη βάση, έχει σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα σε αυτού του είδους τις διαταραχές.  

Αναφορικά με τις ψυχοκοινωνικές θεραπείας που έχουν εφαρμοστεί σε πρόσφυγες και 

σχετίζονται με την κατάθλιψη και τη ΔΜΨΣ σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η περισσότερο 
αποτελεσματική φαίνεται να είναι η αφηγηματική θεραπεία (Neuner et al., 2008), τα αποτελέσματα 
της οποίας είναι ήδη αισθητά μέσα στις πρώτες έξι συνεδρίες. Ακολουθεί η Γνωσιακή Συμπεριφορική  
Θεραπεία και αν δεν υπάρξουν βραχυχρόνια αποτελέσματα συνίσταται η ταυτόχρονη χορήγηση 

ψυχοτρόπων φαρμάκων, για την αποφυγή έντονων κρίσεων και αυτοκτονικών ιδεασμών. Επίσης, 
στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν ψυχοδυναμικές παρεμβάσεις, καθώς και μέθοδοι 
και τεχνικές κλινικής συμβουλευτικής με βάση τις αρχές και τις αξίες της θετικής κοινωνικής 
εργασίας.  Επίσης ο κλινικός κοινωνικός λειτουργός μέσω της κλινικής συμβουλευτικής και της 

θετικής κοινωνικής εργασίας προσπαθούν να περιορίσουν το έντονο στρες των προσφύγων, με 
βοηθητικά εργαλεία τη χρήση διαφόρων μορφών τέχνης, καθώς και ασκήσεων χαλάρωσης και 
ασκήσεων θετικής ενίσχυσης, με στόχο τη διακοπή των μη επιθυμητών τραυματικών σκέψεων. 
(Buhmann et al., 2016) 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, με 
κατάθλιψη και ΔΜΨΣ, ο επαγγελματίας κλινικός κοινωνικός λειτουργός έρχεται αντιμέτωπος με 
έναν αριθμό πολύπλοκων παραγόντων που ξεπερνούν τις τραυματικές εμπειρίες του ατόμου, 
συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών, εθνοπολιτισμικών, κοινωνικοπολιτικών και κοινοτικών  

ζητημάτων, καθώς και της τρέχουσας κλινικής και ψυχοκοινωνικής κατάστασης του ατόμου. Δεν 
είναι ασυνήθιστο για τους κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται με πρόσφυγες να αισθάνονται 
συγκλονισμένοι από αυτές τις πολιτισμικές και κλινικές πολυπλοκότητες (Maier & Straub, 2011). Σε 
ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να οδηγήσει τον επαγγελματία, στον φόβο ότι μπορεί να κάνει 

λάθη, με κίνδυνο η θεραπεία να καταστεί αναποτελεσματική. Για το λόγο αυτό το γνήσιο ενδιαφέρον 
και ο σεβασμός του επαγγελματία κοινωνικού λειτουργού είναι από τα πιο αποτελεσματικό εργαλεία 
για την οικοδόμηση θετικής θεραπευτικής σχέσης, ώστε το άτομο να μπορεί να αντιμετωπίσει τα 
τραυματικά γεγονότα που φέρει. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο μπορεί να έχουν διαφορετική 
ερμηνεία για την αιτία των σημερινών τους δυσκολιών και οι προσδοκίες από τη θεραπεία να 
ποικίλουν ανάλογα. Ορισμένοι από αυτούς δεν κατανοούν την έννοια της ψυχοκοινωνικής 
θεραπείας, για αυτό και πρέπει να υπάρχει σαφής εξήγηση των διαγνωστικών ευρημάτων και της 

προτεινόμενης παρέμβασης από τον κλινικό κοινωνικό λειτουργό (Nickerson et al., 2011). Σε 
περιπτώσεις που απαιτείται διερμηνεία συνίσταται ο θεραπευτής και ο πρόσφυγας να χρησιμοποιούν 
μικρότερη έκταση προτάσεων λόγου, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση 
της αφήγησης (d’Ardenne et al., 2007). 

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό ο κλινικός κοινωνικός λειτουργός που θα αναλάβει τη θεραπεία 
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από κατάθλιψι και ΔΜΨΣ, να έχει υπόψη του τα ακόλουθα 
ζητήματα θεραπείας: 

• Την ανάγκη για ένα ολιστικό πλαίσιο θεραπείας, το οποίο να παραλληλίζεται με το ολιστικό 
πλαίσιο αξιολόγησης. 
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• Την αναγνώριση της αξίας των διαφορετικών επιπέδων παρέμβασης - ατομικό, οικογενειακό, 
κοινοτικό και τα σημαντικά περιβάλλοντα, όπως το σχολείο, οι πολιτιστικές και θρησκευτικές 
ενώσεις, κ.ά. 

• Τη συνειδητοποίηση των στρατηγικών ειδικής αντιμετώπισης που έχουν αναπτυχθεί ως 

αντίδραση σε καταστάσεις χρόνιας βίας και εκτεταμένων απωλειών - όπως η άρνηση, η 
απόσυρση και ο θυμός - και η προστατευτική τους αξία για το άτομο. 

• Τον κρίσιμο ρόλο της ενοχής, του θυμού και της ντροπής στη διατήρηση των 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (Kirmayer et al., 2011). Τέλος, πρέπει να αναγνωριστεί ότι 
τα προβλήματα ψυχικής υγείας στους πρόσφυγες είναι αποτέλεσμα συστηματικής 
παραβίασης των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους (Aristotle, 1990).  

3. Συμπεράσματα 

Η μετανάστευση των προσφύγων, όπως είδαμε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, είναι μία 
ιδιαίτερα στρεσογόνος εμπειρία που κάνει τα άτομα ψυχικά  ευάλωτα σε διαταραχές, καθώς 

υφίστανται αλλαγές στο πλαίσιο της οικογένειας, της κοινότητας και της κοινωνίας, όπου είχαν 
συνηθίσει μέχρι τώρα να ζουν. Οι αιφνίδιες αυτές αλλαγές στη ζωή των προσφύγων είναι ιδιαίτερα 
τραυματικές και ευθύνονται για πλήθος ψυχοκοινωνικών δυσλειτουργιών που αναπτύσσουν τα 
άτομα αυτά, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι, όπως είδαμε, η διαταραχή μετατραυματικού στρες 

και η κατάθλιψη. 
Οι βασικότεροι παράγοντες επικινδυνότητας που ενισχύουν τα τραύματα, που ήδη φέρουν οι 

πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο από τις χώρες προέλευσής τους, είναι  ο ρατσισμός και οι διακρίσεις 
που υφίστανται, η συνέχιση της κακοποίησής τους, η έλλειψη εργασίας και στέγης, η προβληματική 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, η εκμετάλλευση, η ετικετοποίηση, κ.α. 
Από την άλλη μεριά σε εθνικό επίπεδο διαπιστώνονται ελλείψεις στους μηχανισμούς στήριξης των 
ομάδων αυτών, δυσκολίες στην καταγραφή των αιτημάτων τους, έλλειψη πληροφόρησης, ελλείψεις 
διερμηνέων σε κάποιες γλώσσες και αδυναμία του Κράτους να διαχειριστεί εύκολα τις αντιδράσεις 

των τοπικών κοινωνιών. Επιπρόσθετα, οι χώροι υποδοχής στους οποίους στεγάζονται οι πρόσφυγες 
κατά την είσοδό τους στη χώρα 
παραμένουν σε άσχημη κατάσταση, ενώ και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 
καθυστερούν κατά πολύ την απόφαση για την παροχή ή μη ασύλου.  

Όπως είδαμε στο δεύτερο μέρος της εισήγησής μας, υπάρχουν διάφορα προγράμματα 
ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για τους πρόσφυγες που υποφέρουν από κατάθλιψη και 
μετατραυματικό στρες, τα οποία περιλαμβάνουν τη διαγνωστική εκτίμηση, την αξιολόγηση, τη 
θεραπευτική υποστήριξη και τη μετέπειτα παρακολούθηση. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που 

εργάζονται σε προσφυγικές δομές και ιδιαίτερα οι κλινικοί κοινωνικοί λειτουργοί χρησιμοποιούν 
διάφορες μεθόδους και προγράμματα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και της Δ.Μ.Ψ.Σ. των 
προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Κατ’ αρχήν όπως προαναφέρθηκε στην αιτιολογία του 
μετατραυματικού στρες, το τραύμα προκαλεί μια σύγχυση και επηρεάζει την αντίληψη του ατόμου 

για τον εαυτό του και το περιβάλλον. Η εφαρμογή από τον κλινικό κοινωνικό λειτουργό μεθόδων 
αφηγηματικής θεραπείας, καθώς και γνωσιακών - συμπεριφορικών μεθόδων παρέμβασης, καθιστούν 
το άτομο ικανό να μπορεί να αξιολογήσει ξανά το τραυματικό γεγονός προσφέροντάς του παράλληλα 
τη δυνατότητα να διαχειριστεί στρεσογόνες και πιεστικές καταστάσεις, μέσω της αναδόμησης των 

δυσλειτουργικών πεποιθήσεων των προσφύγων για τα τραύματά τους. (Celter et al., 2007).  
Επίσης ο κλινικός κοινωνικός λειτουργός μέσω της συμβουλευτικής και της θετικής 

κοινωνικής εργασίας προσπαθεί να περιορίσει το έντονο στρες των προσφύγων, με βοηθητικά 
εργαλεία τη χρήση διαφόρων μορφών τέχνης, καθώς και ασκήσεων χαλάρωσης και ασκήσεων 

θετικής ενίσχυσης, με στόχο τη διακοπή των μη επιθυμητών τραυματικών σκέψεων. Ακόμη ο 
κοινωνικός λειτουργός ενθαρρύνει τους πρόσφυγες να προβούν σε αυτοαποκάλυψη των 
τραυματικών τους εμπειριών σε σημαντικούς άλλους της ζωής τους και προσπαθεί να αξιοποιήσει 
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όλους τους διαθέσιμους προσωπικούς και κοινωνικούς πόρους για τον περιορισμό και την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνει ο εξυπηρετούμενος πρόσφυγας.  

Παράλληλα, οι κοινωνικοί λειτουργοί ενισχύοντας μια σειρά από προσωπικά χαρακτηριστικά 
των προσφύγων προσπαθούν με ψυχοδυναμικές παρεμβάσεις να τονώσουν την ψυχική τους 

ανθεκτικότητα. Παράλληλα, εφαρμόζουν προγράμματα καλλιέργειας και ανάπτυξης γνωστικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα τραύματα που φέρουν, 
εμποδίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη αρνητικών ψυχολογικών συνεπειών που τους δημιουργούν 
ποικίλα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα και μειώνουν την ποιότητα της ζωής τους (Μόττη- 

Στεφανίδη κ.ά., 2008). 
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 
 

Αδαμίδου Βασιλική 

Διευθύντρια του 63ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης/Εκπαιδευτικός ΠΕ70  
 

Περίληψη  

Σκοπός της εισήγησής μας είναι η σημασία του ρόλου της ηγεσίας μιας σχολικής μονάδας στην 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της συμπεριληπτικής κουλτούρας. Στόχος είναι να 
αναδειχθεί ο ρόλος του  Διευθυντή/τριας της εκάστοτε σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι 

https://www.rescue.org/
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καθοριστικής σημασίας εφόσον αυτός-ή είναι που μπορεί να προσδώσει ταυτότητα, όραμα και 
προσανατολισμό στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Στο πλαίσιο αυτό, 
μελετάται η περίπτωση του 63ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, το μαθητικό δυναμικό του 
οποίου  αποτελείται κατά 90% από μαθητές που κατάγονται από την Αλβανία, τη Ρουμανία, την 

Αίγυπτο, τη Γεωργία, την Ινδία την Κίνα, τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, ως πρότυπου 
σχολείου στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας. Παγκοσμίως,  το σχολείο συνιστά τον κύριο 
Δημόσιο Οργανισμό που οικοδομεί τις βάσεις ενός κράτους µε διαπολιτισμικές διαστάσεις αλλά και 
τον φορέα που έρχεται σε επαφή με τη μεγαλύτερη μερίδα των μεταναστών Ένα καλό παράδειγμα 

διαχείρισης της ετερότητας είναι διαχρονικά σημαντικό και εδώ έγκειται η συμβολή του άρθρου.  
  
Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Πολυπολιτισμικότητα.  

1. Εισαγωγή  

Οι σημερινές κοινωνίες διαφέρουν κατά πολύ από εκείνες του παρελθόντος με έναν τρόπο μη 
αναμενόμενο για το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Η τεχνολογική εξέλιξη μηδένισε τις αποστάσεις 

και οι λαοί γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, οι οικονομικές ανισότητες, τα σοβαρά 
κοινωνικά προβλήματα και οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι συντέλεσαν καταλυτικά στην πραγματοποίηση 
μαζικών πληθυσμιακών μετακινήσεων, με στόχο την αναζήτηση ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου. 
Η Ελλάδα σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια κατεξοχήν χώρα πολιτισμικής ετερότητας, 

εφόσον αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης διαφορετικών πολιτισμών. Όλες αυτές 
οι αλλαγές έχουν επηρεάσει σημαντικά το εκπαιδευτικό συγκείμενο του ελληνικού σχολείου. 
Αμφίδρομα, όμως, και το σχολείο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο  στην ομαλή ένταξη των παιδιών 
των μεταναστών στη νέα τους πραγματικότητα. Το σχολείο έχει ισορροπητικό ρόλο στην κοινωνία. 

Επιδιώκει την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ισοτιμία, την αλληλοαποδοχή, τον 
αλληλοσεβασμό και τη δημιουργική αλληλεπίδραση όλων των μαθητών, ανεξαρτήτου πολιτισμικής 
καταγωγής (Σγούρα και συν, 2018). Κάθε σχολείο, αποτελεί μια ξεχωριστή κοινότητα με τη δική της 
κουλτούρα και τους δικούς της κανόνες. Ο Διευθυντής/Διευθύντρια της εκάστοτε σχολικής μονάδας 

κατέχει καθοριστικό ρόλο, εφόσον ο τρόπος που η ηγεσία αντιμετωπίζει την πολιτισμική 
διαφορετικότητα των μαθητών συνδράμει, ώστε να αλλάξει η παραδοσιακή μονοπολιτισμική 
κουλτούρα (Τσώνη, 2018). Ο Διευθυντής/Διευθύντρια της σχολικής μονάδας οφείλει, να ενισχύσει 
τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος, να συντάξει ένα σχέδιο δράσης, με σκοπό τη συνεργασία με 

την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον, διότι πρόκειται για τον φορέα του κράτους που 
βρίσκεται πιο κοντά  στη μεγαλύτερη μερίδα των μεταναστών, όπως προαναφέρθηκε, έναντι των 
άλλων φορέων (Κατσαµά, 2014) . Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιαστούν τρόποι 
προσέγγισης της συμπερίληψης των μεταναστών μαθητών/τριών και των παιδιών των μεταναστών 

που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  

Αποτελεί πραγματικότητα ότι η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί μια παγκόσμια 
πραγματικότητα λόγω των μεγάλων πληθυσμιακών μεταφορών. Αφορά στο φαινόμενο της 
συνύπαρξης, στα πλαίσια ενός κράτους όπου οι διαμένοντες σε αυτό διαφοροποιούνται ως προς τα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά αλλά και την θρησκεία και τα πολιτισμικά τους στοιχεία. Η 
προσπάθεια διατήρησης των εν λόγω χαρακτηριστικών σχετίζεται με την ανάγκη του ανθρώπου για 
διαφύλαξη της προσωπικής του ταυτότητας (Ροζάκης, 2011). Το εγχείρημα αυτό δεν αφορά το άτομο 
αλλά μια ομάδα μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Παρόλα αυτά είναι σημαντικά δύσκολο να 

διατηρηθεί η πολιτισμική ετερότητα ατόφια σε έναν κόσμο με αδυναμία ανοχής στη 
διαφορετικότητα. Είναι άλλωστε γεγονός, ότι η κινητικότητα τροφοδοτεί την κοινωνική ανισότητα 
(Καλεράντε, 2014). Η νέα αυτή πραγματικότητα στην Ευρώπη έκανε επιτακτική την ανάγκη λήψης 
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μέτρων προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των μεταναστών και των μειονοτικών 
ομάδων (Κατσίφη, 2019).  

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι βαρύνουσας σημασίας, εφόσον ως κρατικός φορέας έχει διττό 
ρόλο. Αρχικά, να εκπαιδεύσει τους μαθητές/τριες να αποδέχονται και να σέβονται τη 

διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου, όπως και αν εκδηλώνεται και εν συνεχεία να βοηθήσει τους 
μετανάστες να μεταβούν ομαλά στην νέα του πραγματικότητα. Η εκπαίδευση οφείλει να πρεσβεύει 
οικουμενικές αξίες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η φυλετική και 
εθνική ισότητα. Επίσης, είναι σημαντικό να καλλιεργείται και ο σεβασμός όχι μόνο στον ίδιο τον 

μαθητή, αλλά και στην οικογένεια του (Gamarnikow, 2011). Η νέα προσέγγιση απορρίπτει την 
αφομοίωση των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών και την προσπάθεια για διαμόρφωση 
ομοιογενούς εθνικής ταυτότητας με την χώρα εισδοχής.  Είναι απαραίτητο για την διαφύλαξη της 
ψυχικής υγείας του ίδιου του  παιδιού να διατηρήσει τη σύνδεση με τις ρίζες του, την κουλτούρα της 

χώρας προσέλευσης του και να βιώσει την αποδοχή από το σύνολο του εαυτού και του πολιτισμού 
του. Αυτή η αλλαγή συνεπάγεται και μια ιδιαίτερη μεταχείριση των παιδιών αλλά και μια 
αναδιαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος, της παιδαγωγικής προσέγγισης και των 
εκπαιδευτικών πρακτικών σε επίπεδο τάξης και σχολείου (Gamarnikow, 2011).  Η Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση αποτελεί το αποτελεσματικότερο μοντέλο εκπαίδευσης σε συνθήκες 
πολυπολιτισμικότητας (Γκόβαρης, 2001).  Αναλυτικότερα, πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για την 
εξέλιξη της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και υποδηλώνει τη συνύπαρξη των ατόμων από 
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Ο όρος διαπολιτισμικός εσωκλείει έννοιες, όπως η 

αλληλεπίδραση, η αμοιβαία αναγνώριση και η συνεργασία (Κατσίφη, 2019).  Όπως αναφέρεται, από 
την Ευρωπαϊκή ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO τα βασικά της χαρακτηριστικά 
συνοψίζονται στην εμπειρία που έχουν τα παιδιά στις χώρες υποδοχής, στην αμοιβαία επίδραση των 
πολιτισμών των χωρών καταγωγής και υποδοχής, στην αναθεώρηση των κοινωνικοκεντρικών και 

εθνοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου και στην προσπάθεια για επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
κοινωνικής ένταξης (Γεωργογιάννης, 1999). 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης προάγει την ενσυναίσθηση για τη δυσκολία που 
βιώνουν τα παιδιά κατά τη μεταβατική περίοδο, την αλληλεγγύη, που αφορά τον άνθρωπο και 

ξεπερνά τα φυλετικά όρια, τον σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα και την κατάρρ ιψη των εθνικών 
στερεοτύπων (Κατσίφη, 2019). Στόχος, είναι  οι μαθητές να μάθουν και την επίσημη γλώσσα του 
πολιτισμού τους και παράλληλα την επίσημη γλώσσα καθώς και τον πολιτισμό της χώρας που 
διαμένουν (Cummins, 2005). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή μιας μετασχηματιστικής 

παιδαγωγικής, σύμφωνα με την οποία γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν προς 
όφελος του παιδιού. Σκοπός, είναι η συγκρότηση μιας κοινωνίας ανοιχτής, ισότιμης, ισόνομης, στην 
οποία δεν θα γίνεται λόγος για ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα αλλά για αποδοχή της. 

2.1 Εκπαιδευτική Ηγεσία 

Ως "ηγεσία" ορίζεται το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς προς τους άλλους 
όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη συμπεριφορά τους (Πασιαρδή, 2014). Η "Εκπαιδευτική Ηγεσία" 

αφορά στην ηγεσία που ασκείται στα πλαίσια των σχολικών μονάδων και σχετίζεται με τον τρόπο 
διοίκησης (Κουτούζης & Πέτρου - Νεοκλέους, 2010).  Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια του σχολείου 
παύει να έχει εκτελεστικό ρόλο, αλλά αναλαμβάνει τον ρόλο του ηγέτη, δηλαδή ενός ανθρώπου που 
δραστηριοποιείται ουσιαστικά επιδιώκοντας την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, ώστε να 

αναδιαμορφωθεί η προϋπάρχουσα κουλτούρα και όχι μόνο. Ειδικότερα, ο σχολικός ηγέτης επιδιώκει 
να επιτευχθούν σε συλλογικό επίπεδο συγκεκριμένοι στόχοι και επιχειρεί να συντονίσει τη σχολική 
μονάδα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων.  

Ο ρόλος των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, έως εκ τούτου, αναδιαμορφώνεται. Κάνουμε 

λόγο για εκπαιδευτικό ηγέτη του οποίου η επίδραση είναι καθοριστική για την πρόοδο του σχολείου, 
των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Κουτούζη & Πέτρου - Νεοκλέους, 2010).  Η σύγχρονη 
εκπαιδευτική πραγματικότητα επιζητά εμπνευσμένους ηγέτες, που θα αποτελέσουν πρότυπα για τους 
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συναδέλφους εκπαιδευτικούς και θα ασκούν και διοικητικό έργο ταυτόχρονα (Μπρίνια, 2008). Η 
ηγεσία αποτελεί μια διαδικασία παρώθησης για τους υπολοίπους, ένα παράδειγμα, ώστε η ομάδα των 
εργαζομένων να επιθυμεί να βελτιωθεί και μια αιτία, ώστε όλα τα μέλη μιας σχολικής μονάδας να 
έχουν κοινούς στόχους (Καλεντερίδου, 2018). 

Η επιτυχημένη ηγεσία προϋποθέτει ένα κοινό αξιακό σύστημα, την θέσπιση προκαθορισμένων 
στόχων και ένα κοινό όραμα (Σαϊτης, 2014). Απώτερος στόχος είναι η εξέλιξη της σχολικής μονάδας 
ως οργανισμού όπου θα καλλιεργείται καθημερινά ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο, συνάδελφο 
και συμμαθητή και θα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα από το σύνολο της ομάδας. Η δημιουργία 

ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία όπου όλοι οι μαθητές έχουν θέση  ανεξαρτήτως καταγωγής ή 
ατομικών χαρακτηριστικών είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος 
που κατ' επέκταση συνεπάγεται και θετική επιρροή στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των 
μαθητευόμενων αυτού (Θεοφιλίδης, 2012). 

3. Μεθοδολογία της έρευνας 

 3.1. Μέθοδος και ερευνητική στρατηγική 

Η έρευνα στην εκπαίδευση πολύ συχνά απαιτεί την εστίαση της προσοχής του ερευνητή σε ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης. Σκοπός είναι η απεικόνιση της συνθετότητας που το 
χαρακτηρίζει και η κατανόηση των ρητών και άρρητων δομών του. Η ποιοτική έρευνα ενδείκνυται 
ως η καταλληλότερη μέθοδος εφόσον στόχος δεν είναι η αποτύπωση μιας ευρείας εικόνας του 

γενικότερου πληθυσμού που εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά η περιγραφή της 
λειτουργίας και των δράσεων που διέπουν το υπό μελέτη θέμα ή φαινόμενο, η εις βάθος κατανόηση 
του και η εξέταση της αλληλεπίδρασής του με άλλα πλαίσια (Anisimova & Thomson, 2012). Όταν 
το ερευνητικό ενδιαφέρον αφορά μια συγκεκριμένη, σύνθετη και λειτουργική κατάσταση, όπως 

συμβαίνει στην εκπαίδευση όπου πέραν των μαθησιακών αποτελεσμάτων υπεισέρχονται 
ψυχολογικοί και συναισθηματικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ολιστική εξέλιξη του μαθητή 
και την ψυχική του υγεία,  τότε η έννοια της «μελέτης περίπτωσης» χρησιμοποιείται για να 
χαρακτηρίσει την ερευνητική στρατηγική (Μαγγόπουλος, 2014).  

Η μελέτη περίπτωσης είναι μια στρατηγική έρευνας η οποία επικεντρώνεται στην κατανόηση 
των δυναμικών που παρουσιάζονται σε μεμονωμένα περιβάλλοντα και αφορούν ένα σύγχρονο 
φαινόμενο που διαδραματίζεται μέσα σε ένα πραγματικό πλαίσιο και τα όρια με το γενικό πλα ίσιο 
δεν είναι εμφανή (Μαγγόπουλος, 2014). Η φύση της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας επιβάλλει 

την μελέτη περίπτωσης ως μοναδική ερευνητική επιλογή. Σκοπός δεν είναι η γενίκευση των 
αποτελεσμάτων αλλά η μελέτη μιας περίπτωσης εις βάθος με σκοπό την κατανόηση και την ανάλυση 
των συνισταμένων σε ένα σχολείο που μπορεί να χαρακτηριστεί κατ' εξοχήν διαπολιτισμικό. 
Απώτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και άλλων σχολικών μονάδων να δραστηριοποιηθούν 

ανάλογα, αξιολογώντας το δικό τους μαθητικό δυναμικό για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας της 
μετάβασης των αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών στην ελληνική πραγματικότητα και την 
μετέπειτα ενσωμάτωσης τους.  

3.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το 63ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε μια περιοχή αρκετά δύσκολη, αλλά και 
ενδιαφέρουσα ταυτόχρονα, μια και είναι η περιοχή όπου κατοικούν άνθρωποι από πολλές χώρες με 

διαφορετικές θρησκείες, γλώσσες, πολιτισμούς και συνήθειες. Στο σχολείο υπάρχει σταθερή εισροή 
οικονομικών μεταναστών και προσφύγων με αποτέλεσμα το 90% του συνόλου των παιδιών να 
προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου (Κίνα, Ιράκ, Ιράν, Ινδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, 
Συρία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αλβανία και Ουκρανία). Πρόκειται για ένα σχολείο που λειτουργεί 

με δύο τάξεις υποδοχής λόγω του μεγάλου ποσοστού αλλοδαπών, παλλινοστούντων και προσφύγων 
μαθητών-μαθητριών. Η πολυπολιτισμικότητα και η πολυγλωσσία είναι κάτι που χαρακτηρίζει  όλες  
τις  τάξεις  της  σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα αποτελεί και ένα κίνητρο για την εξέλιξη της 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διαφοροποίησή της, όταν κρίνεται απαραίτητο. Πέραν του τυπικού 
Εθνικού προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, περιλαμβάνει 
παράλληλες τάξεις που έχουν σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο να προσφέρουν βασικές γνώσεις 
ελληνικών, αγγλικών και μαθηματικών στους μαθητές που έρχονται από τα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης. Πρώτος και βασικότερος στόχος είναι η αίσθηση ασφάλειας και η αποδοχής των 
μαθητών από τη νέα τους σχολική κοινότητα. Σκοπός της Διεύθυνσης και όλης της σχολικής μονάδας 
είναι να συνδράμουν με κάθε τρόπο, ώστε τα παιδιά να αισθάνονται ότι ανήκουν στο σχολείο που 
φοιτούν. Η συναισθηματική ευημερία τους προέχει έναντι κάθε άλλου μαθησιακού και αναπτυξιακού 

στόχου. Εφαρμόζονται δραστηριότητες που προάγουν την αποδοχή στη διαφορετικότητα και 
στοχεύουν στην εισαγωγή των μαθητών σε πανευρωπαϊκές αξίες, όπως προστασία του 
περιβάλλοντος, σεβασμός στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στην πολιτισμική ταυτότητα του κάθε 
ανθρώπου αλλά και τη διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων.  

Ως καλές πρακτικές ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των παιδιών που 
προτείνονται από το σχολείο είναι η οπτική μετάφραση ελληνικών βιβλίων από τους μαθητές -τις 
μαθήτριες και η απόδοσή τους στις γλώσσες τους με τη μορφή κόμικ, συμμετοχή σε περιβαλλοντικά 
προγράμματα, συμμετοχή σε μουσικά φεστιβάλ, σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS και 

εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων διδασκαλίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ).  
Συγκεκριμένα, οι μαθητές-μαθήτριες του 63ου Δημοτικού Σχολείου συμμετείχαν στη 

Μαθητική Περιβαλλοντική Σύνοδο Κορυφής Wonder Summit που διοργάνωσε το Τμήμα 
Προγραμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις «Μαμαγαία» και 

«Καλλιστώ» όπου βραβεύτηκαν με το πρώτο βραβείο για τη συγγραφή και παρουσίαση του 
θεατρικού: «Το γυαλοχώρι μας έβαλε τα γυαλιά». Επίσης, συμμετείχαν στο Φεστιβάλ Κυκλικής 
Οικονομίας που διοργάνωσε το Τμήμα Προγραμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή 
έγινε με έκθεση δημιουργιών των μαθητών-μαθητριών με ανακυκλώσιμα υλικά. Οι μαθητές-

μαθήτριες του 63ου Δημοτικού Σχολείου συμμετείχαν, επίσης,  στο "Φεστιβάλ Πολυγλωσσίας" του 
Δήμου Θεσσαλονίκης με παρουσίαση ενός (ελληνικού) βιβλίου με τη μορφή κόμικ που αποδόθηκε 
στα ελληνικά, στα αλβανικά, στα αραβικά, στα κινεζικά και στα αγγλικά. Ακόμα, έλαβαν μέρος στο 
Πανευρωπαϊκό παιδικό φεστιβάλ elephantastico, παίζοντας μουσική  με μουσικά όργανα που 

κατασκεύασαν τα παιδιά από ανακυκλώσιμα υλικά με τη Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Τέλος, μέσα από τη συμμετοχή στο ERASMUS KA3 European Program,  
Πρόγραμμα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (SWPBS) καλλιεργήθηκαν αξίες, όπως  ο Σεβασμός 
, η Υπευθυνότητα και η Δημιουργικότητα. Αποτέλεσμα όλων ήταν η δημιουργία αφίσας  με τη μορφή 

κόμικ που αποδόθηκε σε όλες τις γλώσσες των μαθητών-μαθητριών.  
Μια ακόμη πρακτική, μείζονος σημασίας, που ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο αφορά στην 

προσπάθεια για διατήρηση στενής σχέσης με τις οικογένειες των μαθητών-μαθητριών από όπου και 
αν κατάγονται. Η συνεχής συνεργασία  με άτομα των ΜΚΟ που έχουν διοριστεί από την Ύπατη 

Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ως διερμηνείς,  ώστε να διευκολύνουν την 
επικοινωνία σχολείου οικογένειας, βοήθησε πολύ στην ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συχνές συναντήσεις, η τακτική ενημέρωση και η συνεργασία με τις 
οικογένειες των μαθητών που προέρχονται από άλλες χώρες είναι το "κλειδί" στην επιτυχημένη 

μετάβαση όχι μόνο του παιδιού, αλλά και των γονέων του. Η διεύθυνση του σχολείου ονομάζει το 
63ο Δημοτικό "διευρυμένη οικογένεια", στην οποία ο αμοιβαίος σεβασμός εξασφαλίζει την επιτυχή 
συνύπαρξη όλων των μερών. Η εμπιστοσύνη φαίνεται πως κατέχει καταλυτικό ρόλο στο 
αποτέλεσμα. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των συναδέλφων, των οικογενειών, των μαθητών και των 

ατόμων που εντάσσονται στα λειτουργικά ζητήματα της μονάδας, είναι ακρογωνιαίος λίθος για τη 
λειτουργία του σχολείου. 

4. Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι υπάρχουν πανανθρώπινες αξίες που 
δε σχετίζονται με τον πολιτισμό, τη γλώσσα ή τις συνήθειες της κάθε χώρας, αλλά με τον παράγοντα 
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άνθρωπο αυτόν καθ’ αυτόν. Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη, μπορούν να καταστήσουν τη σχολική 
πραγματικότητα συμπεριληπτική, όπου όλοι έχουν ισότιμη θέση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει 
εξέλιξη ή ενσωμάτωση, όταν δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών, των 
οικογενειών των παιδιών μεταναστών ή αλλοδαπών και των εκπαιδευτικών. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη 

δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την εδραίωση μιας σταθερής συνεργασίας σχολείου και 
οικογένειας. Η ηγεσία της εκάστοτε σχολικής μονάδας, δηλαδή ο διευθυντής/η διευθύντρια έχει 
σημαίνοντα ρόλο  για την έναρξη αυτής της συνεργασίας αλλά και την διατήρηση της. Η θέση του/της 
είναι τέτοια, ώστε να δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα ανάμεσα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά. 

Τέλος, ο σεβασμός, είναι ο ύψιστος δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας. Το σχολείο πρέπει να δίνει 
ιδιαίτερη σημασία στην ένταξη των μαθητών-μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, προωθώντας 
τη δημοκρατία, διδάσκοντας το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και 
δίνοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητας.  Ο 

σεβασμός διαφυλάσσει την ελευθερία και βοηθά στην ανεμπόδιστη έκφραση των σκέψεων και της 
συμπεριφοράς κάθε ανθρώπου. Αποτελεί  μέσο συνεργασίας, αλληλοσεβασμού, αλληλεγγύης, 
ομόνοιας, σύμπνοιας, δημιουργικότητας και παραγωγικότητας, αξίες που συνδράμουν στην 
διασφάλιση της ειρήνης στον κόσμο. 

 Από τη μελέτη περίπτωσης που αναλύσαμε διαφαίνεται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία 
υπάρχουν και λειτουργούν. Αυτό που προτείνεται είναι γίνουν επιμορφώσεις περαιτέρω όλων των 
εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς επίσης και στην 
παραγωγή φύλλων εργασίας, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Στόχος είναι η 

κινητοποίηση και η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τον μέγιστο δυνατό 
βαθμό που μπορεί να επιτευχθεί ανάλογα την περίπτωση.  
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Α11. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
 

Δούκη Σταματίνα 

Νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας-υποψήφια διδάκτορας 
 

Περίληψη  

Το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στις 27 Μαρτίου 2020, εξήγγειλε 

τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19. 
Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας covid-19, καθώς και στις στρατηγικές αντιμετώπισής της, ώστε να αναδειχθεί η 
σημαντικότητα του μείζονος αυτού κοινωνικού φαινομένου. Η μεθοδολογία στηρίζεται στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση στοιχείων και επιστημονικών άρθρων που συλλέχθηκαν μέσα από τις 
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ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar. Τα μέτρα περιορισμού για την 
προστασία από τη μολυσματική εξάπλωση του ιού, αποτέλεσαν παράγοντες κινδύνου για την αύξηση 
της ενδοοικογενειακής βίας. Η έγκαιρη αναφορά στις αρμόδιες αρχές, αποτελεί το μοναδικό τρόπο 
για την πρόληψη του κινδύνου εμφάνισής της. Ο φόβος και η αβεβαιότητα που σχετίζονται με τις 

πανδημίες και τα περιοριστικά μέτρα αναχαίτισής τους, παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για την 
πυροδότηση των διαφόρων μορφών ενδοοικογενειακής βίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ενδοοικογενειακή βία, covid-19, στρατηγικές αντιμετώπισης. 

 

1. Εισαγωγή 

Ο ανθρώπινος πολιτισμός βρέθηκε σε μία κρίσιμη καμπή με την εμφάνιση του νέου 
αναπνευστικού συνδρόμου, του κορονοϊού covid-19, που εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλο τον κόσμο 
και διακύβευσε σοβαρά τη συνέχεια της ύπαρξής του (Jones D.S., 2020). Η ταχεία εξάπλωση του ιού 
αποτέλεσε πρόκληση για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, παγκόσμια, σχετικά με την 

πρόληψη των λοιμώξεων, τη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων και τη διασφάλιση 
αποτελεσματικών στρατηγικών προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία (Legido -Quigley H. 
et al., 2020). Η ιογενής λοίμωξη επηρέασε σημαντικά το γενικό πληθυσμό των διαφόρων χωρών, 
όσον αφορά τη σωματική υγεία, καθώς και τη ψυχική ευημερία των ατόμων. Οι άνθρωποι, 

παγκόσμια, καταλήφθηκαν από φόβο για την προσωπική τους ασφάλεια, αβεβαιότητα και ανησυχία 
για την ύπαρξη αποτελεσματικού εμβολίου ή θεραπείας (Lum L. H. W., Tambyah P. A., 2020). Τα 
περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας συσχετίστηκαν με 
άλλα δυσμενή αποτελέσματα, όπως: η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Επιπρόσθετα, η 

οικονομική δυσπραγία που επέφερε η πανδημία, συνέτεινε στην αύξηση των παραγόντων που 
συνδέονται με την ενδοοικογενειακή βία, όπως: η αυξημένη ανεργία στους άνδρες, το άγχος της 
φροντίδας των παιδιών και της εκπαίδευσης στο σπίτι, η αυξημένη οικονομική ανασφάλεια  και οι 
δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης (Alex R. Piquero et al., 2021).  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω περιγραφόμενης, ιδιαίτερης κατάστασης, η συγκεκριμένη 
ερευνητική μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της ενδοοικογενειακής βίας και των στρατηγικών 
αντιμετώπισής της, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσα από την ανασκόπηση και τη σύνθεση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και σύνθεση 
στοιχείων και επιστημονικών άρθρων που συλλέχθηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων PubMed και Google Scholar. 

2.2. Πανδημία covid-19 

Η νέα νόσος Coronavirus-Covid-19 πρωτοεμφανίστηκε στην πόλη Wuhan (με υψηλά επίπεδα 
υγρασίας), της επαρχίας Hubei της Κίνας, στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019 (Lu H., Stratton C.W. et 

al., 2020). Η ασθένεια εξαπλώθηκε ταχύτατα στις ηπείρους και έπληξε σοβαρά πολλές χώρες στην 
Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Αυστραλία και στην Αφρική, επιβαρύνοντάς τις σημαντικά. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), ανακήρυξε τη ραγδαία εξάπλωση της νόσου covid-19, 
ως διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία στις 30 Ιανουαρίου του 2020 (Lai C.C., 

Shih T.P. et al., 2020).  
Tα κλινικά συμπτώματα του covid-19 κυμαίνονταν από μία ασυμπτωματική κατάσταση μέχρι 

την εμφάνιση σοβαρού οξέος συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας, που οδηγούσε σε 
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πολυοργανική ανεπάρκεια. Ο ιός όμως δεν απείλησε μόνο τη σωματική υγεία, αλλά επηρέασε βαθιά 
τη ψυχή των ατόμων. Αρκετοί παράγοντες φαίνεται να επηρέασαν τη ψυχική υγεία των διαφόρων 
πληθυσμιακών ομάδων, όπως: η απομόνωση μετά τη διάγνωση της ασθένειας, το στίγμα, οι 
διακρίσεις, η παρατεταμένη νοσηλεία και η έλλειψη ή η ανεπάρκεια κοινωνικής υποστήριξης. 

Πολλές μελέτες ανέδειξαν την ισχυρή επίδραση της πανδημίας στη ψυχική υγεία του πληθυσμού, 
επισημαίνοντας ότι τα άτομα που πλήττονται από συναισθηματικές, συμπεριφορικές και ψυχιατρικές 
διαταραχές τείνουν να είναι πιο πολλά από εκείνα που μολύνθηκαν από τον ιό covid-19. Σύμφωνα 
με ερευνητική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με την ψυχική υγεία 

και το covid-19 το 2020, φάνηκε ότι ο φόβος για προσβολή από τον ιό να μην είναι τόσο υψηλός, 
όσο οι ανησυχίες σχετικά με το ψυχολογικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας (Khan K. S. et 
al., 2020, Holmes E. A., et al., 2020). 

Ειδικότερα, τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις, προκειμένου 

να αντιμετωπιστεί η πανδημία, που περιελάμβαναν: το κλείσιμο των σχολείων και την αναστολή των 
εμπορικών δραστηριοτήτων, φαίνεται να λειτούργησαν καταλυτικά στην καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων, στην εργασιακή τους δραστηριότητα και έθεσαν σε κίνδυνο την οικονομία (Ayittey F.K. 
et al., 2020). Επιπρόσθετα, τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας (φυσική απόσταση, αυτοπεριορισμός, 

συστάσεις «stay home»), σε συνδυασμό με την αναστολή όλων των δραστηριοτήτων, παγκόσμια, 
ενίσχυσαν την ενδοοικογενειακή βία (Bradbury-Jones C. & Isham L., 2020) 

2.3. Ενδοοικογενειακή Βία 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), ως ενδοοικογενειακή βία ο ρίζεται 
κάθε μορφή βίας που λαμβάνει χώρα μεταξύ ατόμων που είχαν ή έχουν στενή διαπροσωπική σχέση 
(σύντροφοι, παιδιά) και δύναται να οδηγήσει σε σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική κακοποίηση 

(United Nations, 1993). Παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες, τις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, τις 
φυλές και τους πολιτισμούς. Η οικογενειακή δυσλειτουργία και η βία αναπαράγεται και 
μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Tα βίαια άτομα προέρχονται από οικογένειες με βίαιους γονείς 
(American Psychological Association, 2020). 

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί κρίση για την υγεία, παγκόσμια. Επιτείνεται με την πάροδο 
του χρόνου, τα βίαια επεισόδια εκδηλώνονται συχνότερα, ενώ τα φαινόμενα μεταμέλειας φθίνουν. 
Στατιστικά ευρήματα ανέδειξαν ότι 1 στα 3 άτομα σε ορισμένες χώρες  θα αποτελέσουν θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας (World Health Organization, 2013). Η Ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει: 

• λεκτικές εκφράσεις (εκφοβισμός, απειλή κ. ά) ή  

• συμπεριφορικές πράξεις βίας (εξαναγκασμός, περιορισμός της ελευθερίας, κ.ά), που οδηγούν 

σε πόνο και οδύνη με αρνητικές επιπτώσεις για τη σωματική και ψυχική υγεία  

Η ενδοοικογενειακή βία ακολουθεί μία χαρακτηριστική πορεία, που ονομάζεται «κύκλος της 

βίας» και διακρίνεται σε 3 φάσεις: 
Η φάση δημιουργίας της έντασης: Μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια 
Η φάση της βίας: Ξεκινάει με λεκτικά επικριτικά σχόλια και υποτίμηση και καταλήγει στην 

εκδήλωση σωματικής βίας που μπορεί να διαρκέσει 2-24 ώρες και  

Η φάση της μεταμέλειας: Έπεται του βίαιου επεισοδίου, οπότε ο θύτης απολογείται, δηλώνει 
ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ και προβαίνει σε πράξη καλής θέλησης προς το θύμα  

Οι παράγοντες που συσχετίστηκαν σημαντικά με την ενδοοικογενειακή βία είναι: 
Ατομικοί παράγοντες:  

• Η ηλικία, η θρησκεία, το πολιτισμικό πλαίσιο που υιοθετεί δεκτική στάση έναντι της βίας   

• Η χρήση ουσιών, όπως αλκοόλ και ναρκωτικά και 

• Η  παρουσία ψυχικής διαταραχής 

Κοινωνικοί παράγοντες:  
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• Ο αναλφαβητισμός και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο  ενδυναμώνει την ενδοοικογενειακή 
βία, διατηρώντας τις ισχυρές πατριαρχικές αρχές και  

• Η δυσλειτουργική επικοινωνία, που εκφράζεται με τη μορφή κριτικής, χειραγώγησης και 

έντονων διαλόγων 

(American Psychological Association, 2020) 

3. Ενδοοικογενειακή Βία και Πανδημία covid-19 

Στις 27 Μαρτίου 2020, το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, εξήγγειλε 

Δελτίο Τύπου για τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας covid-19. Ιδιαίτερα τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας έναντι των γυναικών και των 
παιδιών αυξήθηκαν σημαντικά (Moreira D. N. & Pinto da Costa M., 2020).  

Στην Αυστραλία, παρόλο που κατά τη διάρκεια του lockdown παρατηρήθηκε μείωση 40% της 

εγκληματικότητας, ταυτόχρονα οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατά 5% . Στην 
ίδια χώρα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα υπεράσπισης γυναικών, Safety NSW, 
σε 80 εργαζόμενους σε υπηρεσίες αντιμετώπισης οικογενειακής βίας, διαπιστώθηκε αύξηση κατά 
40% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, γεγονός που συσχετίστηκε σημαντικά με το άγχος 

που προκάλεσε η πανδημία covid-19 και την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων (Bradbury-Jones 
C. & Isham L., 2020, Usher K. et al., 2020). 

Οι διαδικτυακές αναζητήσεις στη Google για παροχή βοήθειας, από τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, επίσης, αυξήθηκαν 75% (Usher K. et al., 2020). Παρόμοια, αύξηση των 

καταγραφών ενδοοικογενειακής βίας στις κλήσεις για αναζήτηση υποστήριξης, παρατηρήθηκε στη 
Βραζιλία, στην Ισπανία και στην Κύπρο  (Bradbury-Jones C. & Isham L., 2020). Στις Η.Π.Α., 
καταγράφτηκε αύξηση 32-36% των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, στη Γαλλία 
παρατηρήθηκε αύξηση 21-35%, στη Λιθουανία διαπιστώθηκε αύξηση 20% κατά τις τρεις πρώτες 
εβδομάδες της πανδημίας, στην Ιρλανδία εμφανίστηκε πενταπλάσια αύξηση των αγωγών για 

ενδοοικογενειακή βία και στην Ιταλία το Κέντρο παροχής βοήθειας κακοποιημένων γυναικών 
κατέγραψε, επίσης, αύξηση των τηλεφωνημάτων (Usher K. et al., 2020). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, στο διάστημα 23 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2020, διπλάσιος 
αριθμός γυναικών δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους τους, σε σύγκριση με τους μέσους ετήσιους 

ρυθμούς της τελευταίας δεκαετίας και οι οργανώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ανέφεραν ότι οι 
κλήσεις προς τη γραμμή βοήθειας αυξήθηκαν κατά 25%, μετά την ανακοίνωση των περιοριστικών 
μέτρων από την κυβέρνηση. Επιπρόσθετα, το Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters το 2020, ανέφερε ότι 
παρατηρήθηκε αύξηση των ανθρωποκτονιών που σχετίζονταν με την ενδοοικογενειακή βία, σε 

πολλές χώρες, κατά τη διάρκεια της πανδημίας (Bradbury-Jones C. & Isham L., 2020). Στη χώρα 
μας, επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση των γυναικοκτονιών και των κλήσεων για βοήθεια, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας covid-19, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που καταχώρησε η Γενική 
Γραμματεία Οικογενειακής Προστασίας και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ). Ενδεικτικά, τον 

Μάρτιο του 2020, οι κλήσεις στη γραμμή βοήθειας, αυξήθηκαν κατά 16,5%, σε σύγκριση με τον 
Φεβρουάριο του 2020 (ΓΓΟΠΙΦ, 2020). Στην Κίνα, οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν δραματική 
αύξηση των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, στην πόλη Τζιανλί της επαρχίας Hubei. 
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε τριπλάσια αύξηση των κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών, η οποία σε 

ποσοστό 90% αποδόθηκε στην απομόνωση και στο lockdown, που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας covid-19 (Nojomi M. & Babaee E., 2020).  

Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι ενώ παλαιότερες μελέτες έδειχναν συμπεριφορικές διαφορές 
ανάμεσα στη βία των ανδρών έναντι των γυναικών και στη βία των γυναικών έναντι των ανδρών, 

νεότερα ευρήματα ανέδειξαν ότι η συχνότητα της ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκε και στις δύο 
περιπτώσεις (Boserup B et al., 2020). Πιο συγκεκριμένα, ο επιπολασμός της βίας κατά των ανδρών 
κυμαινόταν από 3,4 έως 20,3% (Kolbe V, Büttner A., 2020), αλλά ήταν χαμηλότερης βαρύτητας (El-
Serag & Thurston, 2020). 
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Μελέτες ανέδειξαν ότι τα μέτρα περιορισμού και οι συστάσεις «stay home», για την αποτροπή 
της μολυσματικής εξάπλωσης του ιού, αποτέλεσαν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 
επιθετικότητας και ενδοοικογενειακής βίας, απόρροια: της καταναγκαστικής εγγύτητας, του 
οικονομικού άγχους, της κατάχρησης εξουσίας και της αστάθειας. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η 

καθημερινή και διαρκής επαφή του ζευγαριού, ευνοούσε τον θύτη αναφορικά με την άσκηση 
ελέγχου, καθοδήγησης, περιορισμού και βίας, οποιασδήποτε μορφής, στο θύμα. Ενώ, οι νέοι που 
εκτίθεντο στη γονική βία ήταν πιο πιθανά θύματα εκφοβισμού ή διαδικτυακού εκφοβισμού (Clarke 
et al., 2020). Τα άτομα που διαβίωναν σε βίαια περιβάλλοντα μείωσαν την πρόσβασή τους για 

ψυχολογική και οικογενειακή υποστήριξη, ενώ οι απειλές και ο εκφοβισμός για πιθανή μόλυνσή τους 
από covid-19, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν ως καταναγκαστικός μηχανισμός για τη διατήρηση της 
κακοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν αναφορές ότι οι θύτες παρακρατούσαν από τα θύματα, τα 
απαραίτητα είδη για την προστασία από τον ιό (όπως: το απολυμαντικό των χεριών)  παρείχαν 

παραπληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης έναντι του ιού και ανάγκαζαν τα θύματά τους να 
παραμένουν στο σπίτι χωρίς να αναζητούν ιατρική βοήθεια, όταν χρειαζόταν  (Usher et al., 2020). 

Τα άτομα που υπέστησαν βία από το σύντροφο είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
ψυχιατρικών διαταραχών (αγχώδεις διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, μετατραυματικό στρες -

PTSD, διαταραχές της διάθεσης, κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών) και οργανικών προβλημάτων 
(καρδιαγγειακές παθήσεις, χρόνιος πόνος, διαταραχές ύπνου, γαστρεντερικά προβλήματα, 
σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, εγκεφαλικές κακώσεις) (El-Serag & Thurston, 2020). H 
παραμονή στο σπίτι που επέβαλλε το locked-down, φάνηκε ότι επέτεινε τη δυσλειτουργία στις 

σχέσεις των ζευγαριών και πυροδοτούσε συμπεριφορές βίας και κακοποίησης έναντι των γυναικών, 
με συνέπεια την εμφάνιση άγχους, φόβου και κατάθλιψης.  

Η έκθεση σε βία των παιδιών και των εφήβων, από ενήλικες της οικογένειας, συσχετίστηκε 
σημαντικά με προβλήματα ψυχικά και οργανικά, όπως: άγχος, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, 

χρήση ουσιών και κάπνισμα, αυτοκτονικό ιδεασμό και φτωχότερο επίπεδο γενικής υγείας (Clarke et 
al., 2020). Ο Fegert et al., επεσήμανε ότι τα περιοριστικά μέτρα και η οικονομική ύφεση που επέφερε 
η πανδημία, συνέβαλλαν στην αύξηση του οικογενειακού άγχους με συνέπεια την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας και της παιδικής κακοποίησης, καταστάσεις που επηρέαζαν αρνητικά τη 

ψυχική υγεία των παιδιών (Fegert et al., 2020). Παιδιά προσφύγων που διέμεναν σε 
ανθυγιεινές/άθλιες στεγαστικές συνθήκες και σε έντονα συγκρουσιακά οικογενειακά περιβάλλοντα, 
είχαν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν κακοποίηση, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα παιδιά και 
οι έφηβοι που ανήκαν σε εθνοτικές και μειονοτικές κοινότητες μεταναστών, τα μέτρα προστασίας 

έναντι του covid-19, συχνά, τους επέβαλλαν να περιοριστούν σε σπίτια με μη υποστηρικτικό 
περιβάλλον, με διακρίσεις, βία και απόρριψη (Fish et al., 2020).  

Τέλος, αναδείχτηκε ότι κατά τη διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, έναντι του 
covid-19 καθώς και άλλων πανδημιών, οι γκέι, οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλοι και οι τρανσέξουαλ που 

διέμεναν με τις οικογένειες τους, διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο για βία και κακοποίηση, από τα 
υπόλοιπα μέλη που δεν αποδέχονταν την ταυτότητά τους (Valentine et al., 2003). 

4. Στρατηγικές αντιμετώπισης 

Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί των κρατών, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, φάνηκε ότι εστίασαν 
στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και ακολούθως επιχείρησαν να διασφαλίσουν τη σωστή και 
έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την πανδημία covid-19. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης 

περιελάμβαναν τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω: 

Ελλάδα: Στη χώρα μας λειτούργησε οργανωμένα το Δίκτυο Συμβουλευτικών Κέντρων και 
Ξενώνων της ΓΓΟΠΙΦ, που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και διαθέτει 20 ξενώνες και 42 

συμβουλευτικά κέντρα, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς 
και η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 για την παροχή άμεσης βοήθειας στα κακοποιημένα άτομα. Η 
τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, που αποτελεί υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, έδωσε τη δυνατότητα 
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σε γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα άτομα να καταγγείλουν περιστατικά και να μιλήσουν με 
επαγγελματίες που παρέχουν σε 24ωρη βάση ψυχολογική και νομική στήριξη. Ωστόσο, στην 
περίπτωση που τα θύματα βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση από τους θύτες τους και δεν είχαν 
την δυνατότητα να μιλήσουν στο τηλέφωνο, παρεχόταν η δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικής 

καταγγελίας μέσω της διεύθυνσης: sos15900@isotita.gr. Παράλληλα, αναφορικά με το Δίκτυο των 
Ξενώνων, εκτός από την φιλοξενία, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό παρείχε ψυχολογική 
και κοινωνική στήριξη και διευκόλυνε την πρόσβαση των γυναικών σε νομική συμβουλευτική, μέσω 
της παραπομπής τους στα Συμβουλευτικά Κέντρα (Kethi.gr, 2020).  

Αυστρία: Ενισχύθηκαν οικονομικά και με ανθρώπινο δυναμικό οι γραμμές βοήθειας και 
υποστήριξης, καθώς και τα καταλύματα που μπορούσαν να προσφύγουν τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονταν διαδικτυακά, ενώ 
παράλληλα υπήρχε ενημέρωση με φυλλάδια που διανέμονταν σε σούπερ μάρκετ.  

Βέλγιο: Η βελγική κυβέρνηση χορήγησε πρόσθετη χρηματοδότηση στην εθνική γραμμή 
βοήθειας, που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας συνομιλιών, διεύρυνση 
του ωραρίου λειτουργίας της γραμμής βοήθειας και έναρξη εκστρατείας με αφίσες, που εστίαζαν 
στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και στην παρότρυνση για αναζήτηση βοήθειας.  

Γαλλία: Αρχικά, η γαλλική κυβέρνηση δημιούργησε νέες εγκαταστάσεις για θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας που αναζητούσαν υποστήριξη, επενδύοντας 1 εκατ. ευρώ σε Κέντρα 
παροχής βοήθειας. Ακολούθως, η προτεραιότητα του κράτους επικεντρώθηκε στην ασφαλή 
παραμονή των θυμάτων στα σπίτια τους, παρέχοντας εναλλακτικά καταλύματα για τους θύτες, σε 

ειδικά κέντρα και φυλακές. Επιπλέον, τέθηκε σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή βοήθειας προς τους 
θύτες, προκειμένου να διαχειριστούν το θυμό τους και να παρακινηθούν να μεταβούν στις 
εναλλακτικές δομές, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.  

Γερμανία: Έδωσε προτεραιότητα στη δημιουργία πρόσθετων καταλυμάτων για τη διαμονή των 

θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, ενώ οι τοπικές αρχές είχαν την ευθύνη της χρηματοδότησής τους. 
Οι τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης παρέμεναν σε λειτουργία όλο το 24ωρο και προτάθηκε να 
επεκταθούν ψηφιακά.  

Ιρλανδία: Ξεκίνησε το πρόγραμμα Faoiseamh, στο οποίο συμμετείχε η αστυνομία και 

περιλάμβανε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση η αστυνομία, προληπτικά, παρακολουθούσε τα άτομα που 
στο παρελθόν είχαν υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Στη δεύτερη φάση η αστυνομία επικεντρωνόταν 
στη δίωξη και τη σύλληψη των δραστών. Επιπλέον, παρείχαν συμπληρωματικά επιδότηση  ενοικίου, 
για τουλάχιστον 3 μήνες, στα θύματα προκειμένου να στεγαστούν εναλλακτικά.  

Ιταλία: Η ιταλική κυβέρνηση παρείχε επιπλέον 30 εκ. ευρώ για τη δημιουργία ιδρυμάτων κατά 
της ενδοοικογενειακής βίας και τη χρηματοδότηση δράσεων υποστήριξης των θυμάτων . Η 
κυβέρνηση, επίσης, κυκλοφόρησε μία νέα εφαρμογή που επέτρεπε στα άτομα να έχουν πρόσβαση 
για βοήθεια χωρίς να τηλεφωνήσουν.  

Πορτογαλία: Η κυβέρνηση επέκτεινε την παροχή βοήθειας στα άτομα που είχαν υποστεί 
ενδοοικογενειακή βία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δημιουργώντας ειδική ηλεκτρονική 
διεύθυνση και SMS και ενισχύοντας το προσωπικό υποστήριξης.  

Ισπανία: Λίγο μετά το lockdown, η κυβέρνηση ενέκρινε «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης κατά της 

βίας με βάση το φύλο», προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αυξημένος κ ίνδυνος βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών, συνέπεια των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλάμβανε 4 βασικά μέτρα. Το πρώτο μέτρο, 
αφορούσε τη δημιουργία υπηρεσιών βοήθειας και προστασίας γυναικών και παιδιών, τη λειτουργία 

μιας 24ωρης γραμμής βοήθειας, τη λειτουργία διαδικτυακών υπηρεσιών που παρακολουθούσαν τη 
συμμόρφωση με τα μέτρα προστασίας, καθώς και τη στέγαση σε προστατευμένες δομές, γυναικών 
που ήταν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Το δεύτερο μέτρο περιλάμβανε υπηρεσία διαθέσιμη 24 
ώρες την ημέρα, μέσω WhatsApp και τρίτον, οργανώθηκε εκστρατεία πρόληψης και 

ευαισθητοποίησης κατά της έμφυλης βίας, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.  

mailto:sos15900@isotita.gr
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Ελβετία: Αν και δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αύξηση ενδοοικογενειακής βίας στην Ελβετία, η 
κυβέρνηση δημιούργησε, προληπτικά, ειδική ομάδα για την επιτήρησή της. Η ομάδα εργασίας 
ξεκίνησε εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, έναντι της βίας και προώθησε την 
αναζήτηση βοήθειας. Ορισμένες περιφέρειες της χώρας αύξησαν τα εναλλακτικά καταλύματα 

στέγασης των θυμάτων. 
Ολλανδία: Ξεκίνησε μία εκστρατεία για τον περιορισμό της ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας, η οποία επικεντρώθηκε στην παροχή οδηγιών προς τους πολίτες, σχετικά με 
τον τρόπο παροχής βοήθειας σε άτομα που υποπτεύονταν ότι υφίσταντο ενδοοικογενειακή βία. 

Επιπλέον, όρισε κατευθυντήριες γραμμές για τους επαγγελματίες υγείας, αναφορικά με τον τρόπο 
περίθαλψης των ατόμων που διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο να διαπράξουν  βίαιες ενέργειες.  

Ηνωμένο Βασίλειο: Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διέθεσε 750 εκατομμύρια λίρες σε 
φιλανθρωπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρείχαν υπηρεσίες 

ενδοοικογενειακής βίας. Επιπρόσθετα, διέθεσε 2 δις. λίρες για τη βελτίωση των διαδικτυακών 
υπηρεσιών και των γραμμών βοήθειας, καθώς και για τη δημιουργία εναλλακτικών καταλυμάτων. 
Τέλος, προχώρησε το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, το οποίο περιλάμβανε νέο 
δασμό (Brink J., Cullen P., Beek K. & Peters S., 2021). 

5. Συμπεράσματα 

Η πανδημία covid-19 αποτέλεσε τεράστια πρόκληση για την υγεία, σωματική και ψυχική, 

παγκόσμια. Έθεσε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τους μηχανισμούς ετοιμότητας 
των υγειονομικών συστημάτων και ταυτόχρονα απείλησε την κοινωνική συνοχή, τα ατομικά και 
οικογενειακά όρια, με ενδεχόμενη διάρρηξη. Η νέα καθημερινότητα και ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής 
που συνεπάγεται, μπορεί να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθιστώντας την πανδημία 

ένα πολυδιάστατο διεθνές πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η πανδημία χτύπησε 
ένα υγειονομικό σύστημα που βγήκε από μία δεκαετή μνημονιακή κρίση, με σημαντικές αδυναμίες 
στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, πυροδότησε την αναγκαιότητα 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στον Κρατικό μηχανισμό. Συνεπώς, στη χώρα μας, οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής δημόσιας υγείας οφείλουν:  

• Να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν τους πολίτες, σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο 
εκδήλωσης  ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια των πανδημιών, επισημαίνοντας την 
αναγκαιότητα διατήρησης των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους, με την τήρηση των 
μέτρων προστασίας, καθώς και τη σημαντικότητα της αναφοράς τυχόν περιστατικών βίας  

• Να επισημαίνουν στους πολίτες την αναγκαιότητα διατήρησης κοινωνικής διασύνδεσης  με 

μέλη οικογενειών και φίλους, που υποψιάζονται ότι μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
οικογενειακής βίας 

• Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο (όπως: 

τηλεφωνικές γραμμές, συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, Μ.Μ.Ε., 
κ. ά), όπου μπορούν να απευθύνονται για τη γνωστοποίηση ανάλογων περιστατικών βίας και 

• Να επιλαμβάνονται για την ετοιμότητα εκπαιδευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας  
πρώτης γραμμής που  μπορούν να υποστηρίξουν ψυχολογικά τα κακοποιημένα άτομα 
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ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (COVID-19)  

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Φραγκάκης Αντώνιος  

 
Δρ. Φαρμακοποιός-Αρωματοθεραπευτής 

Qualification aromathérapie par la faculté de pharmacie de l’université de Strasbourg 
 

Περίληψη 

Η πανδημία ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των φαρμακοποιών. Η δράση των φαρμακοποιών 

αποτελεί καταληκτικό παράγοντα στην παροχή  υγειονομικής περίθαλψης στο ευρύ κοινό 
παραμένοντας στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Ο ρόλος του ελληνικού φαρμακείου με την 
ευκολία της προσβασιμότητας και του σύγχρονου Έλληνα φαρμακοποιού με το επιστημονικό 
υπόβαθρο και την ενσυναίσθηση απέναντι στην ατομική και συλλογική ευθύνη, είναι αναγκαίο να 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Τώρα περισσότερο από ποτέ, ο 
φαρμακοποιός, ως επαγγελματίας υγείας, είναι υπεύθυνος για τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση 
του κοινού, με απώτερο σκοπό τη σωματική και ψυχική ενδυνάμωση των ατόμων και κατ’επέκταση 
τον περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19. 

Απώρια των ανωτέρω  είναι η ανάδειξη του ρόλου του Έλληνα φαρμακοποιού, τη δεδομένη  
στιγμή, που η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Στόχος της 
εισήγησης είναι η ενημέρωση του κοινού σε θέματα ιατροκοινωνικού χαρακτήρα, που ενδιαφέρουν 
τόσο την ελληνική όσο και την παγκόσμια κοινότητα.  

 
Λέξεις κλειδιά: φαρμακοποιός, περίθαλψη, υγειονομική κρίση, Covid-19. 

Εισαγωγή 

Η αναγνώριση του ρόλου των φαρμακοποιών, που εδώ και χρόνια προσφέρουν 
άτυπα υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συνιστά ισχυρή πολιτική βούληση αλλά 
και ουσιαστική αναγκαιότητα. Με το νέο νομοσχέδιο, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας κάνει  το 
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αυτονόητο, δηλαδή τη θεσμική αναγνώριση και την ανάδειξη των φαρμακοποιών,  οι οποίοι, αν και 
δεν ανήκουν αμιγώς στο δημόσιο σύστημα υγείας, συμμετέχουν ενεργά και συνεργάζονται για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας (Γαζή, 2002 ) 

Τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, συναποτελούν με τις λοιπές δομές της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας την αιχμή του δόρατος της υγείας και συχνά συνιστούν το πρώτο σημείο επαφής 
του πολίτη με τις υπηρεσίες υγείας.  

Η αναφορά του επαγγελματικού κλάδου των φαρμακοποιών  στο νομοσχέδιο για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ενισχύει τον επιστημονικό τους ρόλο, ο οποίος διαχρονικά 

επισκιαζόταν από τον εμπορικό χαρακτήρα του επαγγέλματος.  
Ο ρόλος τους μπορεί να ειδωθεί μέσα από το πρίσμα της  προαγωγής υγείας και της 

πρόληψης, καθώς, έχοντας εδραία ακαδημαϊκή γνώση, είναι σε θέση να παρέχουν προληπτικές 
συμβουλές στον πολίτη, προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας σε πρώτο βαθμό περιστατικά 

χαμηλού κινδύνου και περιορισμένης επεμβατικότητας,  προτού αυτά οδηγηθούν σε μονάδα του 
δημόσιου συστήματος. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πρώτη φροντίδα, συχνά μέσα στο  πλαίσιο 
παροχής των Πρώτων Βοηθειών (Μιτάκης, 2006). 

Παράλληλα, η υποστήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, σε επίπεδο αυτοφροντίδας, 

αλλά και η συμμετοχή του κλάδου στην προσπάθεια ελέγχου της προκλητής φαρμακευτικής 
ζήτησης είναι δύο σημεία που ο ρόλος του φαρμακείου της γειτονιάς μπορεί να είναι καταλυτικός.  

Ο ρόλος του φαρμακοποιού, όπως γίνεται αντιληπτός μέσα από την προσωπική εμπειρία του 
επαγγελματία υγείας καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, αποκτά μεγαλύτερο βάρος και αξία 

ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, αλλά και σε τουριστικά σημεία της χώρας κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών σε περιοχές, που παρουσιάζουν 
ενδημικές ιδιαιτερότητες, συνήθως επιφέρει και μια αύξηση σε περιστατικά, όπως τσιμπήματα και 
ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις, ερυθήματα και κνησμούς, τα οποία μπορεί εν πρώτοις να εκτιμήσει ο 

φαρμακοποιός και να παραπέμψει στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας. Το ίδιο ισχύει και σε 
περιπτώσεις επιφανειακών τραυμάτων μικρής έκτασης μετά από πτώσεις και μικρά τροχαία 
ατυχήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται στα φαρμακεία της υπαίθρου.  

Κυρίως μέρος 

Οι προκλήσεις για τους κοινωνικούς φαρμακοποιούς.  

Η πανδημία COVID-19 θέτει έκτακτες και διαρκείς απαιτήσεις στα συστήματα υγείας και 

στους παρόχους βασικών κοινοτικών υπηρεσιών (Emanuel et al., 2020). Η εστίαση των μέσων 
ενημέρωσης στον αριθμό των κρουσμάτων, την ικανότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας και τον 
αριθμό των αναπνευστήρων αντικατοπτρίζει την εθνική μονοθεματική αντίδραση της δημόσιας 
υγείας που δικαιολογείται από την απειλή του κορονοϊού. Ωστόσο, οι προϋπάρχουσες ανάγκες 

κοινοτικής περίθαλψης εξακολουθούν να υφίστανται και οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί έπρεπε να 
προσαρμοστούν και να υιοθετήσουν αλλαγές στον επαγγελματικό τους ρόλο εν μέσω μιας δυναμικής 
πίεσης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, και όλα αυτά επί των ήδη περιορισμένων πόρων. 
Οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί έχουν χαρακτηριστεί ως βασική υπηρεσία και πρέπει, όπου είναι 

δυνατόν, να παραμείνουν ανοικτοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να καλύψουν τις ανάγκες 
φαρμακευτικής περίθαλψης του πληθυσμού. Η πρακτική τους έπρεπε να προσαρμοστεί σημαντικά, 
αλλά η πανδημία εστίασε επίσης την προσοχή στην περίπτωση της πολυαναμενόμενης εξέλιξης  του 
επαγγελματικού ρόλου. 

Η ταχεία εξέλιξη της κατάστασης της πανδημίας COVID-19 αρχικά ξεπέρασε την αντίδραση 
του κοινού και των ρυθμιστικών οδηγιών. Παράλληλα με την πολυδιαφημισμένη πρώιμη 
συσσώρευση οικιακών προμηθειών, οι αιτήσεις ανανέωσης συνταγών αυξήθηκαν κατακόρυφα στις 
αρχές της κρίσης. Η άλλη άμεση πρόκληση για τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς ήταν η προστασία 

του προσωπικού και των ασθενών τους από την εξάπλωση της μόλυνσης εντός του φαρμακείου. Τα 
φαρμακεία προσάρμοσαν τους χώρους τους για να προσπαθήσουν να επιτύχουν "κοινωνική 
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αποστασιοποίηση", εκαθιστώνταςδιαχωριστικά plexiglass μεταξύ κοινού και πάγκου εξυπηρέτησης 
ή θαλάμους στην πόρτα, περιορίζοντας τον αριθμό των ασθενών για την πρόσβαση και εφαρμόζοντας 
υπηρεσίες παράδοσης για όσους "απομονώθηκαν" στο σπίτι. 

Παράλληλα με τις αλλαγές στις εγκαταστάσεις, σημειώθηκαν επίσης αλλαγές στις εργασιακές 

πρακτικές, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο για μεσημεριανά διαλείμματα και ο διαχωρισμός του 
προσωπικού σε ομάδες για την αποφυγή διασταυρούμενων λοιμώξεων και επακόλουθων κλεισίματος 
του φαρμακείου. Τα μέτρα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για τους 
ασθενείς, συμβάλλοντας στην ανησυχία και την επιθετικότητα των ασθενών. Τα αυξημένα επίπεδα 

άγχους και στρες μεταξύ των φαρμακοποιών έχουν επίσης επισημανθεί πρόσφατα από τη ρυθμιστική 
αρχή των φαρμακείων λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας, της απειλής μόλυνσης λόγω της 
ανεπαρκούς κοινωνικής αποστασιοποίησης στον χώρο εργασίας, της επιθετικότητας των ασθενών 
και των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Εκτός του επαγγελματικού τους ρόλου, το 

προσωπικό των φαρμακείων αντιμετωπίζει τους ίδιους στρεσογόνους παράγοντες με το ευρύ κοινό 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η έλλειψη φροντίδας των παιδιών, ο κίνδυνος μόλυνσης των 
αγαπημένων τους προσώπων και άλλες προσωπικές ανησυχίες εξακολουθούν να υφίστανται. Οι 
συνήθεις προσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως οι κοινωνικές σχέσεις, οι ασκήσεις και 

ο ελεύθερος χρόνος, περιορίζονται σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας (Gavin et al., 2020). 
Υπάρχει συνακόλουθος κίνδυνος αυξημένου εργασιακού στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της τέλειας καταιγίδας αλλαγών, εξελίξεων αλλά και απαιτήσεων για τους 
εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (McNicholas et al., 2020). 

Επιπλέον το προσωπικού των φαρμακείων, έχει να αντιμετωπίσει εκτός από τις ευάλωτες 
ομάδες ασθενών τους και εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τη συνέχεια της φαρμακευτική 
τους φροντίδας και αντιμετωπίζουν πρόσθετο κίνδυνο που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19. 
Οι ηλικιωμένοι, υπό την εντολή για καθολική  "καραντίνα", εξαρτώνται από τις υπηρεσίες 

παράδοσης και ενδέχεται να χάσουν ευκαιρίες να συζητήσουν προβλήματα που σχετίζονται με τη 
φαρμακευτική αγωγή. Οι φαρμακοποιοί πρέπει επίσης τώρα να εξισορροπήσουν τους κινδύνους της 
αύξησης της προμήθειας σε μηνιαίες ποσότητες με την ανάγκη αποφυγής μη απαραίτητων 
επισκέψεων στο φαρμακείο. Η κρίση δημιούργησε επίσης μοναδικές προκλήσεις για όλους τους 

ασθενείς. Παράγοντες όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι απαιτήσεις αυτοαπομόνωσης, η 
απώλεια εργασίας και η μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης δρουν ως 
εμπόδια στη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή (Cadogan and Hughes, 2020). Ωστόσο, έχουν 
δημιουργηθεί λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων σε επίπεδο υπηρεσιών. Οι 

τηλεφωνικές διαβουλεύσεις έχουν γίνει κοινός τόπος, ιδίως σε ευάλωτους ασθενείς. Οι φαρμακοποιοί 
έχουν εφαρμόσει συστήματα για τη χορήγηση φαρμάκων πριν από την ανάγκη, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι χρόνοι αναμονής και οι διπλές επισκέψεις. Σε κατά περίπτωση παραδείγματα, 
όπως στην παρηγορητική περίθαλψη, και για ευάλωτους ασθενείς, έχει υπάρξει προληπτική 

διαχείριση των αναγκών που σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν 
ως στόχο τη μείωση των μη απαραίτητων ιατρικών και φαρμακευτικών επισκέψεων, τη διατήρηση 
της συνέχειας της φροντίδας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπου είναι 
δυνατόν (Druss, 2020). 

2.1. Φαρμακευτική Νομοθεσία & Δεοντολογία στην Ελλάδα 

Κώδικας Φαρμακευτικής Δεοντολογίας 

Αφορά στα καθήκοντα και στην ευθύνη του στην άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος 
και στους κανόνες συμπεριφοράς και των σχέσεών του με πρόσωπα των άλλων υγειονομικών φορέων 
και το κοινό. 

 

Β.Δ. 1955, τροποποιήθηκε το 1960 Π.Δ. 340/1993, ΦΕΚ: Α145,1993/09/02  
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Α) Γενικές Αρχές  

 

• ΑΡΘΡΟ 6 
 
Δεοντολογία είναι οι αρχές που διέπουν και καθοδηγούν τους φαρμακοποιούς με ιδιόκτητο ή 

υπευθύνους ιδιοκτήτου φαρμακείου σε λειτουργία, στις σχέσεις τους με τους ασθενείς, τους 

συναδέλφους τους και τους λοιπούς υγειονομικούς επιστήμονες, τα όργανα της πολιτείας, τα 
συλλογικά όργανα στα οποία ανήκουν και γενικά τη στάση τους απέναντι στην κοινωνία.  

 

Β) Γενικά καθήκοντα του φαρμακοποιού σε φαρμακείο που λειτουργεί  

 

• ΑΡΘΡΟ 7 

 
Ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία ασκεί λειτούργημα και οφείλει να το ασκεί 

σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τη χάρτα του ευρωπαϊκού φαρμακείου και τον όρκο που 

έδωσε. 
Ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία οφείλει να συμπεριφέρεται γενικώς στη ζωή 

του αξιοπρεπώς και σύμφωνα με τις παραδόσεις του φαρμακευτικού επαγγέλματος-
λειτουργήματος, να σέβεται τις υγειονομικές αρχές, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και 

τον φαρμακευτικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και δικαιούται να απολαμβάνει τον ίδιο σεβασμό 
από τους πιο πάνω φορείς. 

Ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία οφείλει να συμμορφώνεται με τις επιταγές 
του νόμου και τις νόμιμες αποφάσεις που αφορούν την άσκηση του λειτουργήματός του, 
ειδικότερα δε να τηρεί τις ισχύουσες λιανικές τιμές των φαρμάκων (Καπώνης, 2003). 

 

• ΑΡΘΡΟ 8 
 

Ο φαρμακοποιός οφείλει να έχει ανώτερη αντίληψη για την αποστολή και ιερότητα του 
φαρμακευτικού λειτουργήματος και να απέχει από κάθε ενέργεια που δύναται να μειώσει την 
εκτίμηση του κοινωνικού συνόλου για το λειτούργημα του φαρμακοποιού ή αντιτίθεται στα 
χρηστά ήθη. 

 

Γ) Η συμβολή του φαρμακοποιού με φαρμακείο σε λειτουργία στην προστασία της δημόσιας 

υγείας 

 

• ΑΡΘΡΟ 9 
 

Ο φαρμακοποιός οφείλει την ίδια αφοσίωση σε όλους τους ασθενείς που τον επισκέπτονται 
και εντός των ορίων των γνώσεων του να παρέχει κάθε βοήθεια σε ασθενή που βρίσκεται σε 
άμεσο κίνδυνο και εφ' όσον δεν δύναται εκείνη την στιγμή να υπάρξει ιατρική βοήθεια.  

 

• ΑΡΘΡΟ 10 
 
Ο φαρμακοποιός που έχει φαρμακείο σε λειτουργία ή διευθύνει ως υπεύθυνος φαρμακείο, 

δεν επιτρέπεται να το εγκαταλείψει ή να το κλείσει, παρά μόνο όταν και όπως ο νόμος ορίζει.  

 

• ΑΡΘΡΟ 11 
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Ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να παρέχει τη συνδρομή του στο έργο της κοινωνικής 
υγιεινής και να συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές για την προστασία και την διαφύλαξη της 
δημόσιας υγείας. 

 

Δ) Ευθύνη και αξιοπρέπεια του φαρμακοποιού 

 

• ΑΡΘΡΟ 14 
 
Ο φαρμακοποιός οφείλει να ασκεί προσωπικώς την φαρμακευτική και να παρασκευάζει και να 

παραδίδει αυτοπροσώπως τα φάρμακα στους αρρώστους ή στους οικείους τους. Πρέπει να επιβλέπει 

προσωπικώς κάθε φαρμακευτική εργασία που εκτελείται από το προσωπικό του φαρμακείου 
(Καπώνης, 2005 ). 

 

• ΑΡΘΡΟ 20 

 
Ο φαρμακοποιός οφείλει να δίδει σαφείς οδηγίες χρήσεως των χορηγουμένων φαρμάκων στους 

πελάτες του φαρμακείου του και να αναγράφει επ' αυτών περιληπτικώς την οδηγία χρήσεως, καθώς 

και κάθε άλλη επισήμανση προς αποφυγή λαθών κατά την λήψη ή τη χρήση των χορηγούμενων 
φαρμάκων. 

 

2.2. SARS COVID-19 και Έλληνας Φαρμακοποιός  

Το Δεκέμβρη του 2019 οπότε και διαγνώστηκε ο πρώτος ασθενής με COVID -19 στη μακρινή 
Γουχάν της Κίνας καμία χώρα, οργανισμός ή υγειονομικός σύλλογος δεν φαντάζονταν τη δοκιμασία 
που περάσαμε και συνεχίζουμε να περνάμε σήμερα. Όλοι ελπίζαμε ότι θα σταματούσε εκεί όπως είχε 

συμβεί παλαιότερα το 2002 και το 2012 στις επιδημίες του SARSκαι του MERS. Όμως προς τα τέλη 
του Ιανουαρίου του 2020, με τα στοιχεία που είχαμε τότε στη διάθεσή μας, αντιληφθήκαμε την 
καταιγίδα που ερχόταν και προλάβαμε να χαράξουμε ένα σαφές σχέδιο δράσης που έμελλε να 
προσφέρει τόσο προς τους φαρμακοποιούς αλλά κυρίως προς την κοινωνία. 

• Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ήταν ότι τα 

φαρμακεία έπρεπε και πρέπει να παραμείνουν ανοικτά, αλλά αυτό σημαίνει ότι σε εμάς πλάι 
στους ασθενείς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας στα φαρμακεία εισέρχονται και 
οι περισσότεροι φορείς ή ασθενείς από τον ιό SARS–CoV– 2, διαγνωσμένοι ή μη. Οφείλαμε 
λοιπόν συντεταγμένα να δημιουργήσουμε τα μέτρα εκείνα που θα διασφάλιζαν τόσο την 

υγεία των ευπαθών συμπολιτών μας ενώ παράλληλα έπρεπε να διατηρήσουμε την 
απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών στα φάρμακά τους, ακόμη και των ασθενών με 
κορωνοϊό. 

• Παράλληλα με το κλείσιμο των εργοστασίων σε διάφορα μέρη του πλανήτη δημιουργήθηκαν 

ελλείψεις σε σημαντικότατα φάρμακα (πχ. παρακεταμόλη) ενώ ταυτόχρονα υπήρχε η απειλή 
να παρουσιαστούν νέες ελλείψεις σε σημαντικά φάρμακα όπως τα αντιβιοτικά.  

• Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε μια υπέρμετρη ζήτηση σε αντισηπτικά και μάσκες που ήταν 

αδύνατο να καλυφθεί από τις προϋφιστάμενες γραμμές παραγωγή και προμήθειας που 
εξυπηρετούσαν μέχρι τότε την αγορά. 

• Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως ήταν  ο φόβος των πολιτών για αυτή την απειλή καθώς και η 
μειωμένη κατανόηση του προβλήματος στο πραγματικό του μέγεθος και των υγειονομικών 

μέτρων που έπρεπε να τηρηθούν. 

 



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

167 

Στα παραπάνω προβλήματα απαντήσαμε άμεσα και έγκαιρα με ανάλογες δράσεις: 
 

• Προχωρήσαμε στην έκδοση και διανομή χιλιάδων φυλλαδίων με ενημερωτικές πληροφορίες 
για τον κορωνοϊό SARSCoV 2 από τα φαρμακεία μας. Παράλληλα με συντονισμένες δράσεις 
όλων των προέδρων των φαρμακευτικών συλλόγων έγινε εκστρατεία ενημέρωσης μέσω 
συνεχών συνεντεύξεων στα τοπικά ΜΜΕ σε όλη την Ελλάδα. 

• Εκδώσαμε και αποστείλαμε σειρά εγκυκλίων και οδηγιών προς τα φαρμακεία και τους 
φαρμακευτικούς συλλόγους αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που όφειλαν να ληφθούν 
(από τις μεθόδους απολύμανσης των χώρων μέχρι την τοποθέτηση διαχωριστικών 

Plexiglass). 

• Σε συνεργασία με το υπουργείο υγείας προχωρήσαμε την είσοδο σε καθεστώς προστασίας 
διαφόρων φαρμάκων όπως αντιβιοτικά, υδροξυχλωροκίνη, κολχικίνη κ.α. Μάλιστα για τα 
αντιβιοτικά διενεργήσαμε χωριστή καμπάνια μέσω διανομή φυλλαδίων και αφισών σε όλα 

τα φαρμακεία της επικράτειας. Εγκαίρως δε (από το Φεβρουάριο του 2020) ενημερώσαμε 
όλους τους φαρμακοποιούς για το γεγονός ότι όφειλαν να αυξήσουν τα αποθέματά τους στα 
βασικά φάρμακα καθώς είχαμε προβλέψει μέρος του προβλήματος.  

• Στις ελλείψεις αντισηπτικών και μασκών που δημιουργήθηκαν τόσο τοπικά όσο και διεθνώς 

απαντήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των 
αποθεμάτων. Παράλληλα εκδώσαμε οδηγίες προς τα φαρμακεία για την Παρασκευή στα 
εργαστήριά τους ποσοτήτων αντισηπτικών που εν μέρει τουλάχιστον έδωσαν πρόσκαιρη 
λύση στο πρόβλημα. Σε απάντηση των τότε επικρίσεων η επιτροπή ανταγωνισμού που 

εξέτασε το θέμα της ανόδου των τιμών τότε περίτρανα δικαίωσε τους φαρμακοποιούς οι 
οποίοι όχι μόνο δεν εκμεταλλεύθηκαν την συγκυρία για να πλουτίσουν αλλά στις 
περισσότερες των περιπτώσεων μείωσαν το κέρδος τους προκειμένου να κρατηθούν οι τιμές 
χαμηλά. 

• Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. Σύντομα διαπιστώσαμε το πρόβλημα που υπήρχε λόγω του 
αποκλεισμού με την αύξηση της οικογενειακής βίας. Το πρόγραμμα αναφοράς στις 
υγειονομικές αρχές της ενδοοικογενειακής βίας ΜΑΣΚΑ – 19 ξεκίνησε να εφαρμόζεται προς 
τα τέλη του Απριλίου του 2020. 

• Να σημειώσω ότι ήδη από τον Οκτώβρη του 2019 μέχρι το Δεκέμβρη του 2020 είχαμε 
διεξάγει το μεγαλύτερο μέχρι τότε μαζικό αντιγριπικό εμβολιασμό από συστάσεως 
Ελληνικού κράτους με 3,3 εκατομμύρια εμβολιασμούς περίπου. Όμως ο προβληματισμός μας 

ήταν ότι καθώς έφτανε η εποχή του αντιγριπικού εμβολιασμού 2020 – 2021 ο εμβολιασμός 
όφειλε να είναι μαζικότερος για να μειωθεί η επίπτωση των αναπνευστικών νοσημάτων εν 
μέσω της πανδημίας της COVID– 19. Με τη βοήθεια των ΜΜΕ και της ΕΣΗΕΑ διεξήγαμε 
ενημερωτική καμπάνια (διαφημιστικό σπότ) για τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Παράλληλα για 

πρώτη φορά εκδώσαμε κατευθυντήριες οδηγίες που περιλάμβαναν τα εξειδικευμένα μέτρα 
που ελήφθησαν κατά τον εμβολιασμό εν μέσω της επιδημικής κατάστασης. Το αποτέλεσμα 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Σε περίπου δύο μήνες πραγματοποιήσαμε περισσότερους από 4 
εκατομμύρια εμβολιασμούς πλησιάζοντας για πρώτη φορά επίπεδα ανοσίας της αγέλης κατά 

της γρίπης. Σημαντικό είναι να τονίσουμε εδώ ότι αυτός ο τιτάνιος εμβολιασμός έγινε χωρίς 
να υπάρξει καταγεγραμμένη αύξηση της επιδημιολογικής επιβάρυνσης στην κοινότητα. 

Δεν σταματάμε εδώ όμως συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα. Πρόσφατα το μεγαλύτερο μέρος των 
φαρμακοποιών, 8500 φαρμακεία συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της προαγωγής του 
εμβολιασμού κατά της νόσου COVID– 19. Τα φαρμακεία σηκώνουν σήμερα το μεγαλύτερο βάρος 
των ραντεβού για τον τρέχοντα εμβολιασμό ενώ παράλληλα έχουν συμβάλλει ήδη στη βελτίωση της 

ενημέρωσης των πολιτών και στην άρση της ανησυχίας για τα εμβόλια κατά της COVID– 19. 
Οι Έλληνες φαρμακοποιοί θα στηρίξουμε τους πολίτες, το σύστημα υγείας και την κοινωνία 

με όλες μας τις δυνάμεις όπως κάνουμε διαχρονικά. 
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Με κεντρικό μήνυμα «Είμαστε πάντα δίπλα σου» ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, 
προχώρησε στην δημιουργία ενός τηλεοπτικό σποτ, στο οποίο περιγράφεται ο ρόλος του 
φαρμακοποιού μέσα από τις λέξεις Προστασία, Προσφορά, εξειδίκευση συμβουλή και φροντίδα.  

Συμπεράσματα 

Οι κοινωνικοί φαρμακοποιοί ως οι πιο προσβάσιμοι επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βοηθήσουν με επιτυχία στην αντιμετώπιση του 

COVID-19 τη δημόσια υγεία, διατηρώντας τη συνέχεια των υπηρεσιών υγείας και αναλαμβάνοντας 
πρόσθετες ευθύνες για την ανακούφιση από την πίεση που ασκείται σε άλλους τομείς των υπηρεσίων 
υγείας, όπως η γενική ιατρική (Cadogan and Hughes, 2020). Έχουν καταστεί κόμβος πληροφόρησης 
σχετικά με τη λοίμωξη από τον κορονοϊό, τόσο έχοντας άμεσο ρόλο στην καταπολέμηση της 

παραπληροφόρησης όσο και βοηθώντας τους ασθενείς να επιλέξουν υγιεινές συμπεριφορές 
(Sheppard& Thomas, 2020). Αναδυόμενα ειδικά ζητήματα προκύπτουν επίσης με την έκθεση στα 
μέσα ενημέρωσης, όπως η παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια της 
ιβουπροφαίνης και ορισμένων αντιυπερτασικών φαρμάκων παράλληλα με την απειλή του COVID -

19. Ο ρόλος των φαρμακοποιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στη διασπορά της 
παραπληροφόρησης για την υγεία, για παράδειγμα, η διάδοση κανονιστικών τεκμηριωμένων 
πληροφοριών για την ασφάλεια της υδροξυχλωροκίνης υπήρξε υποδειγματική (European Medicines 
Agency, 2020). 

Παρόλο που η κρίση από την πανδημία της COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές 
δυσκολίες για πολλούς στην ευρύτερη κοινότητα, έδειξε επίσης πώς το κοινοτικό φαρμακείο μπορεί 
να ενσωματωθεί ως γέφυρα μεταξύ της ιατρικής/ψυχιατρικής περίθαλψης και των ευρύτερων 
κοινοτικών υπηρεσιών. Τα φαρμακεία μπόρεσαν να στηριχτούν στις τοπικές αρχές για υποστήριξη 

με τη μορφή της παράδοσης φαρμάκων σε ευάλωτους ασθενείς και αυτό αποτελεί έναν πολλά 
υποσχόμενο τομέα για το μέλλον. Η ενσωμάτωση της συμβολής των κοινοτικών φαρμακείων στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση των περιπτώσεων ασθενών με ψυχικές διαταραχές μπορεί να αποτελέσει 
μια φυσική επέκταση αυτής της πλατφόρμας μετά την πανδημία. Περισσότερο από ποτέ, οι ασθενείς 

θα χρειαστούν ολοκληρωμένη διαχείριση περιπτώσεων με σύνδεση με προγράμματα στέγασης και 
κοινωνικών υπηρεσιών. Το COVID-19 και τα συναφή επακόλουθα μπορεί να προκαλέσουν 
διαταραχές στην απασχόληση και μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε δυσμενείς εκβάσεις, όπως απώλεια 
στέγης, επισιτιστική ανασφάλεια και τελικά ένα καθοδικό  σπιράλ που αυξάνει τον κίνδυνο 

υποτροπής και βλάπτει την ανάρρωση (Alexander et al., 2020). Η συμβολή του φαρμακείου θα 
μπορούσε να διασφαλίσει τη συνέχεια της προμήθειας φαρμάκων και τον έγκαιρο εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση των εμποδίων στη συμμόρφωση και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με τη 
φαρμακευτική αγωγή (Chisholm-Burns, 2019). 

Βιβλιογραφία  

Ελληνόγλωσση 

Γαζή, Β. (2002). Εφημερία. Εκδόσεις Φαρμακευτικός Κόσμος: Αθήνα. 
Καπώνης, Π. (2003). Επίτιμος Φαρμακευτική Νομοθεσία Ι. Εκδόσεις Φαρμακευτικός Κόσμος: 

Αθήνα. 
Καπώνης, Π. (2005). Επίτιμος Φαρμακευτική Νομοθεσία ΙΙ. Εκδόσεις Φαρμακευτικός Κόσμος: 

Αθήνα. 
Μιτάκης, Μ. (2006). Το επείγον στο Φαρμακείο. Εκδόσεις Φαρμακευτικός Κόσμος: Αθήνα. 



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

169 

Ξενόγλωσση 

Alexander, G. C. - Stoller, K. B. – Haffajee, R. L. – Saloner, B. (2020). An epidemic in the midst of 

a pandemic: opioidusedisorder and COVID-19. Annals of InternalMedicine. Apr 2; M20-
1141.  

Cadogan, C. A. – Hughes, C. M. (2020). On the frontlineagainst COVID-19: Community 
pharmacists’ contributionduring a public health crisis. Research in Social and Administrative 

Pharmacy. Mar 31; S1551-7411(20)30292-8. 
Chisholm-Burns, M. A. (2019). Buildingresilience to combatstress, burnout, and suicidalideation 

among pharmacists. American Journal of Health System Pharmacy 76, 1364–1367.  
Druss, B. G. (2020). Addressing the COVID-19 pandemic in populations with serious mental illness. 

JAMA Psychiatry. Apr 3.  
Emanuel, E. J. -  Persad, G. – Upshur, R. -  Thome, B. – Parker, M. -  Glickman, A. – Zhang, C. -  

Boyle, C. – Smith, M. – Phillips,  J. P. (2020). Fairallocation of scarcemedicalresources in the 
time of Covid-19. New England Journal of Medicine. Mar. 23.  

European Medicines Agency. (2020). COVID-19: reminder of risk serioussideeffects with 
chloroquine and hydroxychloroquine (https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-
reminder-risk-serious-side-effects-chloroquine-hydroxychloroquine). Accessed 10 May 
2020. 

Gavin, B. – Hayden, J. – Adamis, D. – Mc.Nicholas, F. (2020). Caring for the psychologicalwell-
being of healthcareprofessionals in the Covid-19 pandemiccrisis. Irish Medical Journal 113, 
51–51. 

Mc.Nicholas, F. – Sharma, S. -  Oconnor, C. – Barrett, E. (2020). Burnout in consultants in child and 

adolescentmental health services (CAMHS) in Ireland: a cross-sectional study. BMJ Open 10, 
e030354.  

Sheppard, J. – Thomas, C. B. (2020). Community pharmacists and communication in the time of 
COVID-19: Applying the health beliefmodel. Research in Social and Administrative 

Pharmacy. Mar 26; S1551-7411(20)30293-X.  
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ COVID-19  
 

Σαρόγλου Πασχάλης 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μεταπτυχιακός Υπότροφος Ιδρύματος Ωνάση 
 

Κώστας Απόστολος 
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι αφενός η παρουσίαση των προβλημάτων που 
προέκυψαν διεθνώς από την εφαρμογή της Επείγουσας Απομακρυσμένης Διδασκαλίας στην Κ-12 

εκπαίδευση κατά την περίοδο του Covid-19, και αφετέρου των καλών πρακτικών που προτάθηκαν 
για την αποτελεσματικότερη μελλοντική τους αντιμετώπιση. Εφαρμόστηκε η μέθοδος της 
συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία διενεργήθηκε με το πρωτόκολλο PRISMA, 
μεταξύ Ιουλίου-Αυγούστου 2021, σε βάσεις δεδομένων και επιστημονικά περιοδικά για την εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν 46 μελέτες. Συμπερασματικά, τα 
προβλήματα και οι πρακτικές ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες με κριτήριο αν αφορούν την 
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τεχνολογία (κατηγορία 1), την παιδαγωγική διαδικασία (κατηγορία 2) ή την υγεία -ψυχολογία 
(κατηγορία 3). Η κατηγορία 1 και 2 κυριάρχησαν και στις δύο περιπτώσεις.  Ανάμεσα στις 
μελλοντικές προτάσεις, εκείνες που θα είχαν νόημα για τα ελληνικά δεδομένα ήταν οι εξής: βελτίωση 
και αναβάθμιση υπάρχουσας τεχνολογικής και διαδικτυακής υποδομής, διοργάνωση επιμορφωτικών 

δράσεων ενίσχυσης της ψηφιακής ετοιμότητας εκπαιδευτικών και μαθητών, υιοθέτηση 
μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. 

 
Λέξεις κλειδιά: Covid-19, επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία, συστηματική ανασκόπηση, 

Κ-12 εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή  

Το έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε λόγω της 
πανδημίας του Covid-19 επηρεάζει μέχρι και σήμερα ποικιλοτρόπως την καθημερινότητα όλων. Στον 
χώρο της εκπαίδευσης, οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν πολλές φορές να καταφύγουν στην προσωρινή 
αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων, ώστε να προστατέψουν τη δημόσια υγεία. Στο 

διάστημα αυτό, το μάθημα διεξάγονταν από απόσταση με τη βοήθεια κυρίως της ψηφιακής 
τεχνολογίας και του διαδικτύου, τα οποία αποτέλεσαν δίαυλο σύγχρονης και ασύγχρονης 
επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (Bond, 2020; Hodges et al., 2020; Σοφός, 20 21; 
UNESCO, 2021a; WHO, 2020). 

Η διεξαγωγή της διδασκαλίας υπό τη νέα συνθήκη οδήγησε αρχικά αρκετούς να μιλούν για μια 
διαδικτυακή εκπαίδευση χαμηλής ποιότητας. Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή απορρίφθηκε με έναν πιο 
προσεκτικό έλεγχο για το αν πληρούνται οι δείκτες ποιότητας της συμβατικής εκπαίδευσης από 
απόσταση, όπως ο προσεκτικός και επαναλαμβανόμενος εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η σκόπιμη και 

προγραμματισμένη εφαρμογή, καθώς και η εξασφάλιση της ισότιμης και ελεύθερης πρόσβασης στο 
εκπαιδευτικό υλικό. Η μη κάλυψη αυτών των κριτηρίων συνηγορούν στο ότι πρόκειται τελικά για 
μια διαφορετική μορφή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε για να την 
περιγράψει είναι Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία (Ε.Α.Δ.) ή διεθνώς Emergency Remote 

Teaching (ERT) (Bozkurt et al.,2020; Crompton et al. 2021; Crompton & Burke, 2020; Ferri et al., 
2020; Hodges et al.,2020; Schlesselman, 2020; Σοφός, 2021; Toquero, 2021).  

Σύμφωνα με τους Xie και Rice (2021), τα βασικά σημεία που διαφοροποιούν την Ε.Α.Δ. από 
τη συμβατική εκπαίδευση από απόσταση εστιάζονται σε πέντε επιμέρους άξονες που αφορούν τον 

ορισμό, τον σκοπό, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παράδοση του μαθήματος και την χρήση της 
τεχνολογίας. Εν συντομία, υλοποιείται αποκλειστικά λόγω κάποιου έκτακτου γεγονότος (π .χ. 
πόλεμος, φυσική καταστροφή, υγιεινομική κρίση), είναι προσωρινή λύση και δε δίνει το χρονικό 
περιθώριο για εκπαιδευτική προετοιμασία (Hodges et al.,2020; Mohmmed et al., 2020) 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της Ε.Α.Δ., εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς  κλήθηκαν να 
βρουν εσπευσμένα λύσεις σε δύσκολα ζητήματα. Ανάμεσα στα προβλήματα που προέκυψαν 
συγκαταλέγονται η άνιση πρόσβαση στον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή του 
μαθήματος, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων για τον χειρισμό του, ο μεγάλος φόρτος εργασίας και 

ψυχολογικής πίεσης, τα προβλήματα υγείας (κυρίως πόνος στα μάτια) και συμπεριφοράς, καθώς  και 
η απουσία αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών (Abhilash, 2021; Bozkurt et 
al., 2020; Γιασιράνης & Σοφός, 2021; Hodges et al.,2020; Σοφός, 2021). Οι Ferri et al. (2020) 
ομαδοποίησαν τις προκλήσεις που προέκυψαν σε τρεις γενικές κατηγορίες ως εξής:  

• Τεχνολογικές: τεχνικά ζητήματα (π.χ. λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών), ποιότητα 
διαδικτύου, επάρκεια τεχνολογικού εξοπλισμού 

• Παιδαγωγικές: επίπεδο επάρκειας ψηφιακών δεξιοτήτων, εκπαιδευτικός σχεδιασμός και 
διεξαγωγή διδασκαλίας από απόσταση,  αξιολόγηση επίδοσης μαθητών και ανατροφοδότηση 
αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικού έργου 
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• Κοινωνικές: επίπεδο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, συνεργασία σχολείου-οικογένειας 

Με σκοπό την καλύτερη δυνατή μελλοντική αντιμετώπιση όποιων προβλημάτων προέκυψαν 
κατά τη διάρκεια της Ε.Α.Δ. εντοπίζονται στη βιβλιογραφία σειρά από προτεινόμενες πρακτικές. 
Μερικές από αυτές είναι οι εξής (Bozkurt et al.,2020; Γιασιράνης & Σοφός, 2021; Ferri et al., 2020; 
Hodges et al.,2020; Λιαράκου κ.ά, 2021; UNESCO, 2021a, b; Winthrop, 2020; World Bank, 2020):  

• Στροφή σε εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας που εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στην 
παιδαγωγική διαδικασία (π.χ. παιγνιώδης μάθηση) 

• Αναβάθμιση υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής και βελτίωση ποιότητας διαδικτύου 

• Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και αξιοποίηση ποικιλίας 
τεχνολογικών μέσων   

• Ενίσχυση επιπέδου ψηφιακής ετοιμότητας μέσω στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων  

• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ψηφιακής μορφής ανά ηλικιακή βαθμίδα και δωρεάν 
διάθεσή του μέσω διαδικτυακών πηγών, όπως τα ψηφιακά αποθετήρια   

• Ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας κατανόησης και 
συνεργασίας μεταξύ όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην ελληνική πραγματικότητα και ειδικότερα στην Κ -12 
εκπαίδευση, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν αφορούσαν ζητήματα τεχνικής φύσης (π.χ. 
ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, ευχρηστία εκπαιδευτικών εφαρμογών), προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, συμμετοχής στα εξ’ αποστάσεων μαθήματα, επικοινωνίας και σχεδίασης των 

ηλεκτρονικών μαθημάτων. Ανάμεσα στις λύσεις που επιλέχθηκαν συγκαταλέγονται η δημιουργία 
ομάδας υποστήριξης, η χρήση διαδικτυακών οδηγών, η διεξαγωγή επιμοργωτικών δράσεων, η 
δωρεάν διάθεση τεχνολογικού εξοπλισμού (τάμπλετ) και η ελεύθερη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές 
πλατφόρμες (Bozkurt et al.,2020; Γιασιράνης & Σοφός, 2021; Λιακοπούλου & Σταυροπούλου, 2021; 

Λιαράκου κ.ά, 2021; Παπαδημητρίου, 2021). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Σκοπός της έρευνας είναι η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ώστε να 
διερευνηθούν ζητήματα που προέκυψαν τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής της Ε.Α.Δ. στην Κ-12 
εκπαίδευση (σχολικά έτη 2019-20, 2020-21) λόγω της πανδημίας του Covid-19. Διατυπώθηκαν τα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα (Bond, 2020; Crompton et al., 2021):   

• 1ο ερευνητικό ερώτημα: Τι προβλήματα-προκλήσεις προέκυψαν κατά τη διδακτική πράξη;  

• 2ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες προτάσεις έγιναν για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
αντίστοιχων επειγουσών καταστάσεων στο μέλλον; 

Εφαρμόστηκε η μέθοδος της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία έλαβε χώρα 
κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2021 (τελευταία προσπέλαση 31/8/2021). Η 
αναζήτηση πραγματοποιήθηκε αρχικά στις βάσεις δεδομένων Web of Science (WoS), Scopus και 

ERIC με συγκεκριμένο αλγόριθμο και αξιοποιώντας το αλγεβρικό μοντέλο Boole (Πίνακας 1). Για 
την κατασκευή του αλγόριθμου χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά από τρεις ομάδες που αφορούσαν 
το είδος της εκπαίδευσης (Ε.Α.Δ.), τη συνθήκη (Covid -19) και το πεδίο εφαρμογής (K-12 
εκπαίδευση). Σε δεύτερη φάση, διενεργήθηκε χειροκίνητη αναζήτηση σε ενδεικτική λίστα 

επιστημονικών περιοδικών με θεματολογία σχετική με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.  
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Πίνακας 1: Αλγόριθμος αναζήτησης επιστημονικών πηγών 

 

 
Κατά τη διαδικασία της ανασκόπησης υιοθετήθηκε το πρωτόκολλο PRISMA (Moher, Liberati, 

Tetzlaff, Altman & Prisma Group, 2009). Για την επιλογή ή απόρριψη ενός επιστημονικού άρθρου, 
ορίστηκαν σειρά από προκαθορισμένα κριτήρια (Πίνακας 2).  

 
Πίνακας 2: Κριτήρια επιλογής επιστημονικών άρθρων 

 

 
Αρχικά εντοπίστηκαν 1.059 καταγραφές από τις οποίες οι 46  συμπεριλήφθηκαν τελικά στην 

ανασκόπηση. Η διαδικασία από την αρχική αναζήτηση μέχρι την τελική επιλογή παρουσιάζεται 
αναλυτικά με τη μορφή διαγράμματος ροής (Σχήμα 1).  

 

Ομάδα 1 

 

 

“emergency remote education” OR “emergency remote teaching” OR “ERT” OR 

“ERE” OR “distance education” OR “distance learning” OR “online education” 

OR “online learning” OR “e-learning” OR “homeschooling”  

AND 

Ομάδα 2 
 

“coronavirus” OR “corona virus” OR “covid-19” OR “covid19” OR “pandemic”  
AND 

Ομάδα 3 “K-12” OR “K12” OR “kindergarden” OR “primary school” OR “elementary 

school”  

Τύπος κριτηρίου Περιγραφή 

Γλώσσα συγγραφής Αγγλικά 

Χρονικό εύρος δημοσίευσης Μάρτιος 2020 έως Αύγουστος 2021  

Είδος δημοσίευσης Επιστημονικό άρθρο (peer reviewed) 

Μεθοδολογικός σχεδιασμός Εμπειρική έρευνα                                     

Προσβασιμότητα Πλήρης πρόσβαση στο σύνολο του 

περιεχομένου του άρθρου (full text) 

Βαθμίδα εκπαίδευσης Κ-12 (μόνο πρωτοβάθμια ή                    
πρωτοβάθμια μαζί με δευτεροβάθμια)   

Δείγμα  Εν ενεργεία εκπ/κοί, μαθητές ή γονείς (>1) 

Περιεχόμενο Αξιοποίηση της τεχνολογίας (μέσα και 

εφαρμογές) στην τυπική, γενική εκπαίδευση 

κατά την περίοδο του Covid-19 (Ε.Α.Δ.) και 

οι προκλήσεις που προκύπτουν 
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Επιστημονικά άρθρα που 

αποκλείστηκαν   

Καταγραφές που 

αποκλείστηκαν                             

 

Επιστημονικά άρθρα που 

αξιολογήθηκαν για την 

καταλληλότητά τους  

(σώμα κειμένου-full text)                        

 

Καταγραφές που 

ελέγχθηκαν (τίτλος και 

περίληψη)   

Καταγραφές που 

εντοπίστηκαν με άλλη 

μέθοδο (χειροκίνητη 

αναζήτηση-manual search) 
 

Καταγραφές που 

εντοπίστηκαν από την 

αναζήτηση στις βάσεις 

δεδομένων                                  

 

Καταγραφές έπειτα από την 

αφαίρεση των διπλότυπων (n=52)                         

 

 

 

 
 

Σχήμα 1: Διάγραμμα ροής PRISMA (Moher et al., 2009) 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν, έγινε 

ομαδοποίηση και κατηγοριοποίησή των προβλημάτων και των προτάσεων μελλοντικής 
αντιμετώπισης. Έτσι, δημιουργήθηκαν συνολικά τρεις κατηγορίες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη 
όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Ferri et al., 2020), οι οποίες εξειδικεύονται ως εξής: 

• Κατηγορία 1 (τεχνολογία): ζητήματα τεχνικής φύσης, επάρκειας τεχνολογικού εξοπλισμού 
και επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων 
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• Κατηγορία 2 (παιδαγωγική διαδικασία): ζητήματα ομαλής διεξαγωγής εξ’ απο στάσεως 
διδασκαλίας και ποιότητας των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ εκπαιδευτικού-
μαθητών-γονέων  

• Κατηγορία 3 (υγεία-ψυχολογία): ζητήματα που αφορούν τη φυσική, συναισθηματική και 

ψυχολογική κατάσταση όλων όσων εμπλέκονται στην εφαρμογή της Ε.Α.Δ.  

Τα ευρήματα της έρευνας ομαδοποιήθηκαν ανά ερευνητικό ερώτημα και παρουσιάζονται 
παρακάτω συγκεντρωτικά με τη μορφή εννοιολογικών χαρτών (Σχήμα 2, Σχήμα 3).  

 

 
 

Σχήμα 2: Σύνοψη βασικών αποτελεσμάτων 1ου ερευνητικού ερωτήματος  
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Σχήμα 3: Σύνοψη βασικών αποτελεσμάτων 2ου ερευνητικού ερωτήματος 

 
Στον άξονα των προβλημάτων, οι κατηγορίες 1 και 2 εμφανίζονται στις περισσότερες μελέτες 

με τη δεύτερη να επικρατεί οριακά (εμφάνιση σε 41 από τις 46 μελέτες έναντι 40 της πρώτης). 
Θέλοντας να εξερευνήσουμε τη συχνότητα των επιμέρους προβλημάτων ανά κατηγορία, στην πρώτη 

αναφέρονται συχνότερα  κατά σειρά τα εξής: α) ελλιπής επιμόρφωση και εμπειρία στις ψηφιακές 
δεξιότητες και την εξΑΕ, β) κακή ή μη σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, γ) άνιση ή ελλιπής πρόσβαση 
σε τεχνολογικό εξοπλισμό ή/και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, δ) ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή. 
Αντίστοιχα, στην κατηγορία 2 οι προκλήσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι οι ακόλουθες: α) 

απουσία φυσικής επαφής-κοινωνική απομόνωση, β) χαμηλά επίπεδα συμμετοχής-παρακολούθησης 
μαθήματος, γ) αδυναμία επίβλεψης-αξιολόγησης μαθητικής εργασίας και διαχείρισης τάξης, δ) 
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υπερβολικός φόρτος εργασίας. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται και από τη βιβλιογραφία. 
Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι κατά την εφαρμογή της Ε.Α.Δ. κυριαρχούν ανάλογες προκλήσεις, όπως 
κοινωνική απομόνωση και έλλειψη φυσικής επαφής, καθώς και τεχνικά ζητήματα, οι οποίες 
αποδεικνύονται καθοριστικής σημασίας για το αν θα διεξαχθεί ομαλά ή όχι η εκπαιδευτική 

διαδικασία από απόσταση (Bozkurt et al.,2020; Hodges et al.,2020; UNESCO, 2021a, b, c).  
Η κυριαρχία των πρώτων δύο κατηγοριών παραμένει και στον άξονα των προτάσεων 

μελλοντικής αντιμετώπισης. Η μόνη διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση επικρατεί οριακά η 
πρώτη κατηγορία, η οποία εμφανίζεται σε 41 από τις 46 μελέτες, έναντι 39 αναφορών της δεύτερης 

κατηγορίας. Οι επιμέρους προτάσεις διαχείρισης της Ε.Α.Δ. με τη μεγαλύτερη συχνότητα στην 
πρώτη κατηγορία είναι κατά σειρά οι εξής α) επιμόρφωση- κατάρτιση εκπαιδευτικών/ μαθητών/ 
γονέων για ενδυνάμωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και αξιολόγηση προηγούμενων εμπειριών, 
β) κατασκευή ποιοτικού ψηφιακού μαθησιακού υλικού, λειτουργικών και χρηστικών ψηφιακών 

εφαρμογών και εργαλείων ανοικτής πρόσβασης (open resources), γ) διαθεσιμότητα και ισότιμη 
πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό (Η/Υ, κινητές συσκευές) για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Αντίστοιχα, στην κατηγορία 2 οι συχνότερα αναφερόμενες προτάσεις είναι οι ακόλουθες: α) στροφή 
σε μαθητοκεντρικές/εναλλακτικές μεθόδους και στυλ διδασκαλίας, β) δημιουργία περισσότερων 

διαύλων επικοινωνίας-ανατροφοδότησης μεταξύ συναδέλφων και εκπαιδευτικού-μαθητή, γ) 
συνεργασία σχολείου-οικογένειας, δ) ενίσχυση συμμετοχής και εμπλοκής μαθητών και γονέων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ανάλογες προτάσεις εντοπίζονται και στη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, 
προτείνονται διάφορες ενέργειες-καλές πρακτικές, όπως υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας βασισμένων στο μαθητή (π.χ. μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι), αξιοποίηση  
εκπαιδευτικής τηλεόρασης και ψηφιακών αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης, βελτίωση 
τεχνολογικής υποδομής και ποιότητας διαδικτύου, καθώς και δημιουργία διαύλων αμφίδρομης 
επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών (Bozkurt et al.,2020; Ferri et al., 2020; Winthrop, 

2020; World Bank, 2020).  
Σχετικά με την κατηγορία 3, τα επιμέρους προβλήματα και οι μελλοντικές προτάσεις της δεν 

αναπαραστάθηκαν στατιστικά, διότι ο αριθμός αναφορών τους στο περιεχόμενο των άρθρων ήταν 
σημαντικά χαμηλότερος, συγκριτικά με τις άλλες δύο κατηγορίες. Ειδικότερα, οι συνολικές 

αναφορές των προβλημάτων εντός κάθε μελέτης ήταν μόλις 19, έναντι 102 αναφορών της κατηγορίας 
1 και 110 αναφορών της κατηγορίας 2 (8,2% επί του συνόλου των αναφορών). Ως προς τις 
μελλοντικές πρακτικές, οι συνολικές αναφορές ήταν 9, έναντι 83 αναφορών της κατηγορίας 1 και 84 
αναφορών της κατηγορίας 2 (5,1% επί του συνόλου των αναφορών). Παρά τη μη στατιστική 

απεικόνιση, αξίζει να αναφερθεί ότι οι μεμονωμένες αναφορές σε προβλήματα της κατηγορίας αυτής 
εστίαζαν σε ζητήματα σωματικής και ψυχολογικής κόπωσης, πόνου στα μάτια, αρνητικών 
συναισθημάτων και  συμπεριφοράς. Από την άλλη, οι μελλοντικές πρακτικές περιελάμβαναν την 
αύξηση της συναισθηματικής εμπλοκής των μαθητών στη εκπαιδευτική διαδικασία, τη 

ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και την καλλιέργεια θετικών 
μορφών συμπεριφοράς.  

3. Συμπεράσματα 

Η πανδημία του Covid-19 εμφανίστηκε ξαφνικά στις ζωές μας επηρεάζοντας πολλές πτυχές 
της καθημερινότητά μας. Στον χώρο της εκπαίδευσης, οδήγησε τις κυβερνήσεις να καταφύγουν στην 
αναγκαστική λύση προσωρινής διεξαγωγής της διδασκαλίας από απόσταση για λόγους προστασίας 

της δημόσιας υγείας. Εκ πρώτης όψεως αρκετοί ήταν εκείνοι που αρχικά έκαναν λόγο για μια 
συμβατική ηλεκτρονική διδασκαλία χαμηλής ποιότητας. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στα 
ιδιαίτερα γνωρίσματά της, όπως η συνθήκη εφαρμογής, η έλλειψη ευελιξίας, η πεπερασμένη διάρκεια 
και η ανεπάρκεια χρόνου για εκπαιδευτικό σχεδιασμό καταρρίπτουν αυτή την υπόθεση. Η ιδιάζουσα 

αυτή μορφή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ορίζεται ως Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία 
(Bond, 2020; Bozkurt et al.,2020; Crompton et al. 2021; Crompton & Burke, 2020; Ferri et al., 2020; 
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Hodges et al.,2020; Mohmmed et al., 2020; Schlesselman, 2020; Σοφός, 2021; Toquero, 2021; WHO, 
2020; Xie & Rice, 2021). 

Η απότομη αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολείων με σκοπό την  
εφαρμογή της Ε.Α.Δ. ήταν προσωρινή λύση ανάγκης. Παρόλα αυτά, προκάλεσε σειρά προβλημάτων, 

τα οποία κλήθηκαν εσπευσμένα να αντιμετωπίσουν εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς. Ταυτόχρονα 
δημιουργήθηκε η ανάγκη διατύπωσης προτάσεων καλύτερης αντιμετώπισης ανάλογων προκλήσεων 
σε επείγουσες συνθήκες που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. Τα προβλήματα και οι προτάσεις 
αυτές ταξινομήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας σε τρεις ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη 

αντίστοιχες προσπάθειες που έχουν προηγηθεί (Bond, 2020; Crompton et al. 2021; Ferri et al., 2020). 
Οι επιμέρους κατηγορίες που προέκυψαν αφορούσαν κατά σειρά ζητήματα τεχνολογίας (κατηγορία 
1), παιδαγωγικής διαδικασίας (κατηγορία 2) ή υγείας-ψυχολογίας (κατηγορία 3). Οι πρώτες δύο 
κατηγορίες έχουν τον κυρίαρχο ρόλο ως προς τη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων και 

μελλοντικών πρακτικών στο σύνολο του δείγματος, αλλά και εντός του περιεχομένου κάθε επιμέρους 
μελέτης. Στον αντίποδα, η κατηγορία 3 εμφανίζει χαμηλά ποσοστά εκπροσώπησης στο δείγμα παρά 
τον αντίκτυπο που τεκμηριωμένα έχει στην ομαλή διεξαγωγή της Ε.Α.Δ. (Bozkurt et al.,2020; 
Hodges et al.,2020; UNESCO, 2021a, b).  

Μια προσεκτική προσπάθεια αποτίμησης των συνθηκών εφαρμογής της Ε.Α.Δ στη χώρα μας, 
οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον. Ζητήματα που ανέκυψαν, όπως η ανεπάρκεια σε 
τεχνολογικό εξοπλισμό, η άνιση πρόσβαση στο διαδίκτυο, το χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ετοιμότητας 
και η μεταφορά του δασκαλοκεντρικού μοντέλου στην ψηφιακή τάξη χρήζουν προσοχής, ώστε να 

αποφευχθούν σε ανάλογες κρίσιμες καταστάσεις που ενδέχεται να παρουσιαστούν τα επόμενα χρόνια 
(Bozkurt et al.,2020; Γιασιράνης & Σοφός, 2021; ΕΛΣΤΑΤ, 2021; Λιαράκου κ.ά, 2021). Από τις 
πρακτικές που εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα, εκείνες που θα είχαν νόημα για τα ελληνικά 
δεδομένα θα ήταν ίσως οι παρακάτω: 

1. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε τεχνολογικό εξοπλισμό και στο διαδίκτυο  
2. Συστηματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων με σκοπό την ενίσχυση των 

ψηφιακών τους δεξιοτήτων 
3. Στροφή σε εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας στις οποίες οι μαθητές θα έχουν τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ παράλληλα θα είναι σε διαρκή και ανοικτή επικοινωνία με τον 
εκπαιδευτικό   

Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν να δοθεί απάντηση σε σειρά από ζητήματα που σχετίζονται 
με την εφαρμογή της Ε.Α.Δ. κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Ωστόσο, υπήρχαν 

κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μερικοί από αυτούς ήταν οι εξής:  

1. Τα άρθρα ήταν γραμμένα στην αγγλική γλώσσα 
2. Το χρονικό εύρος δημοσίευσής τους ήταν μέχρι τον Αύγουστο του 2021  
3. Η αναζήτηση διενεργήθηκε σε τρεις βάσεις δεδομένων και σε ενδεικτική λίστα 

επιστημονικών περιοδικών για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
4. Δε συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση μελέτες από τον χώρο της ειδικής αγωγής  

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή περισσότερων συστηματικών μελετών 
σχετικά με την Ε.Α.Δ. στο μέλλον. Οι επόμενες έρευνες θα μπορούσαν να επεκταθούν και στις τρεις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Παράλληλα, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν οι μακροπρόθεσμες 
συνέπειες από την εφαρμογή της Ε.Α.Δ. για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και ο 
βαθμός υλοποίησης των προτεινόμενων προτάσεων μελλοντικής διαχείρισης επειγουσών 
καταστάσεων.     
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Περίληψη 

Η εργασία ως μέσο βιοπορισμού, ψυχικής ικανοποίησης και ολοκλήρωσης κατέχει κεντρική 
θέση στη ζωή του ανθρώπου. Μέσα από αυτή εξασφαλίζει τα απαραίτητα για την επιβίωσή του υλικά 
αγαθά και μαζί με αυτά αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, όπως και ικανοποιεί τις πνευματικές του 

ανησυχίες, αναπτύσσει κοινωνική δράση και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τους στόχους του ως 
άτομο και μέλος της κοινωνίας. 

Εξαιτίας των συνθηκών που επικράτησαν τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας, έχουν 
επέλθει ριζικές αλλαγές στο χώρο της εργασίας, όπως η αιφνίδια διακοπή της εργασίας και η 

αναγκαστική υπαγωγή σε πρόγραμμα στήριξης εργαζομένων μέσω επιδόματος, η αναγκαστική 
αλλαγή του τρόπου εργασίας (π.χ. εξ αποστάσεως) ή ακόμα και του τόπου εργασίας.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις αλλαγές που προέκυψαν στον τρόπο εργασίας των 
επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως και στη διερεύνηση 

του βαθμού κατά τον οποίο αυτές οι αλλαγές απειλούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού. 

 
Λέξεις κλειδιά: δικαίωμα εργασίας, αλλαγές τρόπου εργασίας, εξ αποστάσεως εργασία, 

κοινωνική εργασία, κορωνοϊός, τηλεργασία. 

1. Εισαγωγή 

Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, έχει προκαλέσει έντονα συναισθήματα όπως φόβο, 
λύπη, προβλήματα ύπνου, κρίσεις πανικού, σωματικά συμπτώματα, σοβαρή κατάθλιψη, κοινωνική 
δυσλειτουργία και αυξημένο άγχος στον γενικό πληθυσμό σε όλες τις  χώρες σε όλο τον κόσμο 
(Pfefferbaum και North 2020; Holmes et al., 2020; Hadjicharalambous et al., 2020; Wang et al., 2020; 

Rajkumar, 2020; Cao et al., 2020; Shah et al., 2020; Brooks et al., 2020). Η ασθένεια προκάλεσε 
ανησυχία για την υγεία μας, των παιδιών μας ή της οικογένειάς μας, ειδικότερα για την κατάσταση 
της υγείας των μελών της οικογένειάς μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Αυτά τα έντονα 
συναισθήματα που επικρατούν μπορεί αναμφίβολα να είναι συντριπτικά για την ψυχική μας υγεία 

και την ποιότητα της ζωής μας, ειδικά για όσους έχουν βιώσει στο παρελθόν έντονα συναισθήματα 
άγχους, σοβαρής κατάθλιψης και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας (Shigemura et al., 2020; 
Demetriou, 2021; Fiorillo και Gorwood, 2020; Zandifar και Badrfam, 2020; Ivchenko et al., 2020; 
Huang and Zhao, 2020; Zhang και Ma, 2020). 

Εν καιρώ κορωνοϊού, ζητήθηκε από τους πολίτες να τηρούν αποστάσεις και είτε να τηρούν 
αυστηρούς περιορισμούς στη μετακίνησή τους είτε να είναι απομονωμένοι και μόνοι, προκειμένου 
να αποφευχθεί η εξάπλωση της πανδημίας. Αυτά τα μέτρα, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα από 
όλους τους επιστήμονες, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη απειλή που συνιστά η παγκόσμια έξαρση 

του κορωνοϊού, προκάλεσαν έντονα και αρνητικά συναισθήματα στον γενικό πληθυσμό. Η 
κοινωνική απόσταση αναφέρεται στην αποφυγή στενής επαφής με άλλα άτομα, στη διατήρηση μιας 
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απόστασης ασφαλείας (συνήθως ένα έως δύο μέτρα) από άλλα άτομα, καθώς και στην αποφυγή 
συγκέντρωσης σε χώρους όπως σχολεία, καταστήματα, εκκλησίες, χώρους εργασίας. Η κοινωνική 
απόσταση από την οικογένεια, τους φίλους και τους συγγενείς είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας 
τόσο για την ψυχική υγεία των ανθρώπων όσο και για την ποιότητα ζωής τους (Van Bavel et al., 

2020; Nguyen et al., 2020; Bao et al., 2020; Xu et al., 2020; Shimizu et al., 2020;Ho et al., 2020; Park 
et al., 2020). 

Η πανδημία έχει εξαπλωθεί στην Κύπρο από τις 9 Μαρτίου 2020 και τα πρώτα μέτρα του 
lockdown τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Μαρτίου 2020 και έκτοτε η ζωή του πληθυσμού άλλαξε ριζικά. 

Όλοι οι πολίτες έπρεπε να λάβουν άδεια στέλνοντας μήνυμα για μία κίνηση την ημέρα, εφόσον είναι 
απολύτως απαραίτητη για προμήθειες πρώτης ανάγκης. Οι επιπτώσεις για τους ερ γαζομένους, 
επιχειρήσεις και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι άνεργοι ήταν ραγδαίες. 
Επιχειρήσεις όπως η μεταποίηση, οι μεταφορές, η ψυχαγωγία, οι τέχνες, οι ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, η εστίαση και το λιανικό εμπόριο ανακοίνωναν μαζικές απολύσεις είτε παύση των 
εργασιών τους. Με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και την άμβλυνση των οικονομικών και 
άλλων συνεπειών της δραστικής μείωσης της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως 
είναι η άνοδος της ανεργίας και η συμπίεση του εισοδήματος των εργαζομένων, οι κυβερνήσεις 

προέβησαν στη λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης, όπως άσκηση της εργασίας μέσω τηλεργασίας 
και οικονομική στήριξη τόσο των εργαζόμενων όσο και των επιχειρήσεων μέσω επιδόματος. Όσον 
αφορά τις επιχειρήσεις, δόθηκαν περαιτέρω μέτρα οικονομικής στήριξης όπως ελαφρύνσεις σε 
φορολογίες (π.χ. χρονική μετάθεση των φορολογικών/ασφαλιστικών υποχρεώσεων των 

εργαζομένων και των εργοδοτών). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η μεθοδολογία έρευνας περιλαμβάνει το σκοπό της έρευνας, τη μέθοδο συλλογής των 
δεδομένων, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων, το δείγμα 
της έρευνας και τη μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων. 

2.2. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αλλαγών που προέκυψαν στον τρόπο 

εργασίας των επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας/πρόνοιας/φροντίδας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, όπως και η διερεύνηση του βαθμού κατά τον οποίο αυτές οι αλλαγές επηρέασαν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες που παρείχαν οι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί.  

2.3. Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος και πιο συγκεκριμένα μέσω 
της ημι-δομημένης συνέντευξης. Η μέθοδος των συνεντεύξεων επιτρέπει στους ερευνητές να 

αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες εις βάθος από τους συμμετέχοντες όσον αφορά την εργασία 
των κοινωνικών λειτουργών και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν στους 
εξυπηρετούμενους εκ καιρώ πανδημίας. 

2.4. Ερευνητικό εργαλείο 

Η συνέντευξη αποτελείτο από ερωτήματα σχετικά με την πανδημία, με τις αλλαγές ή/και 
διαφοροποιήσεις που είχε η εργασία των κοινωνικών λειτουργών και των κοινωνικών υπηρεσιών 

που τους εργοδοτούν και τις επιπτώσεις της πανδημίας στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 
Δημιουργήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης με ανοιχτές ερωτήσεις, προκειμένου να δώσουν τον 
απαραίτητο χώρο και χρόνο στους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα και για να συλλεχθούν 
οι σημαντικότερες πληροφορίες.  
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2.5. Επιλογή δείγματος 

Η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε είναι η σκόπιμη δειγματοληψία, αφού οι 

συμμετέχοντες έπρεπε να πληρούν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, το 
βασικό κριτήριο ήταν ότι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες. Το 
δεύτερο κριτήριο ήταν να είναι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί. 12 επαγγελματίες κοινωνικοί 
λειτουργοί αποδέχθηκαν την πρόσκληση και ανταποκρίθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα.  

2.6. Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η θεμελιωμένη θεωρία. Η χρήση της 

θεωρίας προτείνεται στην ποιοτική έρευνα, αφού μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση σε βάθος τις 
διαφορετικές πτυχές του υπό εξέταση θέματος και να οδηγήσει στη δημιουργία γνώσης .  

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Όσον αφορά τους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς για την πανδημία covid-19, οι 
ερωτώμενοι ανέφεραν ότι βιώνουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία και οι επιπτώσεις επηρέασαν όλη την 
ανθρωπότητα. Η πανδημία έφερε συναισθήματα άγχους, φόβου, λύπης, κατάθλιψης καθώς επίσης 

δημιούργησε νέα τάξη πραγμάτων και νέα δεδομένα στη ζωή μας, ανατρέποντας την καθημερινότητα 
των ανθρώπων. Τα κράτη εφάρμοσαν αυστηρά μέτρα στην προσπάθεια τους να μειώσουν την 
εξάπλωση της πανδημίας ως αποτέλεσμα την απομόνωση των ανθρώπων από τους αγαπημένους 
τους. Επίσης, ανέφεραν ότι η πανδημία προκάλεσε πολλά προβλήματα υγείας στους ανθρώπους όπως 

σωματικά και ψυχικά προβλήματα υγείας, χάνονται ανθρώπινες ζωές και προκαλείται ανθρώπινος 
πόνος. Επιπρόσθετα, η πανδημία προκάλεσε πολλά οικονομικά προβλήματα, απώλεια ή/και μείωση 
του οικογενειακού εισοδήματος σε άτομα και οικογένειες. Λόγω των αυστηρών lockdown από τα 
κράτη για περιορισμό της πανδημίας, πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους, 

πολλά άτομα βρέθηκαν χωρίς δουλειά και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα υποστήριξης του κράτους 
μέσω επιδόματος καθώς επίσης ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων συνέχισε να εργάζεται 
αλλάζοντας οι συνθήκες εργασίας, υιοθετώντας την τηλεργασία και την εργασία από το σπίτι τους. 

Όσον αφορά την ερώτηση κατά πόσο η πανδημία διαφοροποίησε την παροχή υπηρεσιών των 

κοινωνικών λειτουργών προς τις ευάλωτες ομάδες και τους εξυπηρετούμενους τους, όλοι οι 
συμμετέχοντες, δηλώνουν ότι ως εργαζόμενοι υιοθέτησαν το σύγχρονο μοντέλο εργασίας μέσω 
τηλεργασίας από το σπίτι. Οι ερωτώμενοι τόνισαν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες που εργάζονται, 
προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες, παρέχοντας τους τα 

απαραίτητα μέσα να μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά στην εργασία τους με απώτερο σκοπό να 
συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Οι επαγγελματίες είχαν καθημερινή τηλεφωνική 
επικοινωνία με τους εξυπηρετούμενους, σε περιπτώσεις που ήταν υψίστης σημασίας είχαν 
προσωπικά ραντεβού με τους εξυπηρετούμενους σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα για να μην 

υπάρχει συνωστισμός. Οι κοινωνικοί λειτουργοί θεωρούν ότι ένα εμπόδιο το οποίο αντιμετώπισαν 
στην εργασία τους εν μέσω πανδημίας, ήταν όταν έπρεπε να πάνε κατ’ οίκον επίσκεψη σε 
εξυπηρετούμενους για να μπορούν να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες (κοινωνικό, ιατρικό, 
οικογενειακό ιστορικό, κατάσταση σπιτιού κ.α.) και να έχουν μια σφαιρική εικόνα για την 

κατάσταση του ατόμου ή της οικογένειας, δεν είχαν επιλογή και έπρεπε οι συνεντεύξεις να 
πραγματοποιηθούν τηλεφωνικές, χάνοντας την άμεση επαφή με το άτομο και το πρόβλημα του. Οι 
Κοινωνικοί λειτουργοί εστίασαν στο γεγονός ότι εξαιτίας της πανδημίας, για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα η υπηρεσία τους είχε  μείωση και έλλειψη του προσωπικού είτε γιατί κάποιοι συνάδελφοι 

ήταν κρούσματα είτε επαφές έτσι χρειάστηκε αρκετές φορές να καλύψουν και άλλες θέσεις και 
κυρίως είχε αυξηθεί ο φόρτος και ο όγκος εργασίας τους.  

Στις περιπτώσεις που οι εξυπηρετούμενοι έπρεπε να φέρουν κάποια δικαιολογητικά (π.χ. 
ιατρικά κ.α.) στις κοινωνικές υπηρεσίες, η διαδικασία ήταν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά είτε 

ηλεκτρονικά για αποφυγή συνωστισμού στις υπηρεσίες, διαδικασία η οποία αποδείχθηκε πολύ 
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χρήσιμη, επιτυχημένη και αποτελεσματική τόσο για τους εξυπηρετούμενους όσο και για τους 
επαγγελματίες. 

Οι επαγγελματίες Κοινωνικοί λειτουργοί υποστηρίζουν ότι η πανδημία δημιούργησε νέες 
προκλήσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η πανδημία οδήγησε στην αύξηση των κοινωνικών 

προβλημάτων σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού και κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 
Τονίζουν ότι πέραν της δημόσιας υγείας, το μεγαλύτερο πρόβλημα που ήρθαν αντιμέτωποι ήταν το 
πρόβλημα της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και σε κάποιες περιπτώσεις ήταν η κάλυψη βασικών 
αγαθών σε οικογένειες οι οποίες τα άτομα είτε έχασαν την εργασία τους λόγω της πανδημίας είτε η 

εργασία τους ανέστειλε τη λειτουργία της. Όσον αφορά, τη ψυχική υγεία του πληθυσμού επηρέασε 
σε μεγάλο βαθμό η απομόνωση και η έλλειψη ανθρώπινης επαφής, συναναστροφής και 
κοινωνικοποίησης μεταξύ των ανθρώπων. Για την κάλυψη των βασικών αγαθών των οικογενειών 
που επηρεάστηκε το οικογενειακό τους εισόδημα, οι επαγγελματίες είχαν συνεργασία με τα 

κοινωνικά παντοπωλεία για να καλύψουν τις ανάγκες επιβίωσης τους όπως πριν μερικά χρόνια στην 
περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

Οι ερωτώμενοι υποστηρίζουν ότι ως επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί παρέμεινε ο ίδιος ο 
ρόλος τους, ο σκοπός και η αποστολή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αναφέρουν ότι ο ρόλος 

του κοινωνικού λειτουργού είναι η στήριξη, η υποστήριξη του πληθυσμού και κυρίως των ευάλωτων  
ομάδων του πληθυσμού με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και του βιοτικού τους 
επιπέδου. Ο κοινωνικός λειτουργός ενθαρρύνει, συμβουλεύει, καθοδηγεί κάθε άτομο, οικογένεια η 
οποία αντιμετωπίζει προβλήματα και χρησιμοποιεί, αξιοποιεί τους πόρους της κοινότητας, του 

κράτους, των κοινωνικών υπηρεσιών προς όφελος των εξυπηρετούμενων. Επίσης, θεωρούν ότι η 
πανδημία είναι μια περίοδος κρίσης και οι κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων του πληθυσμού.  

4. Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα έρευνα, οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι η πανδημία προκάλεσε αρνητικά 
συναισθήματα όπως συναισθήματα άγχους, φόβου, λύπης, κατάθλιψης, ανατρέποντας την 

καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Οι αυστηρές πολιτικές που εφάρμοσαν τα κράτη για να 
περιορίσουν την πανδημία είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν περαιτέρω ψυχικά προβλήματα 
στους ανθρώπους καθώς επίσης σε μεγάλο βαθμό πολλές οικογένειες, άτομα και επιχειρήσεις 
επηρεάστηκαν οικονομικά προκαλώντας τους ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό προβλήματα, δυσκολίες 

και εμπόδια (Triantafillidou & Koutroukis 2021). Παρόμοια αποτελέσματα βρήκαν οι Batra et al., 
(2021), Cao et al., (2020), Chang et al., (2020), Demetriou et al., (2021),  Lai et al., (2020), Liu et al., 
(2020), Ma et al., (2020), Qiu et al., (2020), Wang et al., (2020), Pfefferbaum & North, (2020), 
Rajkumar, (2020), Shah et al., (2020), Brooks et al., (2020), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η πανδημία 

προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στους κοινωνικούς, οικονομικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους 
βασικούς τομείς της ζωής των ανθρώπων. Τα κράτη στην προσπάθεια τους να περιορίσουν την 
εξάπλωση του ιού, επέβαλαν αυστηρά μέτρα, όπως lockdown, καραντίνες και απομόνωση, κοινωνική 
και φυσική απόσταση, ως σημαντικές πολιτικές πρόληψης για την ευρύτερη εξάπλωση του ιού, ως 

αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η ψυχική υγεία και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων προκαλώντας 
σοβαρά ρήγματα στους κοινωνικούς δεσμούς και τα κοινωνικά δίκτυα των ατόμων. Επίσης, λόγω 
της σωματικής απόστασης, των διαδικασιών καραντίνας και της κοινωνικής απομόνωσης (Mamun 
and Griffiths, 2020), προκλήθηκαν συναισθήματα όπως θλίψη, ανησυχία, φόβος, θυμός, ενόχληση, 

απογοήτευση, ενοχή, αδυναμία, μοναξιά και νευρικότητα.  
Όσον αφορά την εργασία του κοινωνικού λειτουργού στην περίοδο της πανδημίας, οι 

ερωτώμενοι δηλώνουν ότι  υιοθετήθηκε η τηλεργασία από το σπίτι ως μοντέλο εργασίας, με σκοπό 
να αναχαιτιστεί η πανδημία στους χώρους εργασίας και να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Επίσης, οι 

επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί υποστηρίζουν ότι η υπηρεσία τους προσαρμόστηκε γρήγορα 
και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα και λειτουργούσαν, προσφέροντας υπηρεσίες μέσω της 
τηλεφωνικής επικοινωνίας και με προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εξυπηρετούμενους. 
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Σύμφωνα με τους Molino et al., (2021), υποστηρίζουν ότι οι επαγγελματίες έχουν ανάμεικτες 
εμπειρίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αλλαγής και καινοτομίας στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Πολλοί επαγγελματίες δηλώνουν ότι η εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών βελτίωσε την 
προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα και από την άλλη άλλοι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά 

με την ικανότητά τους να αξιολογούν τον κίνδυνο χωρίς πρόσωπο με πρόσωπο επαφή και δεν ήταν 
βέβαιοι εάν οι νέοι τρόποι παροχής υπηρεσιών θα ανταποκρίνονταν στις ανάγκες όλων των ομάδων 
εξυπηρετούμενων και θα ήταν οι βέλτιστες πρακτικές. 

Αναφέρουν ότι τα κύρια εμπόδια που αντιμετώπισαν ήταν η έλλειψη προσωπικού εξαιτίας της 

πανδημίας και των μέτρων, η αύξηση του φόρτου εργασίας εφόσον χρειαζόταν να καλύψουν 
συναδέλφους τους καθώς επίσης θεωρούν σημαντικό εργαλείο την κατ’ οίκον επίσκεψη στους 
εξυπηρετούμενους πράγμα το οποίο μειώθηκε στο ελάχιστο και εφαρμοζόταν σε πολύ σημαντικές 
περιπτώσεις. Πολλές μελέτες υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εργασία, ειδικά κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας έχει αυξήσει τον φόρτο εργασίας των εργαζομένων (Wang et al., 2020). 
Άλλο ένα σημείο το οποίο τόνισαν οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι ότι στους 

εξυπηρετούμενους τους προστέθηκαν τα άτομα που είτε έχασαν την εργασία τους είτε η εργασία 
τους σταμάτησε προσωρινά τις εργασίες της λόγω της πανδημίας και των μέτρων. Σκοπός των 

επαγγελματιών ήταν η κάλυψη των βασικών αγαθών των οικογενειών που επηρεάστηκε το 
οικογενειακό τους εισόδημα, είχαν συνεργασία με τα κοινωνικά παντοπωλεία για να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες επιβίωσης τους όπως πριν μερικά χρόνια στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.  
Σύμφωνα με τους Williams et al., (2020), η εργασία με χαμηλότερη ειδίκευση διατρέχει τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο για διακοπή της εργασίας τους.  

5. Συμπεράσματα 

Η πανδημία έχει πλήξει την ανθρωπότητα και έχει δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα τόσο στο 
γενικό πληθυσμό όσο και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Παρατηρείται ότι η πανδημία εκτός 
από το γεγονός ότι πήρε πολλές ανθρώπινες ζωές, έχει αφήσει σωματικά και ψυχικά προβλήματα 
πλήττοντας όλο το ανθρώπινο γένος σε κοινωνικό, ψυχολογικό, οικονομικό επίπεδο. Οι κοινωνικοί 

λειτουργοί, σε καταστάσεις κρίσεις όπως είναι η πανδημία, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
προσφέροντας υπηρεσίες σε όλους τους ανθρώπους που τους έχουν ανάγκη. Στην πραγματικότητα, 
η πανδημία άλλαξε την καθημερινότητα των ανθρώπων και μεταμόρφωσε την εργασία σε 
τηλεργασία, την επαφή πρόσωπο με πρόσωπο σε τηλεδιασκέψεις, τηλεφωνική επικοινωνία, 

χρησιμοποιώντας όλα τα τεχνολογικά μέσα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι  κοινωνικοί λειτουργοί 
κλήθηκαν να προσαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα εργασίας, παράλληλα 
κλήθηκαν να ανταποκριθούν αποδοτικά και να προσφέρουν υπηρεσίες στους ανθρώπους που 
επηρεάστηκαν από την πανδημία ικανοποιώντας τις βασικές τους ανάγκες. Είναι αξιοσημείωτο ότι 

οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί τόνισαν ότι η πανδημία έφερε στην επιφάνεια ανάγκες και 
προβλήματα όπως εμφανίστηκαν στην οικονομική κρίση. Σημειώνουν ότι η πανδημία έφερε αύξηση 
των βασικών αναγκών των ευάλωτων ομάδων, άτομα και οικογένειες εντάχθηκαν στην επιδοματική 
πολιτική τους κράτους και το βασικό γνώρισμα ήταν τα συναισθήματα ανασφάλειας, αβεβαιότητας, 

άγχους, θυμού, λύπης, απογοήτευσης και αγανάκτησης χωρίς να υπάρχει διέξοδος.  
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Περίληψη  

Η ενεργή γονεϊκή εμπολή μπορεί να αποτελέσει σημαντική μαθησιακή διαδικασία 
ενθαρρύνοντας τα παιδιά να μεταφέρουν κοινωνικοπολιτισμικές εμπειρίες από το σχολικ ό στο 
οικογενειακό περιβάλλον και το αντίστροφο. Η αξιοποίηση αυτών των εμπειριών κρίνεται ζώσας 
σημασίας για την εκπαιδευτική διαδικασία οδηγώντας στην κατευθυνόμενη από τα ίδια τα παιδιά 
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μάθηση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται κρίσιμες φάσεις μιας δράσης στην οποία 
συμμετείχαν 19 παιδιά και υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2021 -2022 σε δημόσιο νηπιαγωγείο του 
Νομού Ηρακλείου. Η δράση αφορά μελέτη περίπτωσης στηριζόμενη στις βασικές αρχές της μεθόδου 
project αξιοποιώντας το κατασκευαστικό παιχνίδι σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα (σχολείο-

οικογένεια), καθώς τις νέες τεχνολογίες μέσω της χρήσης της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 
‘’e-me’’ με σκοπό την ανάδειξη νέων μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο της συνεργασία σχολείου-
οικογένειας. Μέσα από αυτό το δίκτυο συνεργασίας παιδιά-γονείς και εκπαιδευτικός είχαν τη 
δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και αλληλεπίδρασης μέσα από δραστηριότητες που αναδύονταν από 

τα ίδια τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους με το ΚΠ.  
 
Λέξεις κλειδιά: δίκτυο συνεργασίας, γονεϊκή συμμετοχή, κατασκευαστικό παιχνίδι, ΤΠΕ 

1. Εισαγωγή  

1.1 Το κατασκευαστικό παιχνίδι στην προσχολική ηλικία 

Με τον όρο κατασκευαστικό παιχνίδι (ΚΠ) αναφερόμαστε στη δραστηριότητα των παιδιών 

που περιλαμβάνει κατασκευές με διάφορα οικοδομικά υλικά (Richardson, Hunt & Richardson, 2014) 
σε ένα πλαίσιο πολυτροπικότητας (Cohen & Uhry, 2011) και αλληλεπίδρασης  (Trawick-Smith et 
al., 2017). Τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται αποτελούνται από διάφορα υλικά  (ξύλινα, 
αφρώδη, χάρτινα, πλαστικά κ.α.)  σε διάφορα μεγέθη και σχήματα (Gura, 1993),  συμβάλλοντας σε 

διάφορους τομείς ανάπτυξης (Hanline, Milton & Phelps, 2010), ενθαρρύνοντας τη δημιουργική 
σκέψη (Hobenshield-Tepylo, Moss & Stephenson, 2015). Αποτελεί μια δραστηριότητα στην οποία 
τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά και αντλούν άμεσα πληροφορίες ανατροφοδότητης από τις δοκιμές 
τους (Brody & Brody, 2008). 

Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους με το ΚΠ, τα παιδιά συζητούν για  έννοιες (Newburger 
& Vaughan, 2006), καλλιεργούν τη μαθηματική σκέψη (Kamii et al., 2004; Ness & Farenga, 2007), 
διατυπώνουν υποθέσεις και επιχειρήματα (Παπανδρέου, 2020), αναγνωρίζουν προβλήματα, θέτουν 
στόχους και κάνουν δοκιμές (Bagiati & Evangelou, 2016). Μέσα από ένα κατάλληλα διαμορφωμένο 

περιβάλλον, τα παιδιά ενθαρρύνονται να καινοτομήσουν, να αναζητήσουν λύσεις σε προβλήματα, 
να αναπτύξουν στρατηγικές (Christenson & James, 2015) και να προσεγγίσουν κατασκευαστικές 
προκλήσεις (Gold, Elicker & Beaulieu, 2020). 

Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα στην περίοδο της πανδημίας 

Τα τελευταία χρόνια συζητείται όλο και περισσότερο η παιδαγωγική αξία της συνεργασίας 
σχολείου-οικογένειας, όχι μόνο στις σχολικές επιδόσεις (Seitsinger κ.α., 2008; Shuang Ji & 

Koblinsky, 2009), αλλά και στις θετικές στάσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά (Anderson & Minke, 
2007; Duch, 2005), ειδικά στην προσχολική ηλικία (Kuperminc et al., 2008). Οι γονείς αποτελούν 
τον πρώτο παιδαγωγικό σταθμό των παιδιών και είναι σημαντικό αυτή η σχέση να παραμείνει ενεργή 
και μετά την είσοδό τους στο εκπαιδευτικό σύστημα (Goodall & Montgomery, 2014). 

Φαίνεται πως οι γονείς στην προσχολική ηλικία ανταποκρίνονται θετικά προς τη συνεργασία 
σχολείου-οικογένειας (Σακελλαρίου, 2015). Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο, χρειάζονται 
αναλυτικά προγράμματα που χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστηκότητα στις ανάγκες 
και στα ενδιαφέροντα των παιδιών και των οικογενειών τους (Coleman &Wallinga, 2000).  

Η εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα τόσο 
στο μαθησιακό επίπεδο, όσο και στην αυτονομία των παιδιών (Katz et al, 2011). Ακόμη περισσότερο 
όταν η συνεργασία αυτή αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Vasquez & 
Slocum, 2012). Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει επηρεάσει τη ζωή όλων των ανθρώπων της σύγχρονης 

εποχής και κατά συνέπεια την εκπαίδευση και την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας (Dan & Simon, 
2021). Επίσης, θετικά αποτελέσματα φάνηκε να υπάρχουν στη χρήση της διαδικτυακής επικοινωνίας 
μαθητών-οικογένειας-σχολείου σε γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (Shneiderman & Plaisant, 
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2004) και παιδιά με μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες (Hampshire et al, 2006;  Johnson & 
Bratt, 2009). Όταν οι γονείς κατανοούν τα αποτελέσματα της μάθησης μέσω των ΤΠΕ αυξάνουν το 
χρόνο και την ποιότητα της συμμετοχής τους (Tao et al., 2019 στο  Yi Hung Lau & Lee, 2021). 

Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε πως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 η συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας στην προσχολική ηλικία δεν είχε μεγάλη απήχηση μέσω εξ αποστάσεως 
δραστηριοτήτων (Barnet & Jung, 2020), παρότι οι νηπιαγωγοί φάνηκε να κατανοούν σε μεγάλο 
βαθμό τη σημασία της διατήρησης της επικοινωνίας μεταξύ των δύο αυτών περιβαλλόντων (Mervic 
& Zgonec, 2021). Σημαντικό παράγοντα αποτελούν οι οικονομικοί πόροι της οικογένειας για τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και η δυνατότητα γονεϊκής υποστήριξης (Tran et al., 2020; Yi Hung 
Lau & Lee, 2021). Επειδή όμως οι δυσκολίες στη δια ζώσης επαφή των ανθρώπων πιθανών να 
παραταθούν, οι εκπαιδευτικές κοινότητες θα πρέπει να προετοιμαστούν (Kissler et al., 2020) και να 
ακολουθήσουν εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και συνεργασίας.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της δράσης 

2.1.1 Σκοπός και περιεχόμενο  

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια διδακτική πρόταση συνεργασίας σχολείου – οικογένειας 
μέσα από τη δημιουργία ενός εξ αποστάσεως δικτύου συνεργασίας των μαθητών (Ν=19) και των 
οικογενειών τους κατά την περίοδο της πανδημίας, το σχολικό έτος 2021 -2022 (πίνακας 1), 

βασισμένο στο μοντέλο επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής της Epstein (1995;2001). Υλοποιήθηκε 
σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο του Νομού Ηρακλείου και διήρκησε συνολικά 5 μήνες. Στόχο είχε την 
παροχή κινήτρων για ενεργή εμπλοκή των γονέων στη διδακτική πρακτική αξιοποιώντας τεχνικές 
και μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ως ερευνητικά ερωτήματα τέθηκαν το κατά πόσο το ΚΠ 

μπορεί να συμβάλλει στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας δημιουργώντας κοινές μαθησιακές 
ευκαιρίες και κατά πόσο οι ΤΠΕ μπορούν να ενισχήσουν τη δημιουργία ενός εναλλακτικού δικτύου 
συνεργασίας. Τη δράση υλοποίησε η νηπιαγωγός της τάξης.  

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους αξιοποιήθηκε το 

κατασκευαστικό παιχνίδι (ΚΠ) ώστε να ενθαρρύνει τα μέλη των οικογενειών των μαθητών, αλλά και 
τις οικογένειες μεταξύ τους, να απασχοληθούν συλλογικά και να αναπτύξουν σχεδιασμούς, 
συνθέσεις και συνεργατικές δράσεις. Αφορμή στάθηκε «Η τσάντα των κατασκευών» που περιείχε 
οικοδομικό υλικό και φύλλα καταγραφής και συνόδευε κάθε εβδομάδα ένα παιδί στο σπίτι του. Μέσα 

από το σχεδιασμό της δράσης δινόταν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων αλλά και 
κίνητρα για εισαγωγή ‘’ανοιχτών’’ υλικών στο κατασκευαστικό τους παιχνίδι. Στη συνέχεια οι 
συμμετέχοντες μοιράζονταν το υλικό μέσα από ασύγχρονες πλατφόρμες μάθησης με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί ένα μαθητικό δίκτυο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.  

Η δράση ακολούθησε τις αναδυόμενες ιδέες των παιδιών και των οικογενειών τους, οι οποίες 
τροφοδοτούσαν συνεχώς τα επόμενα βήματα. Κάθε παιδί-οικογένεια εργαζόνταν στο δικό της ρυθμό 
και στη συνέχεια επικοινωνούσε με τις υπόλοιπες ασύγχρονα με σκοπό την ενημέρωση και την 
αλληλεπίδραση και την αναταλλαγή ιδεών. Οι δραστηριότητες απευθύνονταν σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο.  
 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

 Αγόρια  Κορίτσια  Σύνολο  

Προνήπια (4 ετών 7 4 11 

Νήπια (5 ετών) 3 5 8 

Σύνολο  10 9 19 
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2.2. Εργαλεία της δράσης  

Με σκοπό την ενίσχυση της ενασχόλησης των παιδιών με το κατασκευαστικό παιχνίδι και τη 

συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας από το σχολείο στο σπίτι και το αντίστροφο, δημιουργήθηκε 
το εργαλείο «Η τσάντα των κατασκευών». Αποτελούνταν από δύο τσάντες με κατασκευατικό υλικό 
(Εικόνα 1). Η πρώτη περιείχε 100 ξύλινα τουβλάκια σε διάφορα στερεά σχήματα (κύβοι, ορθογώνια 
παραλληλεπίπεδα, κύλινδοι, ημικύκλια/γέφυρες και τριγωνικά πρίσματα) και η δεύτερη 350 

τουβλάκια συναρμολόγησης (με 1,2,4,6 και 8 υποδοχές) και δύο βάσεις (16x16 cm). Κάθε τσάντα 
συνοδευόταν από τις οδηγίες της δράσης, τις οποίες τα παιδιά οπτικοποίησαν μέσα από τη 
σχεδιαστική δραστηριότητα και την αναδυόμενη γραφή. Σε κάθε παιδί παρέχονταν ένα ημερολόγιο, 
στο οποίο μπορούσε να κολλήσει φωτογραφίες και να καταγράψει τις κρισιμότερες φάσεις των 

κατασκευών του, και στους γονείς ένα φύλλο καταγραφής για να αποτυπώνουν τις εντυπώσεις και 
τις παρατηρήσεις τους κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με το υλικό.  

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ “e-me” 
παρέχοντας σε μαθητές-γονείς-εκπαιδευτικό τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και 

ανταλλαγής ιδεών υποστηρίζοντας την επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση των συμμετεχόντων. 
Η πλατφόρμα λειτουργούσε διαμεσολαβητικά με σκοπό να αναρτώνται τα κρίσιμα σημεία της φάσης 
και να δημοσιοποιούνται στους συμμετέχοντες ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά, να 
δοκιμάζουν και να προτείνουν λύσεις, να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις ιδέες τους και να 

αναπτύσσουν με αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των οικογενειών.  
Χρησιμοποιήθηκαν οι βασικές αρχές της μεθόδους project όπως η παρατήρηση, η διερευνητική 

μάθηση, η επίλυση προβλημάτων, ο πειραματισμός και ο έλεγχος (Helm & Katz, 2011). Η 
νηπιαγωγός ενίσχυσε την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, ελαχιστοποίησε την εμπλοκή της και 

ακολούθησε τις κατευθύνσεις που ανέδυαν μέσα από τις ιδέες και τους πειραματισμούς τους. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της δράσης χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων η συμμετοχική 
παρατήρηση, η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφηση, οι σημειώσεις πεδίου, οι συνεντεύξεις των παιδιών 
και το ημερολόγιο καταγραφής παιδιών και γονέων. Τα δεδομένα συλλέγονταν και μελετούνταν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της δράσης καθοδηγώντας την πορεία της και αναδυκνύοντας τις κατευθύνσεις της. 
Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της δράσης και των 
μαθησιακών ευκαιριών που αναδύθηκαν σχετικά με την κατασκευή ενός τοίχου από οικοδομικό 
υλικό. 

3. Αποτελέσματα της δράσης  

3.1. Διδακτικά βήματα/Παρουσίαση δραστηριοτήτων  

Η τσάντα των κατασκευών συνόδευε κάθε εβδομάδα ένα παιδί στο σπίτι του. Εκεί είχε τη 
δυνατότητα να παίξει και να απασχοληθεί ελεύθερα με το υλικό στο δικό του χρόνο και ρυθμό για 
μια εβδομάδα ατομικά ή ομαδικά με τα μέλη της οικογένειά τους. Οι γονείς κατέγραφαν τις 
παρατηρήσεις τους στο ειδικό έντυπο, φωτογράφιζαν και μαγνητοσκοπούσαν τις προσπάθειες των 

παιδιών. Τα παιδιά χρησιμοποιούσαν το ημερολόγιο κατασκευών για να καταγράψουν με όποιον 
τρόπο μπορούσαν (ζωγραφική, αναδυόμενη γραφή, κολάζ) τις σκέψεις και τις κατασκευαστικές τους 
δοκιμές. Στη συνέχεια επέστρεφαν το υλικό στην τάξη όπου το παρουσίαζαν στην ολομέλεια μέσω 
του προβολέα/τηλεόρασης, ενισχύοντας την ανάδυση ερωταπαντήσεων, συζητήσεων και 

αλληλεπιδράσεων. Σε ουδέτερο χρόνο η νηπιαγωγός επέστρεφε στο υλικό συζητώντας με το παιδί 
μέσα από μια ημιδομημένη συνέντευξη. Μετά τα παραπάνω βήματα η νηπιαγωγός εντόπιζε τα 
κομβικά σημεία της δράσης και των προβλημάτων που καταδείκνυαν τα παιδιά και τα αναρτούσε 
στην ψηφιακή πλατφόρμα κινητοποιώντας νέους κύκλους πειραματισμών και τοποθετήσεων.  

Κατά την ενασχόλησή του ο Δ. με τα τουβλάκια συναρμολόγησης δημιούργησε την παρακάτω 
κατασκευή (Εικόνα 1). Η νηπιαγωγός τη δημοσιοποίησε στην ψηφιακή πλατφόρμα και προσκάλεσε 
τους συμμετέχοντες αρχικά να μαντέψουν τι αναπαριστά η κατασκευή και έπειτα να την 
ανακατασκευάσουν με ότι υλικά μπορούν να βρουν στο σπίτι κρατώντας όμως την ίδια δομή.  
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Εικόνα 1: Αρχική κατασκευή 

 
Τα παιδιά σχολίασαν «Είναι ένα ανθρωπάκι με σημαία. Είναι ένας πιγκουίνος. Ένας μασκαράς. 

Ένα αεροπλάνο. Είναι ένας κόκορας…». Στη συνέχεια ανέρτησαν τις προσπάθειές τους (Εικόνα 2). 
Επιστρέφοντας στην τάξη η νηπιαγωγός επαναφέρει το θέμα στην ολομέλεια. Κάθε παιδί 

παρουσιάζει την κατασκευή του και εξηγεί τα βήματα που ακολούθησε. Η διαδικασία αυτή 
πυροδοτεί συζητήσεις σχετικά με τις κατασκευαστικές τους εμπειρίες. Κάποια παιδιά εστιάζουν στα 
χρώματα των επιμέρους μερών της κατασκευής αιτιολογώντας τις επιλογές τους «έβαλα κίτρινο γιατί 
δεν είχα άσπρο» «Έβαλα ένα πόδι πράσινο αλλά τα μπλε (τουβλάκια) ήταν μεγάλα με 8 (8 συνδέσεις) 

και δεν μπορούσα να το βάλω γιατί έπρεπε να βάλω μόνο 4 (4 συνδέσεις) για αυτό έβαλα πορτοκαλί 
που είχα μικρά (με 4 συνδέσεις)» «Δεν είχα σημαία και έβαλα ένα τριγωνικό (πρίσμα) που μοιάζει με 
σημαία». Άλλα παιδιά εστίασαν στο υλικό «έβαλα ξύλινα τουβλάκια γιατί δεν έχω άλλα, αλλά δεν 
είναι τόσο γερά, πέφτουν αμέσως» «Δοκιμάσαμε με τον μπαμπά μου με άλλα τουβλάκια αλλά μόνο αυτά 

(με συνδέσεις) το κάνουν γερό!». Ο Σ. περιέγραψε στην ολομέλεια πως ενώ ξεκίνησε να κάνει την 
κατασκευή του ακολουθώντας τη δομή του πρότυπου στη συνέχεια την άλλαξε φτιάχνοντας έναν 
τοίχο και τόνισε τα προβλήματα που αντιμετώπισε στη σταθερότητά του αναλύοντας τη 
συνδεσμολογία των κομματιών «Είναι δύσκολο να το κάνεις τόσο ψηλό και να μη σου πέσουν…»  

                   

  
  

Εικόνα 2: Προσπάθειες επανακατασκευής 
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Με αφορμή το σχόλιο του Σ. (παιδί 6) η συζήτηση κατευθύνθηκε στους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη σταθερότητα ενός τοίχου κατά το χτίσιμό του. Τα παιδιά ανακάλεσαν εμπειρίες από 
το κοινωνικοπολιτισμικό τους περιβάλλον «Στο σπίτι ο τοίχος μας έχει τούβλα, αλλά δεν είναι έτσι, το 
ένα πάνω στο άλλο, είναι ζικ ζακ». Η νηπιαγωγός αξιοποίησε τον πίνακα ανάρτησης 

κατασκευαστικών ιδεών στην τάξη για να αναδείξει τα σχόλια των παιδιών και να επισημάνει τα 
ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης/ιδεοθύελλας (Πίνακας 2).  

 
Πίνακας 2: Πίνακας στρατηγικής KWL (Know-Want-Learned) 

 

Τι γνωρίζουμε; Τι θέλουμε να μάθουμε; Πώς θα το μάθουμε; 

• Τα τούβλα πρέπει να είναι 

όλα ίδια σε μέγεθος και 

σχήμα. 

• Οι τοίχοι είναι ψηλοί. 

• Τα τούβλα στους τοίχους 

είναι τοποθετημένα  ζικ-

ζακ. 

• Όταν κάνουμε πολύ 

ψηλούς τοίχους πέφτουν 

εύκολα. 

• Με ποιον τρόπο πρέπει να 

συνδέσουμε τα τουβλάκια 

για να διατηρήσουμε τη 

σταθερότητα του τοίχου; 

• Ποια είδη οικοδομικού 

πιαχνιδιού είναι 

περισσότερο κατάλληλα 

για να κατακσευάσουμε 

έναν τοίχο; 

• Θα δοκιμάσουμε να 

χτίσουμε τοίχους από 

διάφορα υλικά. 

• Θα μετρήσουμε ποιος 

τοίχος έφτασε πιο ψηλά 

χωρίς να πέσει. 

• Θα παρατηρήσουμε ποια 

υλικά βοηθούν στην 

σταθερότητα των τοίχων. 

 
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και πειραματίστηκαν με διάφορα υλικά. Το ίδιο έκαναν και 

στο σπίτι με τις οικογένειές τους. Κατά τη διάρκεια των διερευνήσεών τους αναρτούσαν τις 
προσπάθειες και τις παρατηρήσεις τους στην κυψέλη της ψηφιακής πλατφόρμας ανταλλάσσοντας με 
αυτόν τον τρόπο ιδέες και σχόλια. Η νηπιαγωγός με σκοπό να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τα 
παιδιά και τις οικογένειές τους, ανάρτησε ερωτήσεις που ενίσχυαν τις στρατηγικές σκέψης « Ποια 

υλικά δοκίμασες; Τί λύσεις βρήκες για να είναι ο τοίχος σου σταθερός; Ποιες συνδέσεις υλικών σε 
βοήθησαν περισσότερο;» Οι διερευνήσεις διήρκησαν περίπου δύο εβδομάδες τόσο στο χώρο του 
σχολείου όσο και στο σπίτι. Οι απαντήσεις τροφοδοτούσαν κάθε φορά νέες δοκιμές και 
επανασχολιασμό. Τα παιδιά συνέκριναν τον τοίχο από τουβλάκια με τον τοίχο ενός σπιτιού και 

παρατήρησαν τη δομή του. Για ακόμη μια φορά εστίασαν στο υλικό δείχνοντας προτίμηση στα 
μαγνητικά τουβλάκια και τα τουβλάκια συναρμολόγησης «Με τον αδερφό μου δοκιμάσαμε και ήταν 
τα πιο καλά από όλα γιατί κολλάνε μεταξύ τους». Η συνδεσμολογία τους απασχόλησε εξίσου κάνοντας 
πολλές δοκιμές χτίζοντας τουβλάκια ίδιου μεγέθους το ένα πάνω στο άλλο και τουβλάκια 

διαφορετικού μεγέθους σε τυχαία σειρά (Εικόνα 3). 
                             

  
    

Εικόνα 3: Κατασκευαστικές δοκιμές διερευνώντας τη σταθερότερη συνδεσμολογία 
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4. Αποτίμηση και αναστοχασμός 

Η αξιοποίηση του ΚΠ μέσα από τη συγκεκριμένη δράση άνοιξε ένα πλαίσιο διαλόγου και 

συνεργασίας προωθώντας τη λεκτική (Trawick-Smith et al., 2017) και ενσώματη αλληλεπίδραση 
(Gejard & Melandre, 2018) των συμμετεχόντων. Τα παιδιά κλήθηκαν να ανακαλέσουν προηγούμενες 
γνώσεις για να οικοδομήσουν νέες (Dunphy, 2009), επιλύοντας προβλήματα τα οποία προέκυπταν από 
τις οικοδομικές τους δοκιμές οδηγώντας τα έτσι στη μάθηση μέσα από βιωματικές εμπειρίες 

(Charlesworth,2005).  
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η δράση παρότρυνε τα παιδιά να παίξουν δημιουργικά και να 

οικοδομήσουν με υλικά που είναι άμεσα προσβάσιμα στο περιβάλλον τους (Gold & James, 2020). 
Από τις προσπάθειες επαναοικοδόμησης της αρχικής κατασκευής παρατηρούμε τις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν τα παιδιά με στόχο να φτάσουν όσο πιο κοντά μπορούσαν στο παράδειγμα του 
συμμαθητή τους. Αρχικά αποδόμησαν την κατασκευή με σκοπό να εντοπίσουν τα επιμέρους τμήματά 
της και έκαναν υποθέσεις σχετικά με το τι αναπαριστά. Χρησιμοποίησαν ίδια ή/και εναλλακτικά 
υλικά και αιτιολόγησαν τις επιλογές τους, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο οικεία προς αυτά 

μοντέλα αναπαράστασης (Stannard, Wolfgang, Jones, & Phelps, 2001). Στην προσπάθειά τους αυτή, 
κάποια παιδιά διατήρησαν την αρχική δομή και άλλα την τροποποίησαν σύμφωνα με τις υποθέσεις 
που έκαναν για το περιεχόμενό της. 

Το σχόλιο του Σ. αποτέλεσε σημείο καμπής για τη δράση, αναδύοντας μια νέα κατεύθυνση, 

αυτή της σταθερότητας μιας κατασκευής. Τα παιδιά πειραματίστηκαν με διάφορα υλικά και εστίασαν 
σε εναλλακτικούς τρόπους σύνδεσής τους. Οι παρατηρήσεις τους ανέδειξαν νέες  στρατηγικές σε μια 
προσπάθεια να βρουν λύση στο πρόβλημα της σταθερότητας ενός τοίχου κατά τη διάρκεια της 
οικοδόμησής του. Εστίασαν σε ένα πρόβλημα, σχεδίασαν εναλλακτικές λύσεις, τις δοκίμασαν και 

αξιολόγησαν τα αποτελέσματα μέσω του σφαλμάτων των κατασκευών τους προσεγγίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο τη μηχανική (Moore & Tank, 2014). Οι εμπειρίες των παιδιών από το 
κοινωνικοπολιτισμικό τους περιβάλλον καθώς και η εμπλοκή των μελών των οικογενειών τους 
αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην πορεία εξέλιξη της δράσης αναδύοντάς την σε μια 

κοινωνικο-επικοδομητική διαδικασία με κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία (Petre, 2004).  
Η νηπιαγωγός αποδεσμεύτηκε από τον παραδοσιακό ρόλο του παντογνώστη παιδαγωγού 

δίνοντάς τους την ευκαιρία να εμπλακούν σε πειραματισμούς και γνωστικές συγκρούσεις και να 
επαληθεύσουν ή όχι τις αρχικές τους υποθέσεις (Papandreou & Konstantinidou, 2020). Ο εντοπισμός 

των κρίσιμων σημείων και η ανάδειξή τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας βοηθούσε στον 
επαναπροσδιορισμό των κατασκευαστικών στόχων και αναζωπύρωνε το ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων.  

Η χρήση των ΤΠΕ ήταν μείζονος σημασίας, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να 

εργαστούν αδιάλειπτα στα δύο περιβάλλοντα (σχολείο-σπίτι), δημιουργώντας μια οριζόντια γραμμή 
μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων (μαθητές-γονείς-νηπιαγωγός), η οποία βασιζόταν στην 
ανταλλαγή υλικού, ιδεών και παρατηρήσεων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένα δίκτυο 
συνεργασίας μεταξύ των οικογενειών ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς και τη 

συνεργασία μεταξύ των παιδιών και της σχολικής κοινότητας. Επιβεβαιώνεται λοιπόν πως οι ΤΠΕ 
μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά στην προσχολική ηλικία ενισχύοντας τη συνεργασία 
σχολείου-οικογένειας ακόμη και στην περίοδο των περιορισμών της πανδημίας (Τζήλου & 
Παπαδημητρίου, 2021). Μέσα από τις συνεχείς δοκιμές και αξιολόγηση των κατασκευών, την 

ανάδειξή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα και παράλληλα  την παρακολούθηση μέσω αυτής των 
προσπαθειών των συμμαθητών και των οικογενειών τους, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με αυθεντικές 
πρακτικές αναπτύσσοντας δεξιότητες του 21ου αιώνα (Wise & Anderson, 2015). 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας δράσης κατέδειξαν τη σημασία του κατασκευαστικού 
παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία και τις δυνατότητες που παρέχει για την ανάδειξη στρατηγικών 

μάθησης. Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας σχολείου-οικογένειας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
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φανέρωσε πως μπορεί να ενισχύσει τη συνέχιση της μάθησης στα δύο σημαντικά περιβάλλοντα του 
παιδιού (σχολείο-οικογένεια) και να αναπτύξει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μελών της 
σχολικής κοινότητας με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας στον καιρό της 
πανδημίας (Montacute & Cullinan, 2021; Wilson & Waddell, 2020). Η ανάδειξη της αξίας των 

άτυπων περιβαλλόντων μάθησης όπως είναι αυτό της οικογένειας (Ramsey & Fowler, 2004) καθώς και 
του παιχνιδιού που βασίζεται στην κοινωνιπολισμική εμπειρία (Ginsburg & Amit, 2008) παρείχαν στα παιδιά τη 
δυνατότητα να εμπλακούν σε ποικίλες μαθησιακές ευκαιρίες και να αντλήσουν πληροφορίες, 
αξιοποιώντας αμέτρητες δυνατότητες οικοδόμησης (Wellhousen-Tunks, 2009). 
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Περίληψη 

Ένα από τα βασικά μέτρα προφύλαξης από τη λοίμωξη Covid -19 είναι η χρήση μάσκας 
υγειονομικής προστασίας, την οποία φορούν και οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. 
Ωστόσο, καίριο ερώτημα αποτελεί εάν η κάλυψη μέρους του προσώπου από τη μάσκα επιτρέπει την 
αναγνώριση των εκφραζόμενων συναισθημάτων αυτού που φορά τη μάσκα, από τους άλλους, που 

βλέπουν το πρόσωπο με τη μάσκα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την  επικοινωνία των 
συμμετεχόντων στη διδακτική διαδικασία. Η μελέτη αυτού του θέματος αποτελεί ερευνητική 
καινοτομία στον χώρο της παιδαγωγικής, με τα εξαγόμενα συμπεράσματα να αναδεικνύουν τη 
σημασία της επίδρασης της μάσκας στην κατανόηση των εκφραζόμενων συναισθημάτων των 

https://www.eif.org.uk/files/pdf/covid-19-services-impact-recovery.pdf
https://www.eif.org.uk/files/pdf/covid-19-services-impact-recovery.pdf
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συμμετεχόντων στη διδακτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, στην παρούσα εισήγηση επιδιώκεται να 
διαπιστωθεί κατά πόσο οι μαθητές αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα προσώπων, που φορούν 
μάσκα υγειονομικής προστασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα υποκείμενα του 
δείγματος αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες ως προς την αναγνώριση των συναισθημάτων.  

 
Λέξεις κλειδιά: αντιληπτική ικανότητα, συναισθήματα, μάσκα υγειονομικής προστασίας, 

σχολική και πρώτη εφηβική ηλικία. 

1. Εισαγωγή 

Από την έναρξη της πανδημίας της Covid-19 η μάσκα προστασίας προσώπου εισήχθη ως 
βασικό μέτρο πρόληψης από την ασθένεια σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ενέργεια αυτή, 

ωστόσο, ανέδειξε ερωτήματα που συνδέονται με την παρεμπόδιση της διανθρώπινης και της  
διαμαθητικής επικοινωνίας και κοινωνικότητας μεταξύ των δρώντων προσώπων της εκπαιδευτικής 
και διδακτικής διαδικασίας (Φύκαρης & Καλδή, 2020).  

Το ζήτημα λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η διδασκαλία είναι μια επικοινωνιακή 

κατάσταση, η οποία προϋποθέτει την εκπομπή και κατανόηση επικοινωνιακών σημάτων μεταξύ των 
εμπλεκόμενων προσώπων (Μπακιρτζή, 2002: 32 · Κυρίδης, 1996: 121 -124). Το μέσο διεκπεραίωσης 
αυτής της διαδικασίας μπορεί να είναι λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία (Φλουρής, 2020: 120). Και, 
ενώ το γνωστικό περιεχόμενο μιας πληροφορίας μεταδίδεται μέσω της λεκτικής οδού, η συνοδευτική 

συναισθηματική έγερση προκαλείται μέσω της μη λεκτικής (Richmond, McCroskey & Payne, 2012: 
4-7). Στα σήματα μη λεκτικής επικοινωνίας εντάσσονται αυτά που εκπέμπονται από μύες και όργανα 
του κεφαλιού, όπως εκφράσεις του προσώπου, κινήσεις του κεφαλιού, η κατεύθυνση και η ένταση 
του βλέμματος και οι κινήσεις των χειλιών (Allwood, 2002: 6). Ιδιαίτερα ως προς την έκφραση 

συναισθημάτων, οι εκφράσεις του προσώπου φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο, 
επειδή εκπέμπουν επικοινωνιακά σήματα που αποτυπώνονται γρήγορα και άμεσα (Ekman, 2007: 
58). Παράλληλα, σημαντικός είναι ο ρόλος των κινήσεων του κεφαλιού, με τις οποίες δίνεται έμφαση 
στην ομιλία (Marshal, 2001: 19 & 72, Simonds & Cooper, 2013: 5). Επίσης, η πληροφοριακή αξία 

των μη λεκτικών σημάτων διαρκώς αποτιμάται από τους μαθητές ως θετική, αρνητική ή ουδέτερη 
(Postic, 1995: 142). 

2. Κυρίως μέρος: Αναγνώριση συναισθημάτων σε άτομα που φορούν μάσκα υγειονομικής 

προστασίας  

Η χρήση μάσκας υγειονομικής προστασίας απεικονίζει μερικώς την αποτύπωση ενός 
συναισθήματος, καθώς αποκρύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά το κάτω μέρος του προσώπου. Συνεπώς, 

οι μαθητές δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν την πραγματική πρόθεση έκφρασης συναισθήματος από 
την πλευρά του εκπαιδευτικού. Αυτές οι ελλείψεις ή παρανοήσεις ενδέχεται να μειώσουν την 
προτιθέμενη επίδραση του ενός προσώπου προς το άλλο (Ξαγοραράκης, 2015: 50). Ενέχεται, 
επομένως, για τους μαθητές κίνδυνος σύγχυσης του «είναι» με το «φαίνεσθαι», το οποίο δύναται να 

επιδράσει στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες αυτορρύθμισης της 
συμπεριφοράς και ελέγχου των συναισθημάτων τους (Φύκαρης & Καλδή, 2020). Ειδικότερα, η 
διαφαινόμενη αντίθεση ανάμεσα στην αλήθεια των πραγμάτων και την ψευδαίσθηση η οποία 
δημιουργείται δύναται να οδηγήσει στις εξής συνέπειες: 

1. Οι μαθητές οδηγούνται σε δυσάρεστα συναισθηματικά βιώματα, τα οποία ενδέχεται 
εξελικτικά να καταλήξουν σε ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Η πιθανή διαστρέβλωση της 

πραγματικότητας και η επακολουθούμενη διατάραξη της επικοινωνίας ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό και τους μαθητές ενδέχεται να επιτείνει ζητήματα φόβου και ανησυχίας και να 
οδηγήσει σε παγιωμένες καταστάσεις όπως οι φοβίες. Το γεγονός αυτό έχει σημαντική 
επίπτωση σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, τα οποία τείνουν να 

αντιστοιχίζουν συναισθήματα όπως ο φόβος, το άγχος και η ανησυχία με τις αντιδράσεις των 
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γονιών τους ή των εκπαιδευτικών, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτόν την αντίληψή τους 
περί αυτών των συναισθημάτων (Herbert, 1993: 169-175). Επιπρόσθετα, στη μέση παιδική 
ηλικία, η διαστρέβλωση της πραγματικότητας ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένα 
συμπεράσματα και σε ανάπτυξη ανάλογης συναισθηματικής απόκρισης και συμπεριφοράς, 

δεδομένου ότι το παιδί αντιλαμβάνεται πλέον τον εαυτό του με βάση ψυχολογικά εσωτερικά 
γνωρίσματα (Feldman, 2011: 415-416). Επιπλέον, διαμορφώνει την προσωπική του ηθική 
μέσα από λογικές αποτιμήσεις προτύπων συμπεριφοράς (Gottman, 2015: 252-253). 
Αντίστοιχα, κατά την εφηβική ηλικία, η διαστρεβλωμένη εμπειρία της πραγματικότητας 

ενδέχεται να επιτείνει τη συναισθηματική ανασφάλεια και την επίδρασή της στη διαμόρφωση 
της ταυτότητας του ατόμου, καθώς οι έφηβοι συνεκτιμούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν 
από τους άλλους στην τάση τους να υιοθετούν κοινωνικά αποδεκτούς ρόλους (Feldman, 
2011: 497-500). 

2. Εντοπίζεται κίνδυνος αποσταθεροποίησης της παιδαγωγικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού 
και μαθητών. Η σχέση αυτή βασίζεται στην επικοινωνιακή διαδικασία που συντελείται 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, οι οποίοι αντίστοιχα λαμβάνουν ρόλους πομπού και 
δέκτη μηνυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της μη λεκτικής επικοινωνίας εκπαιδευτικού 

και μαθητών σε καθημερινή βάση είναι καθοριστικός ως προς το αποτέλεσμα της 
διδασκαλίας, καθώς η διατάραξη της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 
απορρυθμίζει τη δυναμική της ομάδας εργασίας και επιδρά αρνητικά στην 
αποτελεσματικότητα του έργου της (Φύκαρης, 2010: 207 -209). Παράλληλα, προκαλείται 

σύγχυση στους μαθητές ως προς το ποια συμπεριφορά θεωρεί ο εκπαιδευτικός ως επιθυμητή 
προκρίνοντας την ανάλογη αντίδραση (Rosenthal, 2002: 28-33). Η συγκεκριμένη κατάσταση 
ενδέχεται να επιδρά και στην εμπιστοσύνη των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς (Slavin, 
2007: 130). Οι επικοινωνιακές αυτές δυσχέρειες δύνανται να  φθείρουν τη σχέση 

εκπαιδευτικού και μαθητών τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο τάξης (Postic, 1995: 
139). 

3. Επηρεάζεται η ομαλή πορεία κοινωνικοποίησης του παιδιού. Το παιδί διαμορφώνει άποψη 
για τα άλλα άτομα παρατηρώντας τη συμπεριφορά τους και αλληλοεπιδρώντας με βάση τα 

ερεθίσματα που ανταλλάσσει με αυτά. Η προβληματική μη λεκτική επικοινωνία, όπως στην 
περίπτωση της χρήσης μάσκας υγειονομικής προστασίας, συνεπάγεται και ανεπάρκεια στην 
κοινωνική προσαρμογή του παιδιού, καθώς, όπως σημειώνει ο Herbert (1993: 196), «τα άτομα 
που διαθέτουν μεγάλη κοινωνική επάρκεια είναι άτομα ιδιαίτερα ευαίσθητα στη μη λεκτική 

επικοινωνία». Αυτή η περιορισμένη κοινωνική και συναισθηματική εμπειρία μπορεί να 
προκαλέσει στο παιδί δυσάρεστα συναισθήματα (Φύκαρης & Καλδή, 2020) και να ενεργήσει 
ανασταλτικά στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για τη διαχείριση των κοινωνικών 
σχέσεων με τους παράγοντες του σχολικού περιβάλλοντος (Καλπίνη-Παπαδοπούλου & 

Θεοδωράτου-Μπέκου, 2013: 118-119). 
4. Η μερική έκφραση και η μερική αναγνώριση των συναισθημάτων ως απόρροια της χρήσης 

μάσκας υγειονομικής προστασίας κατά τη διδακτική διαδικασία δύνανται να επηρεάσουν την 
επίτευξη των διδακτικών στόχων και κατ’ επέκταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, που 

επιδιώκει να έχει ο εκπαιδευτικός μετά το πέρας της εκάστοτε διδασκαλίας του (Ανδρεαδάκης 
& Καδιανάκη, 2010: 25-27). Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ο κίνδυνος να διεξάγεται η 
διδασκαλία μερικώς ή/και να αποτυγχάνει να εκπληρώνει τους στόχους της, με αποτέλεσμα 
να καθίσταται η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία ιδιαιτέρως προβληματική και 

αναποτελεσματική (Μπαμπάλης, 2011: 114).  

Για τους ανωτέρω λόγους παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση της αντιληπτικής ικανότητας 

των μαθητών ως προς τα συναισθήματα που επιδιώκει να εκφράσει ο εκπαιδευτικός. Η παρούσα 
εργασία επιχειρεί αυτή τη διερεύνηση μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων σε μαθητές ηλικιακού 
εύρους 6 ως 15 ετών, όπως διαφαίνεται στην έρευνα, που ακολουθεί.  
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2.1. Η ταυτότητα της έρευνας 

Σκοπός: Να ερευνηθεί η ικανότητα των μαθητών για την αναγνώριση των συναισθημάτων του 

φόβου, της χαράς, του θυμού, της έκπληξης, της αηδίας, της ανησυχίας, της ζήλειας, της λύπης και 
της ντροπής σε ενήλικα άτομα, τα οποία φορούν μάσκα υγειονομικής προστασίας. 

Κριτήρια επιλογής συναισθημάτων: Τα συγκεκριμένα εννέα (9) συναισθήματα της έρευνας 
επιλέγονται με βάση τη διαχρονικότητα και τη συχνότητα αναφοράς τους στη βιβλιογραφία (Ekman, 

1992: 172-174 · Izard, 1992: 562-564 · Griffiths, 2003: 5-7 · Saarimäki et al., 2015: 2567-2568 · 
Cherry, 2021: 1-10 · Ortony, 2021: 6-8).      

Υπόθεση έρευνας: «Οι μαθητές των ηλικιών αναφοράς της έρευνας έχουν την ικανότητα 
αναγνώρισης των εκδηλούμενων συναισθημάτων από ενήλικα πρόσωπα, που φορούν μάσκα 

υγειονομικής προστασίας προσώπου».  
Μέθοδος Έρευνας: Επιμέρους μελέτες περίπτωσης, προκειμένου να εντοπιστεί η ικανότητα 

των μαθητών για αναγνώριση συναισθημάτων σε πρόσωπα που φορούν μάσκα υγειονονομικής 
προστασίας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.  

Ερευνητικό εργαλείο: Φύλλο Αναγνώρισης Συναισθημάτων 
Τύπος δείγματος: Βολικό δείγμα, με κριτήριο την ευκολία πρόσβασης των ερευνητών, 

δεδομένων των ισχυόντων συνθηκών υγειονομικής προστασίας στα σχολεία κατά το χρονικό 
διάστημα διεξαγωγής της έρευνας. 

Μέγεθος δείγματος: 303 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου, εκ των 
οποίων 51 φοιτούν στην Α΄ Δημοτικού, 25 στη Γ΄ Δημοτικού, 80 στην Ε΄ Δημοτικού, 54 στην Α΄ 
Γυμνασίου, 40 στη Β΄ Γυμνασίου και 53 στη Γ΄ Γυμνασίου. 

Σχολεία δείγματος: Δημοτικά σχολεία στην Αιτωλοακαρνανία και τη Θεσσαλονίκη, Γυμνάσια 

στην Πρέβεζα, τη Θεσσαλονίκη και τις Κυκλάδες. 
Εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων: Λογισμικό SPSS 26 
Μοντέλα αναπαράστασης συναισθημάτων: Ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκπαιδευτικοί 
Κριτήριο επιλογής των μοντέλων: Επιλέγονται άτομα ηλικιακού εύρους, που να αντιστοιχεί 

σε ενήλικες, επειδή με άτομα ανάλογου ηλικιακού εύρους έρχονται σε επαφή οι μαθητές στο  σχολείο, 
στην οικογένεια και σε άλλες δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια των οποίων οι ενήλικες φορούν 
μάσκα. 

Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της έρευνας: 20-23 Δεκεμβρίου 2021 

Συνέβαλαν στην έρευνα: Δέσποινα Φούντα, εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής, και Δημήτρης 
Παπαδημητρίου, φιλόλογος. 

2.2. Ανάλυση δεδομένων της έρευνας 

Από τα υποκείμενα της έρευνας το 51,8% είναι αγόρια και το 47,9% κορίτσια και κατά 51,5% 
φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο και κατά 49,5% στο Γυμνάσιο. Συνεπώς, ενυπάρχει ισομερισμός των 
δεδομένων των σχετικών μεταβλητών, ώστε τα εξαγόμενα συμπεράσματα να έχουν αξιοπιστία και 

εγκυρότητα.  
Η πλειοψηφία των υποκειμένων της έρευνας δήλωσε ότι έχει τουλάχιστον έναν αδερφό ή 

αδερφή, ενώ το 27,4% των μαθητών δήλωσε ότι έχει 2 αδέρφια, κατά πλειοψηφία διαφορετικού 
φύλου, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 15%, που δήλωσε ότι δεν έχει αδέρφια. Από τα 

δεδομένα αυτά εξάγεται ότι τα υποκείμενα του δείγματος έχουν πρόσωπα κοινής αναφοράς και 
έκφρασης, όπως είναι τα αδέρφια από τα οποία μπορούν να αντλούν εμπειρίες, γνώμες και να 
ανταλλάσσουν σκέψεις και διαπιστώσεις (Μπαμπάλης, 2011: 70 -77 · Νικολάου, 2009: 62-65 · 
Thompson & O’ Neill Grace, 2001: 47-58), άρα και αναφορές συμβατές με το αντικείμενο της 

παρούσης μελέτης.  
Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι οι μαθητές του δείγματος  αναγνώρισαν το 

αναπαριστώμενο συναίσθημα σε ποσοστό 39,6%, το οποίο σημαίνει ότι απέτυχαν να αναγνωρίσουν 
ορθά τα 2/3 των ερωτήσεων (Γράφημα 1). 
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Από τα δεδομένα, επίσης, της έρευνας προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική  

διαφορά στην αναγνώριση των συναισθημάτων, που εκφράζονται από τα μοντέλα, καθώς όταν το 

απεικονιζόμενο  μοντέλο είναι άντρας το συναίσθημα αναγνωρίζεται κατά 41,3%, ενώ όταν το 
απεικονιζόμενο μοντέλο είναι γυναίκα το συναίσθημα αναγνωρίζεται κατά 37,8%. Σημειώνεται ότι 
το υψηλότερο (76,9%) και το χαμηλότερο (1,7%) ποσοστό αναγνώρισης συναισθήματος σημειώθηκε 
στο ανδρικό μοντέλο. Από το δεδομένο αυτό εξάγεται ότι ενδεχομένως στο ανδρικό μοντέλο η 

έκφραση των συγκεκριμένων συναισθημάτων κυρίως μέσω των κινήσεων των φρυδιών να είναι 
εντονότερη, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συναισθήματα του «Θυμού» και της «Ανησυχίας» απαιτούν 
χαμήλωμα ή ανασήκωμα των φρυδιών προκειμένου να αποδοθεί καλύτερα η έκφραση του προσώπου 
(Χριστοδούλου, 2019: 41-42).  

 

 

Επιπλέον, προκύπτει ότι το ελάχιστο των σωστών απαντήσεων που δόθηκε είναι 0/18, ενώ το 
μέγιστο των επιτυχιών είναι 14/18. Ο μέσος όρος των σωστών απαντήσεων είναι 8/18. Συνεπώς, 
διαπιστώνεται η γενικευμένη δυσκολία των υποκειμένων του δείγματος στην αναγνώριση 
συναισθημάτων ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία, με τα αγόρια να έχουν μεγαλύτερη 

δυσκολία στην επιτυχή αναγνώριση των συναισθημάτων από ό,τι τα κορίτσια, αλλά αυτή η διαφορά 
δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό οπωσδήποτε αποτελεί ένα ενδιαφέρον εύρημα, που χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης, ώστε να αναδειχθούν τα αίτια αυτής της κατάστασης.   

Από τα δεδομένα, επίσης, προκύπτει ότι οι επιτυχίες των υποκειμένων της έρευνας, με κριτήριο  

τον αριθμό των αδερφιών τους δε διαφοροποιεί το επίπεδο αναγνώρισης των συναισθημάτων. Από 
αυτό εξάγεται ότι οι παράγοντες, που δυσχεραίνουν τα υποκείμενα της έρευνας στην αναγνώριση 
των συναισθημάτων ενηλίκων, που φορούν μάσκα υγειονομικής προστασίας προσώπου είναι 
ανεξάρτητη της ύπαρξης άλλων αδερφιών. Άρα, μπορεί να ειπωθεί ότι και τα αδέρφια τους 

αντιμετωπίζουν ανάλογη δυσκολία σε αυτήν την ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων.  
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 Όσον αφορά τα επιμέρους συναισθήματα (βλ. Εικόνα 1 και Γράφημα 3), από τα δεδομένα 

προκύπτουν τα εξής, χωρίς να υπάρχουν σημαντικά στατιστικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το 

φύλο ή την ηλικία των υποκειμένων της έρευνας: 

 
 

Εικόνα 1: Οι αναπαραστάσεις των συναισθημάτων από το γυναικείο μοντέλο  
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Εικόνα 2: Οι αναπαραστάσεις των συναισθημάτων από το ανδρικό μοντέλο  

 

• Το συναίσθημα του «Φόβου» αναγνωρίζεται σε ποσοστό  28,7% στο γυναικείο και 23,4% στο 
ανδρικό πρόσωπο. Αντ’ αυτού η μεγαλύτερη πλειοψηφία των υποκειμένων θεωρούν ότι ως 

προς το γυναικείο πρόσωπο το εκδηλούμενο συναίσθημα είναι η «Έκπληξη», ενώ ως προς το 
ανδρικό η «Ντροπή». Το σχετικά μικρό ποσοστό αναγνώρισης ενδεχομένως να οφείλεται 
στην αποτύπωση «μερικής έκφρασης» του συναισθήματος, καθώς η χρήση της μάσκας 
υγειονομικής προστασίας αποκρύπτει τις κινήσεις του στόματος και μέρους των παρειών 

(Χριστοδούλου, 2019: 81). Για την έκφραση των συναισθήματος του «Φόβου» απαιτείται 
άνοιγμα του στόματος, υπερβολικό άνοιγμα των ματιών καθώς και ανασήκωμα των φρυδιών 
(βλ. το λήμμα: “Fear”: http://center-for-nonverbal-studies.org/htdocs/fear.htm, ανάκτηση και 
τελευταία προσπέλαση: 21.01.2022). Ομοίως, για την εκδήλωση «Έκπληξης» απαιτούνται οι 

ίδιες κινήσεις, καθώς η «Έκπληξη» αποτελεί συναίσθημα συγγενές του «Φόβου» 
(Χριστοδούλου, 2019: 82). 

• Το συναίσθημα της «Ζήλιας» αναγνωρίζεται σε ποσοστό 47,9% ως προς γυναικείο και 46,5% ως 
προς το ανδρικό πρόσωπο. Από τα υποκείμενα που δεν το αναγνώρισαν, τα περισσότερα είδαν 

«Ανησυχία» (22,4% στο γυναικείο και 19,1% στο ανδρικό πρόσωπο)  Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στο ότι τα στοιχεία του προσώπου που συνθέτουν την έκφραση της «Ζήλιας» 
ανιχνεύονται και σε άλλα συναισθήματα (Bauminger, 2004: 157). 

• Αντίστοιχη σύγχυση επικράτησε στη διάκριση του «Θυμού», ο οποίος στο γυναικείο 

πρόσωπο αναγνωρίστηκε μόλις από το 10,6% των υποκειμένων. Η έκφραση του «Θυμού» 
απαιτεί χαμήλωμα και σύμπτυξη φρυδιών, μια έκφραση «αγριοκοιτάγματος» (Ekman, 2007: 
126-127). Τα υποκείμενα συγχέουν το συναίσθημα αυτό με τη «Ζήλια» (47,2%), όπου 
απαιτείται μερική ανύψωση φρυδιών (Ekman, 2007: 96). Είναι σημαντικό πως στο ανδρικό 

μοντέλο το συναίσθημα του «Θυμού» το αναγνωρίζει ορθά η συντριπτική πλειοψηφία 
(76,9%) των υποκειμένων της έρευνας, ενδεχομένως λόγω του έντονου βλέμματος και της 
σύμπτυξης των φρυδιών. 

http://center-for-nonverbal-studies.org/htdocs/fear.htm
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• Το συναίσθημα της «Ντροπής» αναγνωρίζεται ορθώς σε ποσοστό 28,7% στο γυναικείο 
πρόσωπο (13,9% αναγνωρίζει «Ανησυχία» και 12,5 «Λύπη») και κατά 19,5% στο ανδρικό 
(30% αναγνωρίζει «Ζήλια» και 16,2% «Ανησυχία»). Η έκφραση της «Ντροπής» 
αποτυπώνεται με συμπίεση των χειλιών, χαμηλωμένο βλέμμα και ελαφρώς γερμένο κεφάλι 

προς τα εμπρός ή το πλάι (Keltner & Buswell, 1996: 165). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν 
επιμέρους χαρακτηριστικά και των άλλων συναισθημάτων (Ekman, 2007: 96 και 126-127). 

• Το συναίσθημα της «Ανησυχίας» αναγνωρίζεται ορθώς σε ποσοστό 21,1% στο γυναικείο και 

μόλις 1,7% στο ανδρικό πρόσωπο. Η έκφραση του συναισθήματος χαρακτηρίζεται από 
χαμήλωμα του κεφαλιού προς τα εμπρός και μερική ανύψωση των φρυδιών (Condliffe & 
Maratos, 2020: 1397). Τα υποκείμενα αναγνώρισαν εσφαλμένα στη μερική έκφραση του 
συναισθήματος «Ντροπή», «Χαρά» και, κυρίως, «Φόβο» (88,8% στο ανδρικό μοντέλο), τα 

οποία απαιτούν ανυψωμένα φρύδια για την έκφρασή τους.  

• Το συναίσθημα της «Έκπληξης» αναγνωρίζεται επιτυχώς σε ποσοστό 65,7% στο γυναικείο 
και κατά 73,3% στο ανδρικό πρόσωπο. Το συναίσθημα αυτό αναγνωρίστηκε από σχετικά 
μεγάλο ποσοστό υποκειμένων, καθώς το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι τα υπερβολικά 

ανυψωμένα φρύδια και το ανοικτό στόμα (Ekman, 2007: 164), χαρακτηριστικό το οποίο ήταν 
εντονότερο στο ανδρικό πρόσωπο.  

• Το συναίσθημα της «Λύπης» αναγνωρίζεται επιτυχώς σε ποσοστό 20,5% στο γυναικείο 
πρόσωπο και κατά 27,1% στο ανδρικό. Οι εσφαλμένες απαντήσεις παρουσίασαν 

διαφοροποίηση, καθώς τα υποκείμενα είδαν «Χαρά» (17,2%), «Ζήλια» (17,2%) και 
«Ντροπή» (16,5%) στο γυναικείο πρόσωπο, ενώ στο ανδρικό είδαν «Φόβο» (22,4%), 
«Ανησυχία» (16,2%) ή «Ντροπή» (15,2%). Η σύγχυση αυτή ενδεχομένως να οφείλεται ότι 
κατά τη μερική έκφραση του συναισθήματος της λύπης παρατηρείται ανασήκωμα των 

παρειών, χαμήλωμα του βλέμματος και μερική ανύψωση των φρυδιών (Ekman, 2007: 96). 
Ανασήκωμα των φρυδιών παρατηρείται και για την έκφραση του συναισθήματος της 
«Χαράς» (Χριστοδούλου, 2019: 85).  

• Σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε ποσοστό 71,3% των υποκειμένων της έρευνας αναγνωρίζει 

το συναίσθημα της «Χαράς». Για την έκφραση του συναισθήματος της «Χαράς» απαιτείται 
ο σχηματισμός χαμόγελου. Το συναίσθημα αυτό φαίνεται ότι κατά τη μερική του έκφραση 
αναγνωρίζεται από μεγάλο ποσοστό υποκειμένων λόγω της ευδιάκριτης  κίνησης των μυών 
των βλεφάρων, η οποία είναι συνεπακόλουθη του χαμόγελου (Χριστοδούλου, 2019: 87 · 

Ekman, 2007: 204-205). 

• Το συναίσθημα της «Αηδίας» αναγνωρίστηκε επιτυχώς σε ποσοστό 45,8% στο γυναικείο και 
36% στο ανδρικό μοντέλο. Ωστόσο, παρόλο που στο γυναικείο μοντέλο τα υποκείμενα που 

δε διέκριναν «Αηδία», δήλωσαν ότι διακρίνουν «Ανησυχία» ή «Ντροπή», στο ανδρικό 
μοντέλο οι εσφαλμένες απαντήσεις επικεντρώθηκαν στον «Θυμό» (24,1%) και στη «Ζήλια» 
(23,8%). Η διαφοροποίηση κατά τη μερική έκφραση του συναισθήματος ίσως να οφείλεται 
στις κινήσεις των φρυδιών: η έντονη σύμπτυξη (η οποία δεν παρατηρείται στο γυναικείο 

μοντέλο), αποτελεί χαρακτηριστικό του «Θυμού», ενώ η μερική ανύψωσή τους παραπέμπει 
στο συναίσθημα της «Ζήλιας» (Ekman, 2007: 96 & 126-127). 

 Οι παραπάνω ερμηνείες ως προς την αναγνώριση των συναισθημάτων στο γυναικείο 
πρόσωπο αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της «ολοκληρωμένης έκφρασης» κατά την αποτύπωση 
των συναισθημάτων. Η «μερική έκφραση» ωθεί τον αποδέκτη να ερμηνεύσει εσφαλμένα την 
επικοινωνιακή πρόθεση του αποστολέα του μη λεκτικού μηνύματος, με αποτέλεσμα να μην 

επιτυγχάνεται ο σκοπός της επικοινωνίας. Παράλληλα, η ανωτέρω διαπίστωση οδηγεί στην ανάγκη 
για αντιστάθμιση του διαφαινόμενου επικοινωνιακού και συναισθηματικού ελλείμματος με άλλες 
κινήσεις του σώματος (εμφατικές κινήσεις των χεριών, στάση του σώματος) ή με περαιτέρω 
ενίσχυση της λεκτικής εκφοράς του επικοινωνιακού μηνύματος. Τέλος, ως προς τα ευρήματα των 



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

203 

απεικονίσεων του γυναικείου μοντέλου, η υπόθεση της έρευνας ότι τα υποκείμενα αναμένεται να 
αναγνωρίσουν τα αναπαριστώμενα συναισθήματα, δε δείχνει να επιβεβαιώνεται.  

Από τις ερμηνείες των επιμέρους συναισθημάτων ως προς το ανδρικό πρόσωπο διαπιστώνεται 
αρχικά ότι η επίδραση της «μερικής έκφρασης» των συναισθημάτων με την κάλυψη του στόματος, 

του σαγονιού και του κάτω μέρους των παρειών φαίνεται να έχει την ίδια ισχύ, ωθώντας τα 
υποκείμενα σε εσφαλμένες απαντήσεις. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου οι κινήσεις των φρυδιών και 
το άνοιγμα των ματιών αποτυπώθηκαν με έντονο τρόπο («Θυμός», «Έκπληξη», «Χαρά») οι 
απαντήσεις των υποκειμένων στο ανδρικό πρόσωπο άγγιξαν υψηλά ποσοστά. Η διαπίστωση αυτή 

έρχεται να προσθέσει στις πρακτικές αντιστάθμισης της απουσίας της «ολοκληρωμένης έκφρασης» 
συναισθήματος την ανάγκη για εμφατικότερη έκφραση συναισθημάτων με τη χρήση των ματιών, 
των φρυδιών ή την κλίση του κεφαλιού. Επισημαίνεται, τέλος, ότι και ως προς το ανδρικό μοντέλο, 
η υπόθεση της έρευνας ότι τα υποκείμενα αναμένεται να αναγνωρίσουν τα αναπαριστώμενα 

συναισθήματα, δεν επιβεβαιώνεται. 

3. Συμπεράσματα 

Από τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνεται η κυριαρχία του τύπου της 
πυρηνικής οικογένειας, καθώς 64,3% των μαθητών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα  
δήλωσε ότι δεν έχει αδέρφια ή ότι έχει έναν αδερφό ή μία αδερφή. 

Τα υποκείμενα της έρευνας σημείωσαν αποτυχία αναγνώρισης των προβαλλόμενων 

συναισθημάτων στα πρόσωπα των ενηλίκων σε ποσοστό 60,40%.  
Τα αγόρια εμφανίζονται να αναγνωρίζουν τα αναπαριστώμενα συναισθήματα καλύτερα από 

τα κορίτσια σε περισσότερες ερωτήσεις. 
Από τα δεδομένα προκύπτει ότι δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς την ηλικία των 

μαθητών και τις επιτυχημένες απαντήσεις, καθώς η κατανομή των επιτυχιών ακολουθεί την κατανομή 
του  πληθυσμού του δείγματος.  

Σημαντικό εύρημα αποτελεί το ότι ο μέσος όρος των επιτυχημένων απαντήσεων φαίνεται να 
μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Παιδιά με έναν/μία αδερφό/-ή 

πέτυχαν μέσο όρο 8 επιτυχημένες απαντήσεις, παιδιά με καθόλου ή 2 αδέρφια πέτυχαν μέσο όρο 7 
επιτυχίες, ενώ ο χαμηλότερος μέσος όρος παρουσιάστηκε σε παιδιά με 3, 4 και 5 αδέρφια. Ωστόσο, η 
διαφορά στους συγκεκριμένους μέσους όρους είναι μικρή, ώστε να εξαχθούν ασφαλή και γενικεύσιμα 
συμπεράσματα. 

Στις ερωτήσεις όπου οι μαθητές δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν το αναπαριστώμενο 
συναίσθημα, εμφανίζεται πλουραλισμός απαντήσεων. Επιπλέον, από την επεξεργασία  των Φύλλων 
Αναγνώρισης Συναισθημάτων προέκυψε ότι οι μαθητές σε αρκετές περιπτώσεις απέδωσαν το ίδιο 
συναίσθημα σε διαφορετική έκφραση.  

Από τα δεδομένα, επίσης, προκύπτει ότι ανάλογα με τα πρόσωπα αναφοράς, στο πρόσωπο της 
γυναίκας αναγνωρίζεται περισσότερο το συναίσθημα της «Χαράς» και λιγότερο το συναίσθημα του 
«Θυμού». Στο πρόσωπο του άνδρα αναγνωρίζεται περισσότερο το συναίσθημα το «Θυμού» και 
λιγότερο το συναίσθημα της «Ανησυχίας».  

Τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στην αναγνώριση κάποιων συναισθημάτων δείχνουν να 
οφείλονται στη «μερική έκφρασή» τους από το ανδρικό και το γυναικείο μοντέλο. Η αποτύπωση των 
συναισθημάτων μόνο με τα μάτια και/ή κινήσεις του κεφαλιού οδήγησε τα υποκείμενα σε σύγχυση 
κοινών χαρακτηριστικών και εσφαλμένες απαντήσεις. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σπουδαιότητα 

της συνεργασίας του συνόλου των μυών του προσώπου στη σαφή έκφραση ενός συναισθήματος. 
Παράλληλα, η αναγκαστική «μερική έκφραση» των συναισθημάτων καθιστά τη μη λεκτική ελλιπή 
και θέτει στο προσκήνιο την ανάγκη για αναπλήρωση του εκφραστικού ελλείμματος με άλλους 
τρόπους, όπως οι κινήσεις των χεριών και η στάση του σώματος, αλλά και η ενίσχυση της λεκτικής 

επικοινωνίας. 
Την ανάγκη αυτή δύναται να καλύψει η διδακτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού με τις 

διδακτικές δραστηριότητες, τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει στην τάξη με τους μαθητές του.  
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 
 

Χαλκιαδάκης Λεωνίδας 

Υποψήφιος Διδάκτορας, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70  
 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εισήγηση πρόκειται να παρουσιαστεί το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε 
στα πλαίσια του διδακτορικού προγράμματος του Αυτόνομου Πανεπιστημίου Βαρκελώνης στο οποίο 

συμμετέχει ο εισηγητής. Η έρευνα αναζητά διαφοροποιήσεις ή μη, στο επίπεδο ψηφιακής 
κουλτούρας και την εφαρμογή ψηφιακών μέσων σε διάφορες σχολικές διαδικασίες πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολείων λόγω των έκτακτων 
υγειονομικών συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία Covid -19.  

Θα αναλυθούν οι περίοδοι διαφοροποιημένης λειτουργίας των σχολικών μονάδων κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας (Επείγουσα Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία, Διακοπτόμενη Πρόσωπο με 
Πρόσωπο Διδασκαλία) καθώς και η ποσοστιαία επίδραση της στην παγκόσμια εκπαιδευτική 
κοινότητα. Θα παρουσιαστούν συγκριτικά τα κυριότερα πλαίσια ψηφιακών δεξιοτήτων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό του εργαλείου της ποσοτικής 
έρευνας. Επιπρόσθετα του σχεδιασμού, θα συζητηθεί στην εισήγηση η δομή, το περιεχόμενο του 
ερωτηματολογίου, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής του. 

 

Λέξεις κλειδιά: ερευνητικό εργαλείο, πανδημία, ψηφιακή κουλτούρα 

https://doi.org/10.1093/cercor/bhv086
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Εισαγωγή 

Τη άνοιξη του 2020, την περίοδο της εξάπλωσης του ιού covid-19, το σύνολο του παγκόσμιου 

πληθυσμού μετέτρεψε την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων του από δια ζώσης σε απομακρυσμένες, 
με σκοπό τη διαφύλαξη της συλλογικής υγείας. Ένας τομέας που αναγκάστηκε να μεταφέρει τις 
δραστηριότητές του, άμεσα, σε ψηφιακό περιβάλλον ήταν η εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της. 
Στα πλαίσια του διδακτορικού προγράμματος του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης 

διενεργείται έρευνα με χρήση της μεικτής μεθόδου, ποιοτικής και ποσοτικής, με το ερευνητικό 
εργαλείο της ποσοτικής μεθόδου να παρουσιάζεται στο παρακάτω κείμενο. Στο παρακάτω κείμενο 
αναλύεται το εργαλείο της ποσοτικής έρευνας (ερωτηματολόγιο), το οποίο μοιράστηκε στους 
εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων ανά την Ελλάδα, την άνοιξη του 2022, σε έντυπη και 

ψηφιακή μορφή.  
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετήσει το αποτύπωμα της πανδημίας Covid-19 

στις πρακτικές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση ψηφιακών 
μέσων, καθώς και στην ευρύτερη ψηφιακή κουλτούρα τους. Επίσης, επισημαίνονται δυσκολίες και 

ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν την περίοδο των κλειστών σχολείων λόγω της πανδημίας και 
διερευνώνται οι αιτίες που οδήγησαν στην αλλαγή της συχνότητας και του τρόπου χρήσης των 
ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία μετά το τέλος της. Επιπλέον, καταγράφονται 
προτάσεις βελτίωσης για τη χρήση ψηφιακών μέσων από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

σε περιόδους συμβατικής πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας αλλά και για την προετοιμασία πιθανής 
επανάληψης της ανάγκης μετάβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω ειδικών συνθηκών. 
Όπως αναφέρει και ο Christakis (2020), τα αποτελέσματα των πανδημιών γίνονται καλύτερα 
κατανοητά εκ των υστέρων. Σε χρόνια από τώρα, ιστορικοί, επιδημιολόγοι, ψυχολόγοι και 

οικονομολόγοι θα παρέχουν εκτενείς εξηγήσεις για τη ζημιά που έχει προκληθεί, τα λάθη που έγιναν 
και τα διδάγματα που αντλήθηκαν. 

Η ανάγκη δημιουργίας και εφαρμογής ερευνητικών εργαλείων στην εκπαίδευση.  

Οι πολίτες του 21ου αιώνα πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
στην κοινωνική ένταξη και να εξελιχθούν, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, σε μια ψηφιακή 
κοινωνία (Rodríguez et al., 2021), έχοντας κατά νου ότι η ψηφιακή δεξιότητα είναι, πλέον, μία των 

βασικών δεξιοτήτων (Muñoz-Repiso et al., 2020). Πρόσφατη έρευνα δείχνει την ανάγκη για μια 
αλλαγή στο εκπαιδευτικό παράδειγμα, όπου η εκπαίδευση νοείται ως χώρος δια βίου μάθησης και 
όχι ως ένα άκαμπτο σχολείο που αντιλαμβάνεται την εκπαιδευτική επιτυχία ως απόδοση των 
εξετάσεων (Rochovská et al., 2020). 

Επομένως, προκειμένου να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, πρέπει να 
αναδυθούν νέες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (Bakhru, 2018). Τέτοιες προσεγγίσεις 
συμβαίνουν συχνά σε πολλά σχολεία, αλλά μερικές φορές δεν αναγνωρίζονται ή απλώς αγνοούνται 
έξω από την τάξη ή το σχολείο όπου πραγματοποιήθηκαν. Οι δάσκαλοι και οι διευθυντές σχολείων 

διστάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις να αποκαλύψουν τις καινοτόμες πρακτικές τους. Μερικές φορές 
επειδή οι ίδιοι εξακολουθούν να αμφιβάλλουν για την αξία τους, αλλά, τις περισσότερες φορές, 
επειδή μπορεί να μην έχουν τον χρόνο να τις επικοινωνήσουν (Licht et al., 2017).  

Η διαχείριση της καινοτομίας είναι μια σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει το σύνολο των 

εργαλείων καινοτομίας, τις διάφορες φάσεις, τον ορισμό της οργανωτικής δομής, την πρόβλεψη των 
πόρων για την καινοτομία, τον καθορισμό της πολιτικής και των στόχων της καινοτομίας και τις 
μεθόδους αξιολόγησης και παρακολούθησης της το ίδιο το σύστημα. Απαιτεί μια συνεχή και σκόπιμη 
αλλαγή του πεδίου και των ενεργειών για τη βελτίωση των στοιχείων, των συμμετεχόντων, της 

οργάνωσης και της διαχείρισης της εκπαίδευσης. Η καινοτομία είναι η ουσία της εκπαίδευσης και 
της επιστήμης της εκπαίδευσης (Ramirez-Montoya, 2020). Έτσι, παρά την αύξηση της διαχείρισης 
αυτών των εμπειριών που λαμβάνει χώρα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, επί του παρόντος δεν 
υπάρχει συναινετικό ή κοινό μοντέλο αξιολόγησης που θα μας επέτρεπε να προωθήσουμε τη γνώση, 

τη διαχείριση και τη βελτίωση αυτών των εμπειριών (Tojar Hurtado & Mena Rodriguez, 2011).  
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Υπάρχει έλλειψη διασταυρούμενων μέσων μέτρησης που να ταιριάζουν εννοιολογικά με τη 
βιβλιογραφία καινοτομίας, γεγονός που αμφισβητεί την κοινή μας κατανόηση για το τι προκαλεί την 
τελική αποτυχία ή επιτυχία των καινοτομιών στα σχολεία (Lambriex -Schmitz et al., 2020). Ο 
Carbonell Sebarroja (2015) αναφέρει ότι ορισμένες ουτοπίες αναπτύσσονται ήδη σήμερα σε πολλά 

σχολεία και άλλους χώρους μάθησης. Αν και αυτές οι καινοτομίες απαιτούν πάντα ανανέωση, 
εμπλουτισμό και εδραίωση, χρησιμεύουν ως φάρος για πολλούς εκπαιδευτικούς που σκέφτονται και 
αγωνίζονται καθημερινά να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο μιας καινοτόμου, κοινωνικά δίκαιης, 
πολιτιστικά ισχυρής και εντελώς δωρεάν εκπαίδευσης. 

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Το ερευνητικό εργαλείο της συγκεκριμένης ποσοτικής έρευνας είναι το πρώτο σκέλος της 

συνολικής ερευνητικής διαδικασίας που περιέχει και ποιοτική έρευνα, βασιζόμενη στο μοντέλο των 
μεικτών μεθόδων. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του σκοπού της, η παρούσα έρευνα εντάσσεται στην 
κοινωνιοκριτική θεωρία, ερμηνεύοντας τη μεθοδολογική προσέγγιση στον μετασχηματιστικό της 
χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με τους Guba & Lincoln (1994), η κοινωνιοκριτική προσέγγιση είναι διαλογική και 
διαλεκτική, απαιτώντας από τον ερευνητή να εμπλέξει τα υποκείμενα στο λόγο προκειμένου να 
τροποποιήσει τις απόψεις τους για τους κοινωνικούς θεσμούς που τους αρνούνται πνευματικές και 
κοινωνικές ανάγκες. Η ποσοτική έρευνα επιτρέπει την ενσωμάτωση των δεδομένων και των 

συμπερασμάτων που εξάγονται για πολλές πτυχές των διεργασιών διδασκαλίας και μάθησης, όπως 
οι ρόλοι των δασκάλων ή οι στάσεις (Fröhlich et al., 2013; Teisl et al., 2011). Παρόλα αυτά, οι Varela-
Losada et al. (2016) υποστηρίζουν ότι οι μικτές μέθοδοι, οι οποίες εμπίπτουν στο κοινωνικοκριτικό 
παράδειγμα, έχουν αποδειχθεί πιο χρήσιμες για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την ανάπτυξη της 

ικανότητας δράσης. 
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθοδολογίες για την 

επίτευξη των στόχων της έρευνας. Οι Tashakkori & Teddlie (2010) κατέδειξαν τέσσερις τύπους 
ερευνητικών σχεδίων μικτής μεθόδου: 1) τριγωνοποίηση, 2) ενσωματωμένο, 3) επεξηγηματικό και 

4) διερευνητικό. Αφού εξετάστηκαν όλες οι επιλογές μεικτής μεθοδολογίας, προτιμήθηκε ο 
επεξηγηματικός ερευνητικός σχεδιασμός μεικτής μεθόδου, γνωστός και ως διαδοχικός σχεδιασμός ή 
το «μοντέλο δύο φάσεων από τους Creswell και Plano Clark (2007). Το μοντέλο αυτό πρ οτείνει τη 
συλλογή πρώτα ποσοτικών και στη συνέχεια ποιοτικών δεδομένων, προκειμένου να εξηγηθούν 

καλύτερα και να αναλυθούν σε βάθος τα ποσοτικά αποτελέσματα. Αυτά τα δεδομένα από τη μία 
πηγή προωθούν, αναπτύσσουν και συμπληρώνουν όσα συλλέγονται μέσω της άλλης μεθόδου. Ο 
συλλογισμός πίσω από το μοντέλο δύο φάσεων είναι ότι τα ποσοτικά δεδομένα δίνουν μια 
επισκόπηση του υπό διερεύνηση φαινομένου, το οποίο ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση μέσω 

της συλλογής ποιοτικών δεδομένων, έτσι ώστε η αρχική άποψη να μπορεί να βελτιωθεί, να επεκταθεί 
και να αναλυθεί σε περισσότερο βάθος (Creswell, 2012).  

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, αποφασίστηκε ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει μια 
επισκόπηση, ώστε να διερευνηθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξεταστούν χαρακτηριστικά 

προϊόντα γενίκευσης. Η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
συλλογής πληροφοριών, που χρησιμοποιείται για την περιγραφή, σύγκριση και εξήγηση γνώσεων, 
συναισθημάτων, αξιών, προτιμήσεων και συμπεριφοράς σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο καθώς 
και σε σχέση με μια πολιτική (Fink, 2016). Επιπλέον, είναι μια οικονομική και αποτελεσματική 

μέθοδος συλλογής όγκου δεδομένων και αντιπροσώπευσης ενός μεγάλου πληθυσμού-στόχου, όπως 
οι 70.000 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (UNESCO, 2020). Ταυτόχρονα, 
αυτού του είδους η ποσοτική έρευνα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής περιγραφικών, 
συμπερασματικών και επεξηγηματικών αποτελεσμάτων, ενώ μπορεί να χειριστεί βασικούς 

παράγοντες και μεταβλητές για την απόκτηση συχνοτήτων, τη συλλογή τυποποιημένων δεδομένων 
και την επαλήθευση συσχετίσεων, που θα ήταν χρήσιμα για την ανάδειξη των θέματα που θα πρέπει 
να συζητηθούν στην επόμενη φάση. 
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Προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις, οι τάσεις, οι πρακτικές και οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών και να δημιουργηθούν ζητήματα για περαιτέρω διερεύνηση, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας, έπρεπε να συλλεχθεί ένας όγκος 
δεδομένων. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο να παρασχεθεί ένα προκατασκευασμένο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι ένα εύχρηστο, κατανοητό και σχετικά εύκολο στην ανάλυση 
εργαλείο, με το οποίο μπορούν να συλλεχθούν γρήγορα πολλά δεδομένα (Cohen et al., 2017).  

Το ερωτηματολόγιο προτείνεται να είναι εύκολο και γρήγορο στη συμπλήρωση ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν πιθανά λάθη. Επιπλέον, να είναι αξιόπιστο, έγκυρο και απλό, ώστε να προωθείται 

η ακρίβεια της συλλογής πληροφοριών και να έχει υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης. Πρέπει, επίσης, 
να είναι σαφές, απαλλαγμένο από ασάφειες, να κεντρίζει το ενδιαφέρον, να ενθαρρύνει τη 
συνεργασία και να αποσπά απαντήσεις όσο το δυνατόν πλησιέστερες στην αλήθεια, ενώ ταυτόχρονα 
να συμφωνεί με την ηθική και το δίκαιο. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι το ερωτηματολόγιο πρέπει 

να είναι δομημένο. Έτσι, αν και οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου συνάδουν με μεγαλύτερο πλήθος 
πληροφοριών, προτιμήθηκαν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (LikertScale), οι οποίες απαντώνται, 
κωδικοποιούνται και αναλύονται ευκολότερα, ενώ ταυτόχρονα συνδέονται με υψηλότερο ποσοστό 
απόκρισης (Coolican, 2017). 

Οι ερωτήσεις και οι χρονικές περίοδοι στις οποίες αναφέρονται 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χωρίζονται σε επτά βασικές κατηγορίες: α) Αντιλήψεις και 

Πιστεύω εκπαιδευτικών, β) Επαγγελματική ενασχόληση, γ) Διδασκαλία και μάθηση, δ) Αξιολόγηση 
και Ενδυνάμωση των Μαθητών, ε) Στόχος χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική 
διαδικασία, στ) Χρησιμοποιούμενες διδακτικές στρατηγικές, ζ) Δυσκολίες και ευκαιρίες κατά την 
περίοδο της πανδημίας. 

Τα πλαίσια ψηφιακής κατάρτισης 

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν και συνδυάστηκαν 8 διαφορετικά  πλαίσια ψηφιακής κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών που σκοπό έχουν την κατηγοριοποίηση των αναγκών και των υποχρεώσεων κάθε 
εκπαιδευτικού στη σύγχρονη ψηφιακή εκπαιδευτική κοινότητα. Πιο  συγκεκριμένα, έγινε χρήση των 
παρακάτω πλαισίων:  

1. DigCompEdu (European Framework for the Digital Competence of Educators) (Redecker, 
2017) 

2. Teachers’ Digital Competence in Catalonia (Generalitat de Catalunya, 2018) 

3. Common Digital Competence Framework for Teachers (INTEF, 2017) 
4. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers, Version 3 (UNESCO, 2018) 
5. Professional Digital Competence Framework for Teachers (Kelentrić et al., 2017) 
6. Digital Teaching Professional Framework (Education and Training Foundation & Jisc, 2019) 

7. Development of a Digital Competence Framework for Higher Education Teachers (Eichhorn, 
2018) 

8. ISTE standards for educators: Computational thinking competencies (ISTE, 2019) 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην κατηγοριοποίηση των λογισμικών με βάση τις 
υποκειμενικές θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές, όπου εφαρμόστηκε ο 
διαχωρισμός τους σε λογισμικά: 1) κατάκτησης γνώσης-εξάσκησης, 2) διερεύνησης/ανακάλυψης 

γνώσης και 3) έκφρασης–επικοινωνίας–συνεργασίας. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση από τον 
Κόμη Β.(2004) χρησιμοποιείται και κατά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 
εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.- 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥΕ) - Διεύθυνση Επιμόρφωσης 

και Κατάρτισης (ΔΕΚ)). 
Η ομαδοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και του τρόπου/ στόχου χρήσης 

των εκπαιδευτικών λογισμικών από τα συγκεκριμένα πλαίσια δημιουργήθηκε πριν την περίοδο του 
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ξεσπάσματος της πανδημίας. Όμως, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτές τις δεξιότητες 
επηρέασε και επηρεάστηκε από την ψηφιακή κουλτούρα και τις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τις περιόδους της πανδημίας. 

Οι περίοδοι της πανδημίας Covid-19 

Ενώ τα εκπαιδευτικά συστήματα προσπαθούσαν να εμπλακούν σε έναν εκτεταμένο ψηφιακό 
μετασχηματισμό για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες της νέας γενιάς και το ψηφιοποιημένο 

μέλλον της, στα τέλη του 2019, η πανδημία COVID-19 ώθησε το εκπαιδευτικό σύστημα σε μία 
απότομη εξαναγκαστική ψηφιακή μεταμόρφωση. Το κλείσιμο των σχολείων ήταν μια από  τις πρώτες 
μη φαρμακευτικές στρατηγικές που εφαρμόστηκαν ως τεχνική ελέγχου της νόσου COVID -19 σε όλο 
τον κόσμο στις αρχές του 2020. Μαζί με την Ανατολική Ασία, όπου ξεκίνησαν τον Ιανουάριο-

Φεβρουάριο, το κλείσιμο των σχολείων είχε επηρεάσει την κανονική ακαδημαϊκή δραστηριότητα 
περίπου ενάμιση δισεκατομμυρίου μαθητών (94% του παγκόσμιου συνόλου) σε 200 χώρες μέχρι τα 
μέσα Απριλίου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή της εκπαίδευσης στην ιστορία (United 
Nations, 2020). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,  πολλές χώρες προσπάθησαν να 

αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση στο εκπαιδευτικό τους σύστημα με ένα δίκτυο μέτρων που 
ποικίλλει ανάλογα με τις τοπικές και εθνικές ιδιαιτερότητες, το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων 
εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών σε σχέση με την τεχνολογία, την εξοικείωση με την φιλοσοφία 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και ζητήματα που σχετίζονται με την κουλτούρα και την 

ιδιοσυγκρασία των κοινωνιών, ειδικά όταν βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  
Αυτός ο τύπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναφέρεται ως Επείγουσας Απομακρυσμένης 

Διδασκαλίας (Emergency Remote Teaching - ERT), η οποία έχει ως πρωταρχικό σκοπό την παροχή 
προσωρινής πρόσβασης σε εκπαίδευση και υποστήριξη κατάρτισης με τρόπο γρήγορο και αξιόπιστο 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης όπως αυτή της πανδημίας COVID-19 (Hodges et al., 2020). 
Σύμφωνα με τους Lionarakis et al.  (2020), η Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία, όπως 
εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (Μάρτιος 2020-Ιούνιος 2020), δεν αντιστοιχεί στην 
οργανωμένη εξ αποστάσεως διδασκαλία όπως ορίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Το επόμενο σχολικό έτος (Σεπτέμβριος 2020-Ιούνιος 2021), η εμφάνιση ορισμένων 
μεταλλάξεων του ιού, καθώς και η αβεβαιότητα των μελετών σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κλεισίματος των σχολείων (Bilinski et al., 2021; Yuan et al., 2021) οδήγησαν πολλές κυβερνήσεις, 
ανάμεσά τους και την ελληνική, να εφαρμόσουν μια ακολουθία ανοιχτών-κλειστών σχολείων, δια 

ζώσης-εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι ορισμοί περιγραφής 
της είναι διάφορες, όπως: Διακοπτόμενη/Διαλείπουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία (Intermittent 
Remote Teaching - ΙRT), Διδασκαλία Διαλείπουσας Φυσικής Παρουσίας (Intermittent Physical 
Attendance Teaching – IPAT) ή Διακοπτόμενη/Διαλείπουσα Πρόσωπο με Πρόσωπο Διδασκαλία 

(Intermittent Face-to-Face Teaching – IFFT) (National Institute for Excellence in Teaching (NIET), 
2020; Noguera & Valdivia, 2021). 

Είναι σημαντικό να γίνει σαφής η διαφοροποίηση των παραπάνω ορισμών με τις έννοιες της 
μεικτής μάθησης (blended learning) και της υβριδικής μάθησης (hybrid learning). Οι δύο αυτές 

κατηγορίες μάθησης προϋποθέτουν οργάνωση και επιλογή των διδακτικών αντικειμένων σε δια 
ζώσης ή εξ αποστάσεως, πριν την έναρξη του κύκλου μαθημάτων, με διδάσκοντες και διδασκόμενους 
να γνωρίζουν εκ των προτέρων την φυσική ή ψηφιακή τους υπόσταση. Από την άλλη πλευρά, κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, δεν υπήρχε η έννοια της επιλογής, αλλά της έκτακτης ανάγκης.  

Για της ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι όροι ΕΑΔ=Επείγουσα 
Απομακρυσμένη Διδασκαλία (Μάρτιος 2020-Ιούνιος 2020) και ΔΠΠΔ=Διακοπτόμενη Πρόσωπο με 
Πρόσωπο Διδασκαλία (Σεπτέμβριος 2020-Ιούνιος 2021). Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν 
στις ερωτήσεις για κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους, ξεχωριστά: α. Πριν την πανδημία Covid-19, 

β. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της ΕΑΔ και ΔΠΠΔ, γ. Σχολικό έτος (2021-2022). Κατά το σχολικό 
έτος 2021-2022 η πανδημία, από ιατρικής απόψεως, συνεχίζει να υφίσταται, όμως, δεν υπήρξε μαζικό 
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κλείσιμο σχολείων και εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω αυτής. Επομένως, υπάρχει διαφοροποίηση 
ανάμεσα σε αυτό το σχολικό έτος και στη διάρκεια εφαρμογής της ΕΑΔ και ΔΠΠΔ.  

Δημογραφικά Στοιχεία 

Οι ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου συμβάλλουν στην επιβεβαίωση κάλυψης όλου του 
φάσματος της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων μέσω της 
διασταυρούμενης ανάλυσης. Οι δημογραφικές ερωτήσεις μπορούν επίσης να μεταδώσουν τις αξίες 

της ένταξης και του σεβασμού στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων (American Psychological 
Association, 2015). Η έλλειψη προσοχής στην ακρίβεια στις δημογραφικές μεταβλητές μπορεί να 
οδηγήσει σε ανακριβείς περιγραφές του δείγματος, το οποίο μπορεί με τη σειρά του να οδηγήσει σε 
λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το ποιον αφορά η έρευνα, σε ποιον μπορεί να γενικευτεί ή ακόμη 

και να οδηγήσει στην επικοινωνία λεπτών αλλά επώδυνων μηνυμάτων που διαιωνίζουν την 
περιθωριοποίηση (Nadal et al., 2011). 

Με σεβασμό στα ηθικά ζητήματα, την ανωνυμία και τη διαφορετικότητα, οι ερωτήσεις 
αφορούν στο φύλο, την ηλικία, την επαγγελματική εμπειρία, την ειδικότητα, τις σπουδές και την 

οργανικότητα υπηρετούμενων σχολείων των τελευταίων ετών. Τέλος, υπήρχε η ερώτηση για το αν 
οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν γονείς/κηδεμόνες ανηλίκου παιδιού ή φρόντιζαν μη 
αυτοεξυπηρετούμενο ενήλικα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις 
βασίστηκαν σε αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών όπου υποστήριζαν ότι το φύλο (Feng & Savani, 

2020; Fuegen et al., 2004), η ηλικία και η επαγγελματική εμπειρία (König et al., 2020), καθώς και το 
εάν κάποιος/α είναι γονέας-κηδεμόνας-φροντιστής μη αυτοεξυπηρετούμενου ενήλικα (Arksey & 
Beresford, 2007; Arksey & Glendinning, 2008; Phillips et al., 2020) επηρεάζουν την επαγγελματική 
του/της δραστηριότητα. Ο ισχυρισμός αυτός θα διερευνηθεί ώστε να απορριφθεί ή να επιβεβαιωθεί 

από την ανάλυση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν. 

Η Αξιολόγηση του Ερωτηματολογίου 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, προτού μοιραστεί σε εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων 
της Ελλάδας, αξιολογήθηκε ως προς την καταλληλότητα και την αξιοπιστία του. Οι αξιολογητές του 
(Καθηγητές Πανεπιστημίων Ελλάδας και Ισπανίας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντής 
Δημοτικού Σχολείου, Εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής και Εκπαιδευτικός ΤΠΕ) κλήθηκαν να 

βαθμολογήσουν τη Σπουδαιότητα (Importance), τη Συνάφεια (Pertinence) και τη Μονονομία 
(Univocity) κάθε ερώτησης. Επιπλέον, κατέγραψαν σχόλια και βελτιωτικές προτάσεις οι οποίες 
συνέβαλαν στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου. 

Επίλογος 

Το εργαλείο της ποσοτικής έρευνας που παρουσιάστηκε έχει σκοπό την καταγραφή της 
επίδρασης της πανδημίας Covid-19 στην ψηφιακή κουλτούρα και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών 

δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα. Μέσα από την περιγραφή της δημιουργίας του αναδεικνύεται η 
σπουδαιότητα της επιστήμης της μεθοδολογίας της έρευνας, καθώς, ο ερευνητής, έχοντας σκοπό την 
παραγωγή νέας γνώσης, πρέπει να διαμορφώσει ένα άρτιο ερευνητικό εργαλείο. Για να το επιτύχει, 
χρειάζεται να βασιστεί σε προϋπάρχουσες έρευνες, να λειτουργεί σύμφωνα με τα πρέποντα 

ιδεολογικά και ηθικά πρότυπα, να λαμβάνει προτάσεις βελτίωσης, αλλά και να προσβλέπει σε 
χρηστικά, σημαντικά αποτελέσματα. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 

Στρίκας Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MBA 
 

Περίληψη 

Στο σχολείο που ηγείται, το στυλ διαχείρισης του διευθυντή παίζει σημαντικό ρόλο στην 
καλλιέργεια της ποιότητας επαγγελματικής ζωής (ΠΕΖ) των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη 
μονάδα. Ωστόσο, η εμφάνιση της πανδημίας άλλαξε τα δεδομένα και εισήγαγε νέες συνθήκες στην 

εκπαίδευση. 
 Με αυτό το σκεπτικό, σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο ο τύπος 

ηγεσίας επηρεάζει την ΠΕΖ των εκπαιδευτικών. 
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Η συλλογή των δεδομένων, από 344 εκπαιδευτικούς, έγινε χρησιμοποιώντας τα 
ερωτηματολόγια ηγεσίας των Avolio & Bass και ποιότητας επαγγελματικής ζωής ProQOL-5. Για την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων, η περιγραφή τους πραγματοποιήθηκε μέσω της «μέσης τιμής» και της 
«τυπικής απόκλισης» ενώ για την εξέταση της μεταξύ τους σχέσης χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

Pearson. 
Συμπερασματικά, παρά τον περιορισμό του διευθυντή του σχολείου σε έναν γραφειοκράτη που 

δρα στο πλαίσιο ενός νόμου, οι εκπαιδευτικοί, εκλαμβάνουν την εξουσία και την επιρροή του ως 
άρρηκτα συνδεδεμένες με την ΠΕΖ τους ιδιαίτερα υπο τις παρούσες συνθήκες.  

 
Λέξεις κλειδιά: Διευθυντής, ποιότητα επαγγελματικής ζωής, μορφές ηγεσία, Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, Covid-19 

1. Εισαγωγή 

Με την έλευση της πανδημίας του κορονοϊού και την εξάπλωση της επιδημιολογικής απειλής 
στο σύνολο της ανθρώπινης κοινωνίας, τα νέα δεδομένα απείλησαν με τρόπο έκδηλο την δημόσια 

υγεία, κινητοποιώντας τον παγκόσμιο μηχανισμό (Wang et al., 2020). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι 
εκπαιδευτικοί, βίωσαν μια σημαντικότατη επιδείνωση της εξουθένωσής τους, λόγω των πρόσθετων 
απαιτήσεων που επιδείνωσαν τις κοινωνικές σχέσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, το 
σχολικό περιβάλλον, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ τους, ως συναδέλφων ή με τους διευθυντές τους, 

μειώνοντας αναπόδραστα το ήδη χαμηλό επίπεδο ποιότητας της επαγγελματικής ζωής τους (Γρουνά 
& Παπαδανιήλ, 2019· Γρουνά & Νέδος, 2021). 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι απαιτήσεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία των εκπαιδευτικών 
οργανισμών, έφεραν στην επιφάνεια τη σημαντικότητα της αποδοτικής εκπαιδευτικής ηγεσίας 

(Muijs & Harris, 2003) αλλά και τον πολυδιάστατο και απαιτητικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Η 
επίδραση του στυλ ηγεσίας του Διευθυντή στην ποιότητα επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών 
έχει τύχει περιορισμένης διερεύνησης καθώς έχει υποτιμηθεί από την  ερευνητική κοινότητα (De 
Hoogh & Den Hartog, 2009). Εντούτοις, έρευνες έχουν υποστηρίξει τη θετική επιρροή που έχει το 

στυλ ηγεσίας στη συμπεριφορά και στη στάση που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί στον εργασιακό 
τους χώρο (Bass & Avolio, 2004).  

2. Κυρίως μέρος 

Η επαγγελματική ποιότητα ζωής αναφέρεται στο πώς αισθάνεται ένα άτομο σε ένα 
ανθρωπιστικό επάγγελμα για την εργασία του. Κατά τον Stamm (2009), η επαγγελματική ποιότητα 
ζωής διαθέτει μια διττή υπόσταση για τους εργαζόμενους. Αυτό το αναδυόμενο δίπτυχο, έχει μια 

θετική χροιά, επικεντρωμένη στην εργασιακή ικανοποίηση που λαμβάνει ο εργαζόμενος, παρέχοντας 
βοήθεια προς τους άλλους (Compassion Satisfaction) ενώ η αρνητική χροιά του περιλαμβάνει το 
άγχος και την εργασιακή εξάντληση που προκαλείται από τη συναισθηματική συμμετοχή που 
απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των «πελατών» (Compassion Fatigue) (Yalçın & İsgör, 

2017). 
Η επαγγελματική ποιότητα ζωής, είναι το ιδανικότερο απο τα θετικά συναισθήματα που 

αποκομίζει ένα άτομο από την εργασία του, που υπερισχύει των αρνητικών συναισθημάτων που 
οδηγούν στην επαγγελματική εξουθένωση. Συνεπώς, τα θετικά συναισθήματα του εργαζομένου για 

την επαγγελματική ποιότητα ζωής τους έχουν θετική επίδραση στη συνολική ποιότητα ζωής του 
εργαζομένου και κατ' επέκταση στην κοινωνία (Christopoulou et al., 2020).  

Ειδικότερα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η συναισθηματική συμμετοχή που ζητείται για 
την κάλυψη των αναγκών των μαθητών μπορεί να είναι καταναλισκόμενη και τελικά αυτή η 

συναισθηματική συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, κόπωση και τελικά εξουθένωση (Gomez, 
2020).   

Σε κάθε περίπτωση, η αποφυγή της εξάντλησης των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για τη 
διασφάλιση της επιτυχίας των μαθητών και για τη διατήρηση των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα. 
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Προσεγγίζοντας την επίτευξη μιας βέλτιστης απόδοσης για τους εκπαιδευτικούς, είναι απαραίτητο 
να ληφθεί υπόψη τόσο η σωματική, συναισθηματική, όσο και η ψυχολογική υγεία τους και οι 
προσωπικές τους αντιλήψεις, ως προς τις έννοιες της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας στην  
εκπαίδευση (Díaz, 2018).  

Άλλωστε, τα επιτεύγματα των μαθητών αυξάνονται σε θετικά μαθησιακά περιβάλλοντα με 
ποιοτικούς εκπαιδευτικούς και, ως εκ τούτου, αποτελεί ευθύνη της σχολικής ηγεσίας η κατανόηση 
των αναγκών των εκπαιδευτικών και ο τρόπος παροχής κατάλληλης υποστήριξης. Κάθε διευθυντής 
σχολικής μονάδας επιθυμεί να ηγείται ενός σχολείου, στο οποίο εργάζονται αποδοτικά, 

κινητοποιημένα και με ευχαρίστηση οι εκπαιδευτικοί, χωρίς να υπάρχουν προβληματικές 
συμπεριφορές και συγκρούσεις. Αντίστοιχα, κάθε εκπαιδευτικός επιθυμεί να έχει ως επικεφαλή, έναν 
διευθυντή-ηγέτη, ο οποίος υιοθετεί σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους, εξασφαλίζει την εύρυθμη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας, διατυπώνει όραμα, αναλαμβάνει δράση, προφυλάσσει τους 

υφισταμένους του από αρνητικές καταστάσεις και τους στηρίζει στο έντονα απαιτητικό τους έργο 
(Γρουνά & Παπαδανιήλ, 2019). 

Η επίδραση του στυλ ηγεσίας του Διευθυντή στην επαγγελματική εξουθένωση των 
εκπαιδευτικών έχει τύχει περιορισμένης διερεύνησης καθώς έχει μάλλον υποτιμηθεί από την 

ερευνητική κοινότητα (Γρουνά & Παπαδανιήλ, 2019). Ερευνητές έχουν υποστηρίξει τη  θετική 
επιρροή που έχει η μετασχηματιστική ηγεσία στη συμπεριφορά και στη στάση που διαμορφώνουν οι 
εκπαιδευτικοί στον εργασιακό τους χώρο (Bass & Avolio, 2004). Όταν ο ηγέτης υιοθετεί το 
μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας τότε τα θετικά συναισθήματα των εργαζομένων αυξάνονται 

συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων, βελτιώνοντας την 
επαγγελματική ικανοποίηση (Konsolas et al., 2014). Μάλιστα, όπως  διαπιστώνεται, ο βαθμός της 
επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι αρκετά υψηλός και παρακινούνται σε μεγάλο 
βαθμό για καλύτερη αποτελεσματικότητα, όταν το ηγετικό προφίλ του διευθυντή τους παραπέμπει 

στην μετασχηματιστική ηγεσία σε συνδυασμό  με τη συμμετοχική ενώ διαφαίνεται αρνητική 
συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και του μετασχηματιστικού καθώς και του 
συναλλακτικού στυλ ηγεσίας (McKinney-Thompson, 2015). Αντίθετα, σε έρευνες, βρέθηκε ότι η 
ύπαρξη του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης σχετίζεται με το στυλ ηγεσίας που έχουν 

υιοθετήσει οι διευθυντές των εκπαιδευτικών οργανισμών στους οποίους υπηρετούν (Al-Shudaifat, 
2015· Γρουνά & Παπαδανιήλ, 2019). 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Με αυτό το σκεπτικό, σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τις μορφές ηγεσίας που 
ακολουθούν οι διευθυντές σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ν. Σερρών, όπως αυτές 
αντικατοπτρίζονται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Ένας άλλος στόχος είναι να διερευνηθεί ο 

βαθμός στον οποίο ο τύπος ηγεσίας επηρεάζει την ποιότητα επαγγελματικής ζωής των 
εκπαιδευτικών, καθώς οι κοινωνικοοικονομικές, τεχνολογικές και επιστημονικές προκλήσεις του 
21ου αιώνα εγείρουν την ανάγκη για ένα σχολείο ευέλικτο, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, ικανό να 
παράγει το αγαθό της γνώσης αλλά και της παιδείας. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν συνολικά 344 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ν. Σερρών. Oι 312 από τους συμμετέχοντες ήταν γυναίκες και 
οι 32 άνδρες, η ηλικία των οποίων κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 46,75±7,63 έτη ενώ ο μέσος όρος 
προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση ανέρχεται περίπου στα 16,37± 8,89 έτη.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας διερευνούν το είδος του κυρίαρχου ηγετικού στυλ που 
εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το επίπεδο ποιότητας 
επαγγελματικής ζωής και των διαστάσεων της αλλά και τη σύνδεση του ηγετικού στυλ που υιοθετούν 
οι διευθυντές με την ποιότητα επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών.  

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το  ερωτηματολόγιο Ποιότητας Επαγγελματικής 
ζωής (ProQοL) το οποίο αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο 30 δηλώσεων-ερωτήσεων κλειστού 
τύπου. Οι τιμές που προσεγγίζουν το 0 δεικνύουν υψηλή επαγγελματική εξουθένωση καθώς και 
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δευτερογενές τραυματικό άγχος. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο 
της Ηγεσίας Multifactor Leadership Questionnaire - MLQ 5 (Bass & Avolio, 2004). Το 
ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 45 κλειστές ερωτήσεις.   

Η αξιολόγηση των απαντήσεων έλαβε χώρα με την χρήση κλίμακας likert, ενώ ο συντελεστής 

Pearson μελέτησε την σχέση μεταξύ μεταβλητών. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Όπως διαπιστώνεται και από τα ερευνητικά δεδομένα, σε συνολικό επίπεδο, οι απαντήσεις των 
συμμετεχόντων στην έρευνα, δεικνύουν το εφαρμόσιμο της μετασχηματιστικής ηγεσίας (μ.τ=2,05, 
τ.α=,82), ως επί το πλείστον, στην εκπαίδευση (πίνακας 1).  

 
Πίνακας 1- Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις μορφές ηγεσίας  

 

 
Συμμετέχοντε
ς 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μετασχηματιστική Ηγεσία 344 ,25 3,85 2,05 ,82 

Συναλλακτική Ηγεσία 344 ,17 3,25 1,94 ,55 

Παθητική- προς αποφυγήν 
Ηγεσία 

344 ,00 3,75 1,19 ,97 

 

Με δεδομένη την βαθμολογία στην ικανοποίηση συμπόνιας (28,88 ± 14,46) όπου το μέσο σκορ 
είναι <33, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 
εργασία τους. Η βαθμολογία 56,61 ± 13,81 δεικνύει πως αισθάνονται επαγγελματικά εξουθενωμένοι, 
καθώς στην συγκεκριμένη κλίμακα, η βαθμολογία υπερβαίνει τις 27 μονάδες (Stamm,  2009). Το δε 

Δευτερογενές Τραυματικό Στρες σημειώνει την μεγαλύτερη ποσοστιαία βαθμολογία της κλίμακας 
(59,05 ± 12,55) αποδεικνύοντας την επίδραση της πανδημίας του Covid -19 στην ψυχολογία των εν 
ενεργεία εκπαιδευτικών. Συνολικά, η ποιότητα επαγγελματικής  ζωής (πίνακας 2) κυμαίνεται σε 
χαμηλά επίπεδα (48,52 ± 6,67). 

 
Πίνακας 2- Βαθμολογίες στις διαστάσεις ποιότητας επαγγελματικής ζωής  

 
 

Συμμετέχοντες 
Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Ποιότητα επαγγελματικής ζωής 340 27,50 63,89 48,52 6,67 

Ικανοποίηση από τη συμπόνια 
(εργασία) 

340 ,00 90,00 28,88 14,46 

Συμπονετική κόπωση 340 10,00 85,00 56,61 13,81 

Δευτερογενές τραυματικό στρεςς 340 25,00 90,00 59,05 12,55 

 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, μεταξύ των μεταβλητών των 2 ερωτηματολογίων 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Αξιοσημείωτη θεωρείται η ισχυρή θετική σχέση 

μεταξύ ποιότητας επαγγελματικής ζωής και μετασχηματιστικής ηγεσίας (r=,665, p< ,001). 
Αξιοσημείωτη, επίσης, θεωρείται η ισχυρή αρνητική σχέση του Δευτερογενούς τραυματικού στρες 
με την Μετασχηματιστική ηγεσία (r=-,754, p< ,001).  

 
Πίνακας 3- Συντελεστές συσχέτισης του Pearson της ποιότητας επαγγελματικής ζωής με τις μορφές ηγεσίας  

 

 
Μετασχηματιστ
ική ηγεσία 

Συναλλακτική 
ηγεσία 

Παθητική- προς 
αποφυγήν 
Ηγεσία 
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Ποιότητα επαγγελματικής 
ζωής 

Pearson Correlation ,665** ,551** ,052 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,343 

N 344 344 340 

Ικανοποίηση από τη 

συμπόνια (εργασία) 

Pearson Correlation ,604** ,580** -,128* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,018 

N 340 340 344 

Συμπονετική κόπωση Pearson Correlation ,052 ,063 ,059 

Sig. (2-tailed) ,343 ,247 ,279 

N 340 340 340 

Δευτερογενές τραυματικό 

στρες 

Pearson Correlation -,754** -,384** ,008 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,877 

N 340 340 340 

 
 
Ως προς την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (πίνακας 4) στην ποιότητα 

επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών, πρόκειται να γίνει αναφορά μόνο των στατιστικώς 

σημαντικών ευρημάτων (p<0,05).  
Ως προς την ηλικία, αναδείχθηκαν στατιστικώς σημαντικές αρνητικές σχέσεις τόσο με την 

συμπονετική κόπωση (r=-,237, p< ,001) όσο και με την συνολική ποιότητα επαγγελματικής ζωής 
των συμμετεχόντων (r=-,166, p= ,004). Αντίστοιχα, η εκπαιδευτική προϋπηρεσία σχετίστηκε επίσης 

αρνητικά με την συμπονετική κόπωση και το Δευτερογενές τραυματικό στρες (r=-,149, p= ,010). 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα όσο μεγαλύτερη η ηλικία των εκπαιδευτικών  τόσο μικρότερη 
αισθάνονται την ποιότητα της επαγγελματικής τους ζωής.  

 
Πίνακας 4- Συντελεστές συσχέτισης του Pearson για την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας 

 

 Ηλικία 
Έτη 
προϋπηρεσίας 

Ποιότητα επαγγελματικής 
ζωής 
 

Pearson Correlation -,140* -,098 

Sig. (2-tailed) ,012 ,093 

N 318 297 

Συμπονετική κόπωση 
 

Pearson Correlation -,237** -,166** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 

N 318 297 

Δευτερογενές τραυματικό 
στρες 

Pearson Correlation -,107 -,149* 

Sig. (2-tailed) ,056 ,010 

N 318 297 
 

3. Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα έρευνα, αξίζει να αναφερθεί ως προς το σκοπό της μελέτης, η 
προσέγγιση αυτής, στη διερεύνηση της επαγγελματικής ποιότητας ζωής των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα πορίσματα της παρούσης έρευνας, διαπιστώνεται χαμηλό 

επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία και υψηλό δευτερογενές τραυματικό άγχος. Παρόμοια 
υπήρξαν και τα πορίσματα των Γρουνά και Παπαδανιήλ (2019), προ της πανδημίας που ανέδειξαν 
μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, αλλά και πρόσφατα των Γρουνά 
και Νέδου (2021) κατά τη διάρκεια της τα οποία έδειξαν παρόμοιες τιμές αναφορικά με την ποιότητα 
επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών, υψηλότερα εντούτοις σε σύγκριση με τα επίπεδα προ 

πανδημίας.  
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Η έλευση της πανδημίας, όπως αποδείχθηκε από  τα πορίσματα, επηρέασε την ποιότητα 
επαγγελματικής ζωής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και άλλαξε με τρόπο ραγδαίο τα δεδομένα 
της εκπαίδευσης, με την τελευταία να καλείται να προσαρμοστεί σε αλλαγές, με γνώμονα την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Η επαγγελματική εξάντληση των εκπαιδευτικών λόγω πανδημίας 

έχει αυξηθεί, γεγονός πασίδηλο και κατανοητό, γεγονός επίφοβο καθώς είναι γνωστό πως η 
επαγγελματική εξάντληση συνδέεται με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα στην εργασία, μειωμένη 
ικανοποίηση από την εργασία και μειωμένη δέσμευση για την εργασία ή τον οργανισμό.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μας φάνηκε ότι στις σχολικές μονάδες που 

υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, η μετασχηματιστική ηγεσία αποτελεί την πλέον υιοθετημένη μορφή 
ηγεσίας, ευρήματα που συμφωνούν και με άλλη έρευνα προ πανδημίας (Γρουνά & Παπαδανιήλ, 
2019). H μετασχηματιστική ηγεσία χαρακτηρίζεται με συναδελφικά πρότυπα διοίκησης, δίνοντας 
ιδιαίτερη σημασία στην από κοινού εύρεση στόχων και αμοιβαίο όραμα (Bush, 2011) και στην 

ανάπτυξη ενός στρατηγικού προσανατολισμού στον οργανισμό με στόχο την αλλαγή και την 
καινοτομία. Η εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στη διοίκηση των σχολικών μονάδων 
αποτελεί και την ορθότερη ίσως επιλογή αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης. Ως εκ τούτου, 
αρχίζει να επιβεβαιώνεται η διάθεση και η προσπάθεια μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής 

διοίκησης, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους καθώς ο πολυδιάστατος 
και απαιτητικός ρόλος του σχολικού ηγέτη απαιτεί την εξισορρόπηση αλλαγής και σταθερότητας 
(Daft, 2015). 

 Επιπρόσθετα, στην έρευνα μας βρέθηκε η σχέση των διαστάσεων της ποιότητας 

επαγγελματικής ζωής με τις όλες τις μορφές της σχολικής ηγεσίας, και ισχυρά επίπεδα σε σχέση με 
τον ηγετικό τύπο της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Μελετώντας τη διάσταση του δευτερογενούς 
τραυματικού στρες, με αφορμή την πανδημία, φαίνεται ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
καταστάσεων από τον μετασχματιστή ηγέτη μειώνει τα επίπεδα δευτερογενούς τραυματικού στρες. 

Ως εκ τούτου, η μετασχηματιστική ηγεσία επηρεάζει, επαγγελματική ποιότητα ζωής των 
εργαζομένων περισσότερο σε σύγκριση με τα άλλα μοντέλα ηγεσίας. Ωστόσο, ερευνητικά 
διαφαίνεται πως ο συνδυασμός διαφορετικών μορφών ηγεσίας κατά περίπτωση μπορεί να φέρει 
καλύτερα αποτελέσματα (Divya & Suganthi, 2018). 

Επικεντρώνοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον στα έτη υπηρεσίας και την ηλικία και την 
συνολική προϋπηρεσία, η μελέτη ανέδειξε μια στατιστικά σημαντική σχέση στις αρνητικές 
διαστάσεις της ποιότητας επαγγελματικής ζωής των συμμετεχόντων, πόρισμα επιβεβαιωμένο και σε 
άλλες έρευνες (Stringari et al., 2019· Γρουνά & Νέδος, 2021). Τα ευρήματα επιβεβαιώνονται και σε 

παλαιότερες έρευνες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν να αποστασιοποιούνται καθώς αποκτούν 
μεγαλύτεροι εμπειρία νιώθοντας πιο απόμακροι από τους μαθητές τους και το εργασιακό περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώνεται, μετά την πανδημία, ο αυξανόμενος αριθμός των εργασιακών 
αναθέσεων και οι υψηλές απαιτήσεις του νέου ρόλου των εκπαιδευτικών, δίνουν λίγο χρόνο για 

ξεκούραση, ανάκαμψη και ανασυγκρότηση σε αυτούς (Opeyemi et al., 2015). 
Συμπερασματικά, τα μοντέλα διοίκησης που υιοθετούν οι διευθυντές σχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με την ποιότητα επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών. Στις περισσότερες δε περιπτώσεις 
οι μορφές της ηγεσίας επιδρούν στον τρόπο που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί ως προς τις διαστάσεις 

της συμπονετικής κόπωσης και του δευτερογενους τραυματικού στρες.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

 
Καλούρη Ράνυ 

Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

Περίληψη  

Η πανδημία Covid-19 επηρέασε και επηρεάζει ακόμη τις ακαδημαϊκές διαδικασίες, καθώς και 
τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών  σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές καλούνται να λάβουν σήμερα αποφάσεις που οι 
συνέπειες και τα αποτελέσματά τους θα εμφανιστούν μακροπρόθεσμα. Η πανδημία, η «ρητορική» 

της και ο τρόπος αντιμετώπισης των επιπτώσεων της στην εκπαιδευτική πράξη έχει επηρεάσει 
σημαντικά την επαγγελματική πορεία των εκπαιδευτικών και την «παιδαγωγική» τους στάση. 
Ταυτόχρονα η πανδημία και οι επιπτώσεις της στο εκπαιδευτικό, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον των μαθητών έχουν επηρεάσει την εκπαιδευτική τους πορεία και την στάση τους 

απέναντι σε σπουδές και επαγγέλματα. 
Η  μελέτη μας εστιάζει σε καθηγητές και μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου και προσπαθεί να 

διερευνήσει: 

• Τις επιπτώσεις του COVID-19 στον εκπαιδευτικό χώρο. 

• Τις μεταβολές στην επαγγελματική πορεία των εκπαιδευτικών.  

• Την στάση των μαθητών απέναντι σε σπουδές και επαγγέλματα.  

Μέσα από συνεντεύξεις, στο πλαίσιο ποιοτικής έρευνας, προσπαθούμε να απαντήσουμε στα 

προαναφερόμενα ερωτήματα. 
 

Λέξεις κλειδιά: πανδημία, συμβουλευτική, εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη 

1. Εισαγωγή  

Από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία απασχολούσαν και απασχολούν την εκπαιδευτική 
κοινότητα είναι τα θέματα τα οποία αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελματική συμβουλευτική, 

ειδικά δε, όταν αφενός βιώνουμε ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και αφετέρου σημαντική αύξηση της 
ανεργίας. Παράλληλα, σχεδόν τα τρία τελευταία χρόνια η πανδημία έρχεται και διαφοροποιεί την 
ισχύουσα κατάσταση, δημιουργώντας νέα εργασιακά και εκπαιδευτικά δεδομένα με σημαντικές 
επιπτώσεις τόσο στους νέους που καλούνται να επιλέξουν εκπαιδευτική και επαγγελματική 

κατεύθυνση, όσο και στους εκπαιδευτικούς και συμβούλους που καλούνται να διαχειριστούν την 
αλλαγή των δεδομένων, η οποία όμως πλήττει και τους ίδιους.  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) τα τελευταία δύο χρόνια η παγκόσμια 
κοινότητα έχει κληθεί να αντιμετωπίσει μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Η υγειονομική κρίση της 

πανδημίας διαφοροποίησε  τις διαπροσωπικές και γενικότερα εργασιακές σχέσεις, ενώ στον χώρο 
της εκπαίδευσης και της απασχόλησης επεβλήθη ως επιτακτική ανάγκη η χρήση του διαδικτύου και 
η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.  

Παράλληλα,  μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια αποτελεί το 

εργασιακό άγχος, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα αφετηρία και συνέπεια των αλλαγών και της 
προσπάθειας που γίνεται για προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, της πανδημίας και των 
επιπτώσεών της. 

Εάν σύμφωνα με τον Ηargreaves (2000), ο εκπαιδευτικός στη σύγχρονη εποχή, καλείται να 

διαδραματίσει έναν πολυδιάστατο και απαιτητικό ρόλο, αρκετά διαφοροποιημένο από το παρελθόν, 
ο ρόλος αυτός έχει γίνει ακόμη πιο σύνθετος με δεδομένο ότι -λόγω της πανδημίας- κλήθηκε να 
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διαχειριστεί τόσο τις αλλαγές που αφορούσαν την εκπαιδευτική διαδικασία, που έγινε εξ 
αποστάσεως, όσο όμως και την μεταβολή στην επαγγελματική του πορεία που απαιτεί πλέον άλλου 
είδους δεξιότητες, και κυρίως την γνώση και τον χειρισμό της τεχνολογίας. Αντίστοιχα,  αναλύεται 
και ο τρόπος με τον οποίο η διάδοση και η ευρεία χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου στην εκπαίδευση 

θέτει νέα δεδομένα και την επηρεάζει άμεσα ως κοινωνικό υποσύστημα (Σοφός, Κώστας, Παράσχου 
(2015).   

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μεθοδολογία 

Μέσ από συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές, της Β’ και Γ’ Λυκείου της περιοχής της 
Αττικής στο πλαίσιο ποιοτικής έρευνας, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις του 

COVID-19 στον εκπαιδευτικό χώρο τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς.  
Πιο συγκεκριμένα εστιάσαμε στην στάση των μαθητών απέναντι στις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές τους επιλογές, καθώς και στην πιθανή μεταβολή της επαγγελματικής πορείας των 
εκπαιδευτικών. 

Το άγχος το οποίο δημιούργησε η πανδημία επηρέασε αντίστοιχα  την ψυχική ανθεκτικότητα 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών  (Demetriou, 2021), και αυτή με τη σειρά της διαμόρφωσε 
διαφορετικά τις επαγγελματικές επιλογές και την επαγγελματική πορεία τους (Galassi, Akos, 2007, 
Eurostat, 2021, International Labor Organization, 2021).  

Το δείγμα μας αποτέλεσαν 5 (πέντε) εν ενεργεία εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και 3 (τρεις) μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου.  Οι συνεντεύξεις των μαθητών πραγματοποιήθηκαν 
πρώτες και ακολούθησαν οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. Από τους μαθητές του δείγματός μας 
οι δύο φοιτούν  στην Β’ Λυκείου και μία μαθήτρια στην Γ’ Λυκείου.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι τεχνολόγοι, δηλαδή 2 μηχανολόγοι μηχανικοί, 1 ηλεκτρονικός 
μηχανικός και 2 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, ενώ στο σύνολό τους έχουν από 11   έως 15 χρόνια 
υπηρεσίας. 

Τα δεδομένα έχουν συλλεγεί με ημιδομημένες συνεντεύξεις οι οποίες περιείχαν ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, έτσι ώστε οι ερωτώμενοι/ες να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και να 
αναπτύξουν τις απόψεις τους, για όσο χρόνο οι ίδιοι επιθυμούσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τους Patton (2002) και Bailey (2008). Για την ανάλυση των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε η 
Θεματική Ανάλυση Περιεχομένου (Bengtsson, 2016).  

2.2. COVID-19 και εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Συνεχής Ραγδαίες αλλαγές, χωρίς μάλιστα την αντίστοιχη προετοιμασία ή/και προσαρμογή  

έγιναν λόγω του COVID-19 στον εκπαιδευτικό χώρο τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς. 

Η παραδοσιακή τάξη μεταμορφώθηκε σε εικονική και η εξ αποστάσεως διδασκαλία 
αντικατέστησε την δια ζώσης. Αναγκαία παρουσιάστηκε η γνώση χρήσης των νέων τεχνολογιών και 

η αποτελεσματική διαχείριση ενός συνεχώς αυξανόμενου όγκου πληροφοριών από τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, αλλά και τους γονείς. 

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτέλεσε την κύρια μέθοδο υλοποίησης εκπαιδευτικών 
δράσεων, παρουσιάζοντας μάλιστα αρκετά πλεονεκτήματα (Λιακοπούλου, Σταυροπούλου, 2021), 

ενώ η ενσωμάτωση στην διδακτική πράξη  μέσων και εφαρμογών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών παρουσιάστηκε περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Η τηλεκπαίδευση, όπως 
εφαρμόστηκε εξ ανάγκης λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, διαμόρφωσε μεν ένα άυλο 
περιβάλλον εκπαίδευσης το οποίο επιτρέπει την άρση περιορισμών που σχετίζονται με τον χρόνο και 

το χώρο υλοποίησής της (Κουρτέσης, 2021), παράλληλα όμως δημιούργησε νέες απαιτήσεις που 
σχετίζονταν, πέρα από την γνώση  χρήσης πολυμέσων, με την γνώση και ικανότητα δημιουργίας 
συνεργατικών εκπαιδευτικών συνθηκών εξ αποστάσεως, καθώς  διαμόρφωσης συνθηκών 
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αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης μεταξύ των μελών της σχολικής τάξης (Branquinho et al., 
2020, Causey et al., 2021. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η κάλυψη των αναγκαίων υποδομών για 
τους χρήστες δεν ήταν αυτονόητη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες στην πρόσβαση 
στην μάθηση, ενώ όπως σημειώνεται, και κατά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, η εξοικείωση όσων 

εντάσσονται σε αυτή καθορίζει την ενεργό συμμετοχή τους, ασκώντας επιρροή στην επίτευξη των 
στόχων της (Κουρτέσης, 2021, Sheasley, 2021, Mazza et al., 2020). 

2.3. Εκπαιδευτική και Επαγγελματική επιλογή σε καιρό πανδημίας 

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει τις συνέπειες της πανδημίας και των αλλαγών που αυτή έφερε 
στους εφήβους μαθητές (Demetriou, 2021, Gindt, et al. 2021, De  Miranda et al., 2020, Peterman, et 
al., 2021), ενώ παράλληλα αναδείχτηκε ο σημαντικός ρόλος της συμβουλευτικής στην ευημερία των 

εφήβων (Demetriou, Panaoura, Tamer, 2022). 
Πως όμως επηρέασε η πανδημία την  στάση των μαθητών απέναντι στην εκπαιδευτική και 

επαγγελματική επιλογή που καλούνταν να λάβουν εν μέσω «καραντίνας»;  
Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι κάτω από συνθήκες άγχους αυξάνονται οι πιθανότητες 

ακαδημαϊκής αποτυχίας (Anyi, 2017, Demetriou, 2022, Demetriou, Kalouri, Savva, 2019, Demetriou, 
Kalouri, 2018, Chen et al., 2020, Rapa, Dalton, Stein, 2020, Ghosh et al., 2020) και πιθανά και οι 
«λανθασμένες», υπό πίεση, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.  

Ο Χ.Α., μαθητής της Γ’ Λυκείου σημειώνει ότι : «τι σημασία έχει τι σχολή θα διαλέξω; αφού 

κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρχουν δουλειές μετά την πανδημία και τι δουλειές θα υπάρχουν. Η μόνη 
επιλογή που φαίνεται «καλή» είναι τα ιατρικά και τα παραιτρικά επαγγέλματα…Τα άλλα πάει πέθαναν! 
Δεν βλέπεις τι γίνεται …όλα κλείνουν», ενώ η Μ.Κ. συμπληρώνει «ναι, έχουμε όλα τα παιδιά πολύ 
άγχος! Τι θα κάνουμε; Μήπως μάθαμε τίποτα με την εξ αποστάσεως εκπάιδευση; Πως θα δώσουμε 

εξετάσεις; Πάει το πρόγραμμά μας, πάει η καθημερινότητά μας…Πως να διαβάσεις συστηματικά όταν 
όλη μέρα είσαι σπίτι; μαζί με όλη σου την οικογένεια;» 

 Αν το υπερβολικό ή/και παρατεταμένο άγχος μπορεί να φέρει σοβαρές ψυχοσωματικές  
συνέπειες (Arnold, Silvester, Cooper & Robertson, 2005), με βάση τις συζητήσεις που είχαμε με τους 

μαθητές, το άγχος λόγω της πανδημίας (Demetriou 2022) επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση και τις 
αλλαγές που έγιναν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον  και την αλλαγή στο καθημερινό πρόγραμμα των 
μαθητών.  

Η μονοτονία της καθημερινότητας στο πλαίσιο της καραντίνας και ο περιορισμός της δια 

ζώσης εμψύχωσης και ανατροφοδότησης επηρέασε αρνητικά τους μαθητές στην -τουλάχιστον- 
πρόθεση της «ορθής» εκπαιδευτικής και επαγγελματικής επιλογής, κάτι που συνάδει με τις έρευνες 
των Tausczik et al. (2012) και Li  et al. (2020). Άλλωστε η αδυναμία λήψης αποφάσεων ως συνέπεια 
στρες έχει ήδη επισημανθεί (Arnold et al., 2005, Reimers & Schleicher, 2020).  

Ο ρόλος της συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης, εν καιρώ πανδημίας 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντικός (Demetriou, 2022, Gind et al, 2020, Demetriou, Kalouri, Savva, 
2019, Kalouri, Kontzinou, 2020) αν και προσαρμοσμένος επίσης στις νέες εξ αποστάσεως συνθήκες.   

2.4. Διδάσκοντας σε περίοδο πανδημίας 

Η εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid-19) χαρακτηρίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας ως πανδημία στις 11 Μαρτίου 2020, κάτι το οποίο έφερε αναστολή λειτουργίας σχολικών 

μονάδων και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το 89% του παγκόσμιου μαθητικού πληθυσμού 
«πέρασε» από την διδασκαλία στην σχολική τάξη στην εξ αποστάσεως ή όπως πολύ σωστά 
επισημάνθηκε στην επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία (Μανούσου et al. 2021).  

Εάν η εξ αποστάσεως διδασκαλία βασίζεται σε ειδικές αρχές και μεθόδους και απαιτεί 

συγκεκριμένες υποδομές και γνώση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (Hodges et al., 
2020), η επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους εκπαιδευτικούς του δείγματός μας απαιτούσε 
την σωστή προετοιμασία, επιμόρφωση και υποστήριξη , όπως άλλωστε και οι διεθνέις έρευνες 
καταδεικνύουν  (Burke, Dempsey, 2020, Reimers, Schleicher, 2020). 
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«Δεν ήταν δυνατό ξαφνικά να μας πουν κάντε εξ αποστάσεως μάθημα….Είχαμε υπολογιστές;; 
είχαμε καλό ιντερνετ στο σπίτι;» δηλώνει ο εκπαιδευτικός Χ.Κ., ενώ ο συνάδελφος του Ν.Σ. προσθέτει 
ότι  «υπήρξαν σοβαρά τεχνολογικά προβλήματα λόγω έλλειψης προσβασιμότητας, κακής σύνδεσης και 
ανεπαρκών υποδομών. Μας ζητήθηκε να κάνουμε εξ αποστάσεως διδασκαλία χωρίς κανένα 

πρόγραμμα, χωρίς καμία επιμόρφωση». 
Οι παραπάνω τοποθετήσεις δεν απέχουν από τα  δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ 
στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) που περιλαμβάνει  πέντε συνιστώσες: 

συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, ενσωμάτωση της ψηφιακής 
τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020).  

Για τους εκπαιδευτικούς μας η εξ ανάγκης προσαρμογή στις νέες συνθήκες της επείγουσας εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας - Emergency Remote Teaching - (CRLT, 2020)  τροποποίησε -όπως 

θεωρούν- το επαγγελματικό τους προφιλ: «δεν είμαστε πια οι παραδοσιακοί καθηγητές…, αλλά οι 
δάσκαλοι -σύμβουλοι που κληθήκαμε ξαφνικά όχι μόνο να κάνουμε το μάθημά μας, αλλά να 
υποστηρίξουμε «αναλφάβητους» τεχνολογικά συναδέλφους, γονείς μαθητών μας, αλλά κυρίως τους 
ίδιους τους μαθητές μας που ναι μεν όλοι μέρα παίζουν με ΗΥ, αλλά έχασαν την καθημερινότητά τους 

και βρίσκονται σε ένα διαρκές άγχος».  
Από όλους δε τους εκπαιδευτικούς μας επισημάνθηκε το γεγονός των κοινωνικών ανισοτήτων 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χαμηλό κοινωνικο -οικονομικό 
και μορφωτικό επίπεδο, κάτι το οποίο συμφωνεί και με τις διεθνείς έρευνες (Demetriou, 2022, 

Reimers, Schleicher, 2020, OECD, 2020).  
Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα 

εστίασαν στην δυσκολία μετατροπής της σχολικής τάξης σε ψηφιακή τάξη και στις άγνωστες σχετικά 
συνέπειες (Ψηφίδου, Κυριακοπούλου & Κατσίκης, 2021), καθώς επίσης και στις ελλείψεις που 

σχετίζονται με την πρόσβαση σε εξοπλισμό και σύνδεση στο διαδίκτυο,  σε αποτελεσματική χρήση 
των πλατφορμών εκπαίδευσης, σε έλλειψη εμπειρίας σε αποτελεσματικές παιδαγωγικές μεθόδους εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και σε θέματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

Οι εκπαιδευτικοί μας, όμως, με δεδομένο ότι  ανήκαν στην επαγγελματική εκπάιδευση 

θεώρησαν ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισαν αφορούσε στην «παιδαγωγική» 
προσέγγιση των μαθητών τους από απόσταση. «Θα ήταν ιδιαίτερη χρήσιμη η επιμόρφωση μας στη 
συμβουλευτική…[..]. Για συναδέλφους που είχαν πτυχίο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού από 
την ΑΣΠΑΙΤΕ ήταν όλα πιο εύκολα», δήλωσε η Α.Κ.  

Συνέχισε δε αναφέροντας ότι σύμφωνα με το CEDEFOP (2020), «πρέπει να υπάρξουν 
πολυτικές παρέμβασης για ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς από τη μάθηση» 
(Α.Κ.) επενδύοντας στη συμβουλευτική, την επιμόρφωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
CEDEFOP (2020), 

Για όλους τους εκπαιδευτικούς μας χρειάζεται να ληφθεί μέριμνα από το κράτος για 
επιμόρφωση όχι μόνο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά κυρίως για τον συμβουλευτικό ρόλο 
που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός σε περιόδους κρίσης, όπως η πανδημία και οι 
επιπτώσεις της. Όπως άλλωστε σημειώνεται στην βιβλιογραφία/ σε αντίστοιχες έρευνες ο 

παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πλέον σημαντικά διαφορετικός σε σχέση με την δια 
ζώσης εκπαίδευση (Λιακοπούλου, Σταυροπούλου, 2021).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού  διευρύνεται. Ο δάσκαλος γίνεται «Σύμβουλος», και πρέπει να 
επιμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις.  

Ο εκπαιδευτικός είναι πλέον το πρόσωπο που ενθαρρύνει, υποστηρίζει συναισθηματικά και 
ψυχολογικά τον μαθητή προκειμένου να οικοδομήσει συνεργατικά τις γνώσεις του και εν τέλει να 
ανακαλύψει τις δικές του μαθησιακές διαδρομές για την επίτευξη των στόχων του.  
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5. Συζήτηση 

Πέρα από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, σημαντικές ήταν και οι 

επιπτώσεις στην εκπαιδευτική πράξη. 
Αν και οι εκπαιδευτικοί «προσαρμόστηκαν» στις νέες απαιτήσεις της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ή καλύτερα της εξ αποστάσεως επείγουσας διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς 
μας επεσήμαναν την ανάγκη για επιμόρφωση κυρίως στον τομέα της  συμβουλευτικής. 

Απαιτήθηκε να διαθέτουν νέες δεξιότητες, θεώρησαν ότι ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε αυτές, 
αλλά παράλληλα τόνισαν ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι εξειδικευμένος σύμβουλος, ούτε μπορεί με 
αποτελεσματικότητα να χειριστεί θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και το πρωτόγνωρο 
άγχος των μαθητών την περίοδο της πανδημίας.  

Αν οι μαθητές μας τόνισαν το άγχος που βίωσαν λόγω των διαφόρων αλλαγών στην 
καθημερινότητά τους την περίοδο της καραντίνας, οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν την ανάγκη 
εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα ψυχολογίας προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν τις 
αγχογόνες λόγω των μεταβολών καταστάσεις που βίωσαν μαθητές και γονείς.  

 «Νομίζω και η δουλειά του εκπαιδευτικού δεν είναι αυτή… [ ] Χρειάζεται ένα πιο επιμορφωμένο 
άτομο… Συνάδελφοί μας από το ΠΕΣΥΠ διαχειρίστηκαν καλύτερα τις νέες συνθήκες και την 
ανασφάλεια των μαθητών τους» (Χ.Α.) 

Θεωρούμε ότι -αν και πρόκειται στην ουσία για μια πρώτη προσέγγιση του θέματος- 

αναδείχτηκε ο τρόπος με τον οποίο βίωσαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές την αλλαγή που επέβαλλε 
η πανδημία και η καραντίνα στο σχολικό πλαίσιο. 

 Αναδείχτηκε, επίσης, πως οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν χωρίς στήριξη και επιμόρφωση να 
ανταπεξέλθουν επαρκώς στις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν, χωρίς όμως ποιοτικό 

υποστηρικτικό έργο από τους υπεύθυνους (σχολικούς συμβούλους, προϊσταμένους παιδαγωγικής 
καθοδήγησης κλπ), επειδή και εκείνους αδυνατεί η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική να επιμορφώσει 
και να υποστηρίξει στους νέους ρόλους που καλούνται να καλύψουν.  

Ταυτόχρονα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας για επιμόρφωση στον τομέα της 

συμβουλευτικής προκειμένου ο εκπαιδευτικός να είναι συνάμα παιδαγωγός και σύμβουλος 
ταυτίζεται με τις διεθνείς έρευνες  (Chatters, et al., 2012, Γάκης, Αντωνίου, Καλούρη, 2016), ενώ 
παράλληλα αναδεικνύεται και ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως συμβούλων επαγγελματικής 
καθοδήγησης (Καλούρη, 2010, Argesta, 2004). 

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η παρούσα εργασία θέτει ζητήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 
ερευνητικά ερωτήματα που θα προσεγγιστούν ποσοτικά πλέον με αντιπροσωπευτικό δείγμα, 
προκειμένου να γίνουν ακόμη μία φορά εμφανείς οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε 
θέματα συμβουλευτικής διαχείρισης κρίσεων, όπως ήταν η υγειονομική κρίση τoυ covid 19.  

Άλλωστε και σε διεθνές επίπεδο επισημαίνεται η απουσία πολιτικών και εκπαιδευτικών 
αποφάσεων διαχείρισης της πανδημίας και των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων που αυτή 
είτε απλά ανέδειξε είτε δυστυχώς δημιούργησε, με αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη ενασχόλησης  
με τα ζητήματα που η πανδημία προκάλεσε στην εκπαιδευτική κοινότητα.  
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Περίληψη  

Η τεχνολογία έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω, εκτός 

των άλλων, της πρόσβασης στην πληροφόρηση και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Κατά την 
περίοδο της πανδημίας παρατηρείται μεγάλη αύξηση των διαδραστικών χρήσεων του διαδικτύου 
στην διδακτική πρακτική και την μαθησιακή πράξη, η οποία συχνά επιβάλλεται από την πολιτική 
ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου. Ωστόσο, μελέτες που αξιολογούν την εμπλοκή στο διαδίκτυο 

επιχειρούν να αναδείξουν παράγοντες που φαίνεται να συμβάλλουν στην παραμέληση και 
εγκατάλειψη βασικών αναγκών των ατόμων. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσπάθεια διερεύνησης της επίδρασης της 
τεχνολογίας και ειδικότερα της χρήσης του διαδικτύου σε μαθητές επαγγελματικών λυκείων που 

ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μονάδες επαγγελματικής 
εκπαίδευσης της Αττικής και ανέδειξε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα κοινωνικό-οικονομικά-
μορφωτικά χαρακτηριστικά των μαθητών με το φαινόμενο του διαδικτυακού εθισμού. Επισημαίνεται 
ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος και του καθηγητή που, σε συνθήκες αντίξοες και για τον ίδιο 

λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και της «επιβολής» της τηλεκπαίδευσης, καλείται αφενός 
να αναπτύξει τις τεχνολογικές και διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη, αλλά και 
αφετέρου να υιοθετήσει συμβουλευτικό ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου.  

Λέξεις κλειδιά: τεχνολογία, κοινωνικές ανισότητες, επαγγελματικά λύκεια 

1. Εισαγωγή  

Την τελευταία 30ετία παρατηρείται αφενός ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας και των 

εφαρμογών της στην επιστήμη, την εκπαίδευση, αλλά και την ψυχαγωγία και αφετέρου ένας έντονος 
προβληματισμός για την κατάχρησή της ή ακόμη περισσότερο για τον εθισμό που μπορεί να 
προκληθεί. Η ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών για τους κινδύνους που εγκυμονεί η 
τεχνολογία και ειδικότερα το διαδίκτυο, είναι αρκετά περιορισμένη. Με δεδομένη την 

προαναφερόμενη διαπίστωση και την εμπειρική εκφρασμένη άποψη διδασκόντων σε μονάδες 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η επίδραση της τεχνολογίας και 
ειδικότερα του διαδικτύου στους μαθητές επαγγελματικών λυκείων, οι εφαρμογές στη σχολική τάξη, 
αλλά και οι πιθανές δυνατές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις διαδικτυακού εθισμού.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Διαδικτυακός εθισμός 

Συνεχής ενασχόληση με τον υπολογιστή, διαδικτυακά παιχνίδια, αναζήτηση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με ταυτόχρονη παραμέληση των προσωπικών υποχρεώσεων του ατόμου, 
χωρίς αίσθηση του χρόνου, με απομόνωση από τους ομηλίκους και χωρίς ανάγκη κοινωνικών 
συναναστροφών θα μπορούσε να χαρακτηριστούν ως θετικές παράμετροι για τον προσδιορισμό του 

διαδικτυακού εθισμού (Young & Rogers, 1998, Yan, 2006). 
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Παράλληλα, αν και η συνεχής χρήση του διαδικτύου προκαλεί σωματικά και ψυχολογικά 
προβλήματα, καθώς και δυσλειτουργίες στους διάφορους, αν όχι σε όλους, τους τομείς της ζωής του 
ατόμου,  η διακοπή της μπορεί να οδηγήσει σε «στερητικό» σύνδρομο, προκαλώντας εκνευρισμό ή  
συνεχή δυσθυμική συμπεριφορά (Caplan, 2003,  Davis, Flett, & Besser, 2002, Δραγώνα, 1992, 

Κατερέλος, & Παπαδόπουλος, 2009).  
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Bai, Lin, & Chen, 2001, Niemz, Griffiths & Banyard, 

2005, Tapscott, 1998, Treuer, Fabian, & Furedi, 2001), ο εθισμός στο διαδίκτυο μπορεί να έχει τις 
ακόλουθες μορφές: 

Cyber-Affair / Relational Addiction, όπου σε βάρος των «πραγματικών» φίλων, επιλέγεται η 
συνομιλία με διαδικτυακούς φίλους, άγνωστους τις περισσότερες φορές, μέσα από  μηνύματα ή 
τόπους κοινωνικής δικτύωσης.  Οι διαδικτυακοί φίλοι αποκτούν μεγαλύτερη σημαντικότητα για το 
άτομο, το οποίο σιγά-σιγά «απομονώνεται» από την πραγματική κοινωνική ζωή..  

Cybersexual Addiction, όπου, επιλέγεται -συνήθως για άτομα με ιδιαίτερα χαμηλή 
αυτοπεποίθηση- η συμμετοχή σε chat room ενηλίκων με σεξουαλικά παιχνίδια φαντασίας ή 
πορνογραφικό υλικό.  

Net Compulsions: όπου, τα διαδραστικά παιχνίδι και τα εικονικά καζίνο αποτελούν την πηγή 

μόνιμης ενασχόλησης και «διασκέδασης» για τα άτομα.  
Τελος, με τον όρο Information Overload περιγράφεται ο εθισμός σε μια συνεχή αναζήτηση 

πληροφοριών σε διάφορες βάσεις δεδομένων. 
Τα αίτια του διαδικτυακού εθισμού είναι πολυποίκιλα, με κυρίαρχη την χαμηλή αυτοπεποίθηση 

του ατόμου, πιθανά ψυχικά προβλήματα, χαμηλή απόδοση στο σχολείο -που παράλληλα μπορεί να 
αποτελεί αίτιο και αποτέλεσμα- οικογενειακά προβλήματα, ελλιπής εποπτεία, υπερπροστατευτικό ή 
αυστηρό περιβάλλον, και, κυρίως, η κάλυψη που προσφέρει η ανωνυμία του διαδικτύου που απαντά 
σε πιθανή κοινωνική φοβία ( Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla, & McElroy, 2000, Turkle, 2011, 

Σιώμος, Σφακιανάκης, & Φλώρος, 2012). 
Παράλληλα, παρατηρείται χαμηλή σχολική απόδοση, κοινωνική απομόνωση, αμυντική και 

επιθετική συμπεριφορά προς  τα οικεία πρόσωπα, ειδικά όταν αναφέρονται στο χρόνο ενασχόλησης 
με το διαδίκτυο, άγχος και ανησυχία καθώς και  συχνά ήπιες καταθλιπτικές συμπεριφορές, με 

ταυτόχρονη απώλεια της προσωπικής τους ταυτότητας και υιοθέτηση μιας νέας «on line» ταυτότητας 
(Μάτσα, 2009, Παπάνης, 2011, Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1993, Σιώμος, & Αγγελόπουλος, 2008, 
Σιώμος, 2013, Σιώμος, Σφακιανάκης, & Φλώρος, 2012, Τσαλίκη & Χρονάκη, 2012). 

2.2. Ερευνητική προσέγγιση 

Στις μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ συνήθως 
φοιτούν μαθητές οι οποίοι χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλές σχολικές επιδόσεις και συχνά 

προέρχονται από χαμηλά κοινωνικό-μορφωτικά στρώματα (Kakara  & Kimoulakis, 2016). 
Έχοντας ως υπόθεση ότι η ωφέλεια της χρήσης του διαδικτύου καθορίζεται και ο διαδικτυακός 

εθισμός συνδέεται με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των μαθητών διερευνήσαμε απόψεις 
που επικρατούν στην μαθητική κοινότητα, με ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε μαθητές της Γ’ 

τάξης δύο ΕΠΑΛ του κέντρου της Αθήνας. Είναι σαφές ότι το δείγμα  μας ήταν δείγμα ευκολίας, η 
συμμετοχή των μαθητών ήταν εθελοντική με διασφαλισμένη την ανωνυμία τους.  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 109 μαθητές, 75 αγόρια και 34 κορίτσια.  
Οι κύριοι άξονες του ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του α’ 

τριμήνου του σχολικού έτους 2017-18, πέρα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά εστιάζουν στο 
χρόνο ενασχόλησης των μαθητών με το διαδίκτυο, την -κατά το δυνατόν- έκφραση της αυτοεικόνας 
τους, στην κοινωνική αποδοχή, στην σχολική επίδοση, στην ειδικότητα  που ακολουθούν, καθώς και 
στην αντίληψη που οι ίδιοι έχουν για το θέμα του «εθισμού» στο διαδίκτυο, εκφρασμένων στη 

κλίμακα likert από το 1 έως το 5, όπου 1: Καθόλου, 2. Λίγο, 3. Ουδέτερα, 4. Αρκετά, και 5. Πάρα 
πολύ.  
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Είναι προφανές ότι ο σημαντικός περιορισμός της έρευνάς μας είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
γενίκευση των αποτελεσμάτων. Είναι όμως δυνατή η αξιοποίησή τους για την αντιμετώπιση και τον 
σχεδιασμό δράσεων αντιμετώπισης του διαδικτυακού εθισμού. 

2.3. Περιγραφή-Αποτελέσματα 

Το δείγμα μας αποτελείται από μαθητές της Γ’ λυκείου, 69% αγόρια και 31% κορίτσια, τα 
οποία έχουν επιλέξει τον τομέα της μηχανολογίας 32%, της ηλεκτρολογίας 24%, της ηλεκτρονικής 

31% , 8% του τομέα υγείας - πρόνοιας – ευεξίας και 5% του τομέα γεωπονίας, τροφίμων και 
περιβάλλοντος.  

H πλειοψηφία των συμμετεχόντων μένουν και με τους δύο γονείς (64,5%), το 9,9 μένει μόνο 
με την μητέρα τους, ενώ το 2,3% δήλωσε ότι μένει μόνο του. Το υπόλοιπο ποσοστό επέλεξε να μην 

απαντήσει σχετικά. Μόνο το 37,7% έχει αδέλφια (1 έως 3), ενώ υψηλό παρουσιάζεται το ποσοστό 
της ανεργίας για τον ένα γονέα: το 6,8% έχουν και τους δυο γονείς άνεργους και 41,9% απάντησε 
πως έχει ένα γονέα άνεργο.  

Το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

Κάτοχοι: 
Απολυτήριου λυκείου: 32,8% πατέρων και 29,3% μητέρων 
Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 8% πατέρων και 3,5% μητέρων  
Απολυτήριο γυμνασίου ή δημοτικού: 11% πατέρων και 8% μητέρων  

Μεταπτυχιακού τίτλου: 1,8% πατέρων και 0,6% μητέρων 
Τίτλων επαγγελματικής ειδίκευσης (ΙΕΚ, τεχνικές σχολές κλπ): 46,4 πατέρων και 58,6% 

μητέρων. 
Σύμφωνα με τους μαθητές του δείγματός μας, επιλέγουν να «περιδιαβαίνουν» στο διαδίκτυο 

7-8 ώρες ημερησίως, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα σε φύλο, μορφωτικό επίπεδο 
οικογένειας και σχολικής επίδοσης μαθητή.  

Στο ερώτημα εάν 7 ώρες τουλάχιστον ημερησίως στο διαδίκτυο θα μπορούσε να συνιστά 
διαδικτυακό εθισμό, το σύνολο σχεδόν του δείγματός μας απάντησε πως όχι (βλ. πίνακα 1), αντίθετα 

με σχετικές έρευνες (Μάτσα, 2009, Σφακιανάκης, Σιώμος, Φλώρος, 2012, Κορμάς, Δάρα, (επιμ .), 
2011). 

 

 Πίνακας 1: Απαντήσεις στο ερώτημα εάν τουλάχιστον 7 ώρες ημερησίως στο διαδίκτυο θα μπορούσε να συνιστά 

διαδικτυακό εθισμό. 

 

Μέτρηση 

Σχετική Συχνότητα (%) 

Καθόλου 59,8 

Λίγο 39,7 

Ουδέτερα 0,2 

Αρκετά 0,3 

Πάρα πολύ  
Total 100 

 

Αναπτύσσουμε λοιπόν την υπόθεση ότι εφόσον οι μαθητές θεωρούν φυσική την ενασχόλησή 
τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ωρών στο διαδίκτυο, θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ο 
τρόπος αντιμετώπισης του θέματος και να επικεντρωθεί, όχι τόσο στη μη ενασχόληση με το 
διαδίκτυο, όσο στο περιεχόμενο των διαδικτυακών αναζητήσεων.  

 

 Πίνακας 2: Απαντήσεις στο ερώτημα εάν το διαδίκτυο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με την πραγματική 

επικοινωνία. 

 

Μέτρηση 
Σχετική Συχνότητα (%) 

Καθόλου 6,1 
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Λίγο 14,5 

Ουδέτερα 14,0 

Αρκετά 33,5 

Πάρα πολύ 30,7 

Total 98,9 

Ελλείποντα στοιχεία 1,1 
 

Αναζητώντας την αιτία της ενασχόλησης παρατηρούμε ότι: 
Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου εξασφαλίζει, για τους ίδιους τους μαθητές (θεωρούν δηλαδή) 

μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι η πραγματική επικοινωνία (βλ. πίνακα 2), ο αριθμός διαδικτυακών 
φίλων προσφέρει αίσθηση μεγαλύτερης κοινωνικής αποδοχής (βλ. πίνακα 3), ενώ ταυτόχρονα το 

διαδίκτυο μπορεί να ικανοποιήσει την περιέργεια τους για ερωτικά και σεξουαλικά ζητήματα (βλ. 
πίνακα 4).  

 

 Πίνακας 3: Απαντήσεις στο ερώτημα εάν ο αριθμός διαδικτυακών φίλων προσφέρει αίσθηση μεγαλύτερης κοινωνικής 

αποδοχής. 

 

Μέτρηση 

Σχετική Συχνότητα (%) 

Καθόλου 2,2 

Λίγο 12,8 

Ουδέτερα 16,2 
Αρκετά 35,8 

Πάρα πολύ 32,4 

Total 99,4 

Ελλείποντα στοιχεία 0,6 
 

 Πίνακας 4: Απαντήσεις στο ερώτημα εάν το διαδίκτυο μπορεί να ικανοποιήσει την περιέργεια για ερωτικά και σεξουαλικά 

ζητήματα 

 

Μέτρηση 

Σχετική Συχνότητα (%) 

Καθόλου 6,1 

Λίγο 6,7 

Ουδέτερα 16,8 

Αρκετά 29,6 

Πάρα πολύ 37,4 
Total 96,6 

Ελλείποντα στοιχεία 3,4 

 
Παράλληλα η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι η ενασχόληση με το διαδίκτυο δεν 

επηρεάζει αρνητικά την σχολική επίδοσή τους (βλ. πίνακα 5 ), ενώ αντίθετα ενισχύει την αυτοεικόνα 
τους (βλ. πίνακα 6). 

Παρατηρούμε όμως, ότι ενώ η πλειονότητα θεωρεί ότι η διαδικτυακή κυρίως επικοινωνία 
ενισχύει την αυτοεικόνα τους, στην ερώτηση εάν νιώθετε ικανοποιημένοι από τον εαυτό σας και την 

εικόνα που εκφράζετε προς τους άλλους, σχεδόν το σύνολο του δείγματός μας δεν είναι 
ικανοποιημένο από την εικόνα του ή είναι λίγο ικανοποιημένο (βλ. πίνακας 7).  

 

 Πίνακας 5: Απαντήσεις στο ερώτημα εάν η ενασχόληση με το διαδίκτυο επηρεάζει αρνητικά την σχολική επίδοσή. 

 

Μέτρηση 

Σχετική Συχνότητα (%) 

Καθόλου 43,6 

Λίγο 34,6 
Ουδέτερα 13,4 
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Αρκετά 2,1 

Πάρα πολύ 1,3 

Total 95 

Ελλείποντα στοιχεία 5,0 
 

 

Πίνακας 6: Απαντήσεις στο ερώτημα εάν η ενασχόληση με το διαδίκτυο ενισχύει την αυτοεικόνα του μαθητή. 

 

Μέτρηση 

Σχετική Συχνότητα (%) 

Καθόλου 7,3 

Λίγο 10,6 

Ουδέτερα 20,1 

Αρκετά 31,8 
Πάρα πολύ 27,4 

Total 97,2 

Ελλείποντα στοιχεία 2,8 

 
Πίνακας 7: Απαντήσεις στο ερώτημα εάν νιώθετε ικανοποιημένοι από τον εαυτό σας και την εικόνα που εκφράζετε προς τους 

άλλους. 

 

Μέτρηση 

Σχετική Συχνότητα (%) 

Καθόλου 36,3 

Λίγο 40,7 

Ουδέτερα 6,8 

Αρκετά 11,7 
Πάρα πολύ 1,7 

Total 97,2 

Ελλείποντα στοιχεία 2,8 

 

5. Συζήτηση 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα κατεξοχήν εργαλείο για ενημέρωση, πληροφόρηση, επικοινωνία, 
ακόμη και σημαντικό μορφωτικό μέσο. Παράλληλα, όμως αποτελεί «παγίδα» γιατί μπορεί να 

οδηγήσει σε εθισμό και συστηματική απομόνωση (Nalwa, & Anand, 2003).  
Προσπαθώντας να διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά χρηστών του διαδικτύου σε 

περιβάλλοντα επαγγελματικών λυκείων, διαπιστώσαμε ότι η «κατάχρηση», πέραν των 4 -5 ωρών 
χρήσης του, συνάδει με χαμηλό μορφωτικό οικογενειακό περιβάλλον και χαμηλή σχολική επίδοση. 

Παράλληλα όμως, παρατηρήσαμε ότι οι χρήστες μαθητές του δείγματός μας δεν έχουν την 
απαιτούμενη πληροφόρηση και γνώση ώστε να αντιληφθούν ότι ενασχόληση πέραν των 5 ωρών με 
το διαδίκτυο, συνιστά εθισμό. Δηλώνουν ότι ασχολούνται πέραν των 7-8 ωρών ημερησίως και 
αισθάνονται ικανοποίηση με τη διαδικτυακή επικοινωνία και την δυνατότητα που τους προσφέρεται 

για «ανώνυμη» επιβεβαίωση της αυτοεικόνας τους, καθώς και πληροφόρηση για θέματα που 
σχετίζονται με τον έρωτα και τη σεξουαλική αγωγή. Η ειδικότητα που παρακολουθούν στα ΕΠΑΛ 
δεν επηρεάζει την χρήση ή τον εθισμό στο διαδίκτυο. Περισσότερη σημαντική παρουσιάζεται η 
διαπίστωση ότι το σύνολο σχεδόν του δείγματός μας δεν έχει -δεν θεωρεί ότι έχει – θετική αυτοεικόνα 

, κάτι που παράλληλα συσχετίζεται με τον εθισμό στο διαδίκτυο (Δραγώνα, 1992, Aydin, & Sari, 
2011). 

Θεωρούμε ότι οι παρεμβάσεις από το οικογενειακό περιβάλλον, με βάση τα αποτελέσματα της 
έρευνάς μας, αν και περιορισμένης, δεν είναι πολύ εφικτές και κατά συνέπεια αποτελεσματικές. 
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Ο εκπαιδευτικός, ως σύμβουλος, πιστεύουμε ότι μπορεί να ενημερώσει, πληροφορήσει και 
τεκμηριώσει την «θετική» χρήση του διαδικτύου και να περιορίσει τον εθισμό. Όταν ήδη από το 2009 
η Κατερίνα Μάτσα αναφέρεται σε «Εξάρτηση από το Διαδίκτυο: Η πιο σύγχρονη μορφή 
τοξικομανίας», και όταν το δείγμα μας, αν και «εξαρτημένο» στην πλειοψηφία του δεν θεωρεί ότι 

καταχράται προσωπικό χρόνο προς «όφελος» μιας «διαδικτυακής πραγματικότητας», παρουσιάζεται 
αναγκαία η εκπαίδευση για την χρήση και όχι κατάχρηση του διαδικτύου. 

Η ενημέρωση στο σχολείο και η συμβουλευτική παρέμβαση στο άτομο και την οικογένεια 
σχετικά με τον εθισμό στο διαδίκτυο μπορεί να αποδώσει. Πρότυπες προτάσεις χρήσης του 

διαδικτύου, καθορισμός ωρών χρήσης και κίνητρα για κοινωνικές επαφές και άλλες ενασχολήσεις 
αποτελούν σημαντικά βήματα αντιμετώπισης του εθισμού στο διαδίκτυο (Aboujaoude, 2011, Bai, 
Lin, & Chen, 2001, Davis, Flett, & Besser, 2002). 

Ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος μπορεί να συντελέσει στην «ορθή» χρήση του διαδικτύου, στην 

ενημέρωση των μαθητών και στην τόνωση της αυτοεικόνας τους (Βαϊράμη, Βορριά, & Κιοσέογλου, 
2005, Caplan, 2003, Κατερέλος, & Παπαδόπουλος, 2009).  

Χαρακτηριστικό της σημαντικότητας της αναγκαιότητας αντιμετώπισης του φαινομένου της 
εξάρτησης από το διαδίκτυο είναι ότι έχουν ήδη εδώ και μια δεκαετία δημιουργηθεί μονάδες 

απεξάρτησης και αντιμετώπισης του εθισμού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο .  
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Περίληψη 

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού (ΜΚΙΕ), που δημιουργήθηκε την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης, λειτούργησε σαν ένα κοινωνικό πεδίο όπου εκφράστηκαν 
νοοτροπίες που για δεκαετίες χαρακτήριζαν τις σχέσεις των ατόμων με το κράτος και το σύστημα  
υγείας. Η έρευνα που παρουσιάζουμε διενεργήθηκε την περίοδο 2015 -2018 και συμμετείχαν 
εθελοντές και επωφελούμενοι. Τα ερωτήματα που μελετούμε είναι: α) ποιους ρόλους φαίνεται να 

αναζητούν οι ωφελούμενοι, όπως προκύπτουν από τα προβλήματα που αναφέρουν ότι  
αντιμετωπίζουν, τα αισθήματά τους και τα δικαιώματα που θεωρούν ότι έχουν στο ΜΚΙΕ και β) πώς 
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μέσα από αυτό το πρίσμα αντιμετώπιζαν τους εθελοντές του ΜΚΙΕ και τις προσφερόμενες σε αυτό 
υπηρεσίες. Από τα δεδομένα συνάγεται ότι στις «συναντήσεις» των ωφελούμενων με τους εθελοντές 
βασικό διακύβευμα αποτελούσε η αναζήτηση ρόλων και αισθημάτων που προσέφεραν ενδείξεις 
αναγνώρισης και διάκρισης. Έτσι το ΜΚΙΕ και ο εθελοντισμός εξυπηρέτησαν στρατηγικές 

συμβολικής αποκατάστασης στοιχείων που σε άλλα κοινωνικά πεδία έγιναν «θύματα» της 
οικονομικής κρίσης. 

 
 Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό ιατρείο, εθελοντισμός, ρόλοι 

1. Εισαγωγή 

Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού (ΜΚΙΕ) σε μια εποχή 

οικονομικής, κοινωνικής και υγειονομικής κρίσης συνοδεύτηκε όχι μόνο από την προσφορά δεκάδων 
εθελοντών (γιατροί, εθελοντές φαρμακείου, γραμματείας, κ.λπ.) αλλά και τις επισκέψεις χιλιάδων 
ωφελούμενων. (Μόνο το 2014 πραγματοποιήθηκαν 6.664 επισκέψεις από 1.669 ωφελούμενους). 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην καθημερινή πράξη αλλά και τις παραστάσεις των ατόμων το ΜΚΙΕ 

να λειτουργεί σαν ένα «νέο, μικρό, λαϊκό, και εθελοντικό νοσοκομείο» ή, από άλλη σκοπιά, σαν μια 
πρόταση για μια νέα νοσοκομειακή και νοσηλευτική πολιτική και φροντίδα. Η παράσταση αυτή ως 
σύνθεση από ετερόκλητα ιστορικά, κρατικά, θεσμικά, νοοτροπιακά και ιδεολογικά στοιχεία σύντομα 
δημιούργησε νέες «θέσεις» και «ρόλους», «υπαλλήλους» και «πελάτες», «δικαιώματα» και 

«υποχρεώσεις», που παρέπεμπαν άλλοτε στο κράτος και το κρατικό νοσοκομείο και άλλοτε στον 
εθελοντισμό και το κοινωνικό ιατρείο. 

Στο πλαίσιο αυτό οι ωφελούμενοι δεν ήταν «μόνο ωφελούμενοι» και οι εθελοντές δεν θα 
έπρεπε να ήταν «μόνο εθελοντές» αλλά φορείς θέσεων και ρόλων που αδράνησαν ή χάθηκαν και 

κατά κάποιο τρόπο έπρεπε να ανακτηθούν άλλοτε μέσα  από το ραντεβού και την επίσκεψη και 
άλλοτε μέσα από τη συμπαράσταση, τη φροντίδα ή τη θεραπεία.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος έρευνας, θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο  

Στην παρούσα έρευνα το ΜΚΙΕ εκλαμβάνεται ως ένα κοινωνικό πεδίο. Σύμφωνα με τον Π. 
Μπουρντιέ το κοινωνικό πεδίο ορίζεται ως ένας χώρος κοινωνικά δομημένος στο πλαίσιο του οποίου 

τα άτομα και οι ομάδες, μέσα από σχέσεις ανισότητας και κυριαρχίας, αγωνίζονται για τη διατήρηση 
ή την αλλαγή του (Bourdieu, 1998: 60). Οι παρατηρούμενες διαφορές,  διακρίσεις, ανισότητες και 
αντιθέσεις μεταξύ των ατόμων και των ομάδων εκκινούν από το οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό τους κεφάλαιο (Bourdieu, 2002: 115, Μπουρντιέ, 1999: 77, 92 -93) και αποβλέπουν 

κυρίως στην απόκτηση, τη διατήρηση ή την αναπαραγωγή μιας κοινωνικής θέσης (Bourdieu, 2000: 
168, Bourdieu, 2002: 179).  

Το κοινωνικό ιατρείο ως κοινωνικό πεδίο αποτελεί έναν χώρο όπου τα άτομα και οι ομάδες 
κάτω από διαφορετικές περιστάσεις συναντιούνται και αναλαμβάνουν να παίξουν περισσότερους 

από έναν ρόλους (Goffman, 1996: 178). Οι ρόλοι αυτοί δεν είναι αυτοσχέδιοι ή αυθαίρετοι αλλά 
αποτελούν ένα είδος «εαυτού» που έχει ήδη κατασκευαστεί κοινωνικά και επιβάλλεται μέσα από μια 
κοινωνική θέση και τους ρόλους που τη συνοδεύουν (Goffman, 1996: 173, 174, 182). Σε κάθε 
περίπτωση η δυνατότητα απόστασης ή υπέρβασης ενός ρόλου παρέχεται σε όσους σε σχέση με τους 

άλλους κατέχουν ανώτερες θέσεις (Goffman, 1996: 236, 266). Τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή 
επιλέγουν κάθε φορά διαφορετικούς «θεατές και ακροατές» αλλά και συγκεκριμένους «ρόλους», 
προκειμένου να μεταδώσουν την εντύπωση που τους εξυπηρετεί (Goffman, 2006: 60, 71). Και παρότι 
για την επίτευξη αυτού του στόχου μπορούν να υπάρξουν διαφορετικοί εκφραστικοί εξοπλισμοί και 

«σκηνικά» με διαφορετικά σκηνογραφικά μέρη (Goffman, 2006: 77 -79), το αποτέλεσμα πλάθεται 
και τροποποιείται, ώστε να ταιριάζει στις αντιλήψεις και τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσα στην 
οποία παρουσιάζεται (Goffman, 2006: 90, 127). Υπάρχει δηλαδή κάθε φορά ένα «σχήμα αρμόζουσας 
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συμπεριφοράς» «παιγμένο με άνεση ή αδεξιότητα, με επίγνωση ή χωρίς, με δόλο ή καλή πίστη», 
«είναι παρά ταύτα κάτι που πρέπει να διαδραματισθεί και να απεικονιστεί, κάτι που πρέπει να 
πραγματωθεί» (Goffman, 2006: 129). 

Στην περίπτωση που η «παρουσίαση του εαυτού» στοχεύει στην απόκρυψη ή διαχείριση ενός 

ορατού ή αόρατου «στίγματος» (ανεργία, φτώχεια, ασθένεια, δυσφορία, αναπηρία, κ.λπ.) (Goffman, 
2001: 67) το άτομο παρά τους λόγους ή τις δικαιολογίες που επικαλείται (Goffman, 2001: 71 -73) 
συχνά δεν μπορεί να αποφύγει τη ντροπή και το μίσος προς τον εαυτό για κάτι που τον «κηλιδώνει» 
(Goffman, 2001: 70). Στην περίπτωση του απαξιωμένου ατόμου, δηλαδή του ατόμου του οποίου η 

διαφορετικότητα δεν είναι άμεσα εμφανής και γνωστή εκ των προτέρων (ή τουλάχιστον ο ίδιος δεν 
γνωρίζει ότι είναι γνωστή στους άλλους), το ζητούμενο δεν είναι η διαχείριση της έντασης που 
προκαλείται στις κοινωνικές επαφές, αλλά μάλλον η διαχείριση των πληροφοριών για το ελάττωμά 
του· δηλαδή, να φανερώσει ή να μην φανερώσει, να εκμυστηρευτεί ή να μην εκμυστηρευτεί, να πει 

ψέματα ή να μην πει, και, σε κάθε περίπτωση, σε ποιον, πώς, πότε και πού (Goffman, 2001: 111). 
Αυτή η κοινωνική, συμβολική και ψυχική δυναμική, παρότι εξαντλητική ή επώδυνη, μπορεί να γίνει 
υποφερτή όταν συνδεθεί με τις ευρύτερες στρατηγικές συμβολικής αποκατάστασης του ατόμου 
(Bourdieu, 2002: 398) και όταν το άτομο αξιοποιήσει διαφορετικές στρατηγικές «μπλόφας» και 

εξευφημισμού (Bourdieu, 2002: 400), προκειμένου να μειώσει τις μεγάλες συνέπειες στη 
δραματοποίηση της κοινωνικής ζωής.  

Συνοψίζοντας, στο κοινωνικό πεδίο του κοινωνικού ιατρείου οι «συναντήσεις» των 
ωφελούμενων με τους εθελοντές και οι εκατέρωθεν συνειδητές ή ασυνείδητες «παρουσιάσεις του 

εαυτού» δεν αποσκοπούν μόνο στην επίλυση «πραγματικών προβλημάτων» αλλά αφορούν και 
συμβολικά διακυβεύματα ανάμεσα στις θέσεις που υπάρχουν, στους ρόλους που είναι διαθέσιμοι και 
στα άτομα που διεκδικούν αυτές τις θέσεις και τους ρόλους. 

2.2. Αντικείμενο της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Η έρευνα που παρουσιάζουμε διενεργήθηκε την περίοδο 2015 -2018 και σ’ αυτή συμμετείχαν 
24 εθελοντές της γραμματείας του ΜΚΙΕ και 20 ωφελούμενοι. Τα ερευνητικά δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν με ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Για κάθε ομάδα χρησιμοποιήθηκε διαφορετικός 
οδηγός συνέντευξης, που αντανακλούσε την ιδιαιτερότητα της ομάδας και τις σχετικές με αυτή 
υποθέσεις έρευνας. Το υλικό των συνεντεύξεων αναλύθηκε με θεματική ανάλυση περιεχομένου.  

Τα ερωτήματα που επιχειρούμε να απαντήσουμε είναι: α) ποιους ρόλους φαίνεται να 

αναζητούν οι ωφελούμενοι, όπως προκύπτουν από τα προβλήματα που αναφέρουν ότι 
αντιμετωπίζουν, τα αισθήματά τους και τα δικαιώματα που θεωρούν ότι έχουν στο κοινωνικό ιατρείο 
και β) πώς μέσα από αυτό το πρίσμα αντιμετώπιζαν τους εθελοντές του κοινωνικού ιατρείου, τις 
προσφερόμενες σε αυτό υπηρεσίες και τα αντίστοιχα αγαθά.  

3. Το υλικό και τα αποτελέσματα της έρευνας 

Σε προηγούμενες ερευνητικές προσεγγίσεις του ΜΚΙΕ διαπιστώσαμε ότι η πλειονότητα των 

ωφελούμενων ήταν μέσης ηλικίας, εργάζονταν πριν από την οικονομική κρίση ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ήταν άποροι ή ανασφάλιστοι και προέρχονταν από περιοχές 
της Αττικής αλλά και ορισμένες επαρχιακές πόλεις (Καμπέρης κ.ά., 2022). 

Σε ό,τι αφορά τους εθελοντές της Γραμματείας και του Φαρμακείου διαπιστώσαμε ότι σχεδόν 

όλοι συμμετείχαν με βάση τα αισθήματα της κοινωνικής αλληλεγγύης, την πεποίθηση της προσφοράς 
καθώς και την προσδοκία της αλλαγής των πραγμάτων που οδήγησαν στην οικονομική κρίση και 
την υγειονομική διακινδύνευση. Επίσης εκφράστηκε από τους ίδιους τους εθελοντές η ανάγκη για 
καλύτερη οργάνωση της ενημέρωσης και της κατάρτισης των δυνάμει και εν ενεργεία εθελοντών 

(Καμπέρης κ.ά., 2017). 
Κάτω από το βάρος της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης οι ωφελούμενοι προσέρχονται 

στο ΜΚΙΕ με πολλές, διαφορετικές και επιτακτικές ανάγκες και οι εθελοντές κάνουν ό,τι καλύτερο 
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μπορούν για να τους βοηθήσουν, με δεδομένα τα μέσα που διαθέτουν και τις ειδικότητες των ιατρών 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΜΚΙΕ. 

Η εικόνα αυτή, ενώ συνοψίζει, συνθέτει και εκφράζει τις καθημερινές απόψεις και προσδοκίες 
για τον εθελοντισμό σε ιατρικές υπηρεσίες, συχνά επισκιάζει, παραβλέπει ή αγνοεί ότι ο λεγόμενος 

«ωφελούμενος» δεν είναι μόνο φορέας ελλείψεων, αναγκών και προβλημάτων αλλά και φορέας μιας 
θέσης, μιας ταυτότητας ή ενός ρόλου τα οποία μέσα στην κρίση υποβαθμίστηκαν, απαξιώθηκαν ή 
χάθηκαν. Από την άλλη ο λεγόμενος «εθελοντής» δεν είναι μόνο φορέας κοινωνικών και 
αλληλέγγυων αισθημάτων, γνώσεων και εμπειριών αλλά και φορέας θέσεων και αρμοδιοτήτων που 

του επιτρέπουν ή του επιβάλλουν να οργανώνει, να ιεραρχεί, να ταξινομεί και να διευθετεί, στον 
χρόνο και στον χώρο, τις εκάστοτε ανάγκες και τα προβλήματα των ωφελούμενων. Από την άποψη 
αυτή η «συνάντηση» των ωφελούμενων με τους εθελοντές δεν περιορίζεται στην απαραίτητη και 
αμοιβαία λογική συγκατάθεση και υπομονή προκειμένου να βρεθούν «λύσεις», αλλά εκτείνεται σε 

μια ορατή ή αόρατη «σύγκρουση», προκειμένου να υπάρξουν αλλαγές, διευκολύνσεις ή και 
«εξυπηρετήσεις». 

3.1. Η πλευρά των ωφελούμενων 

3.1.1.Τα αναγκαία, η ασφάλιση και η υγεία 

Οι ωφελούμενοι στις συνεντεύξεις αναφέρονται συνήθως στις πολύ δύσκολες καταστάσεις και 
τα προβλήματα στα οποία οδηγήθηκαν λόγω της κρίσης. Το ΜΚΙΕ θεωρούν ότι τους βοηθάει, παρότι 

κάποιες εντάσεις μοιάζουν αναπόφευκτες. Στη συνέχεια αναφέρουμε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και ενδεικτικά παραθέματα από τις συνεντεύξεις.  

Το επαρκές φαγητό, που στην εποχή μας θεωρείται σχεδόν αυτονόητο, σε περιόδους κρίσης 
μπορεί να γίνει δυσεύρετο.  

Ωφελούμενη/ος: «Έχει τύχει σε στιγμές απόγνωσης να μην έχω να φάω εγώ και τα παιδιά μου. 
Έχει τύχει… πάρα πολλές φορές και θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει ένα συσσίτιο. Θα πήγαινα 
τρέχοντας». 

Παράλληλα, το συνταγματικό δικαίωμα της ασφαλιστικής και υγειονομικής κάλυψης 

προϋποθέτει και άλλες ειδικότερες ρυθμίσεις που η κρίση φαίνεται ότι δεν επέτρεψε.  
Ωφελούμενη/ος: «Δεν έχω κάλυψη φαρμακευτική. Παρόλο που ακόμα το  Π.Ε.Δ.Υ. μπορεί να 

με δεχτεί ως ασθενή, δεν μπορεί να μου καλύψει τα φάρμακα».  
Ωφελούμενη/ος: «Είμαι πάνω από 55 χρονών και όσοι είναι πάνω από 55 χρονών και δεν έχουν 

συμπληρώσει 3000 ένσημα, δεν δικαιούνται ασφάλεια». 
Όπως η εργασία και το εισόδημα έτσι και η υγεία και οι θεραπείες για ορισμένα κοινωνικά 

στρώματα μέσα στην κρίση αποσυνδέθηκαν. 
Ωφελούμενη/ος: «Είμαστε άνεργοι, έχουμε πρόβλημα υγείας και δεν μπορούμε να κάνουμε τις 

εξετάσεις. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα πληρωμής τους».  
Ωφελούμενη/ος: «Αν ο γιατρός μού πρότεινε κάποιες εξετάσεις που δεν τις καλύπτει το 

κοινωνικό ιατρείο, δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ, γιατί δεν έχω κανένα εισόδημα».  

3.1.2.Κοινωνική απομόνωση και ντροπή 

Πέρα από τις απολύτως απαραίτητες κοινωνικές σχέσεις η κρίση επηρέασε και τη στοιχειώδη 
κοινωνικότητα, που για ορισμένα κοινωνικά στρώματα συνίστατο σε φιλικές και οικογενειακές 

αμοιβαίες επισκέψεις. 
Ωφελούμενη/ος: «Δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα, έχουμε αποκοπεί από φίλους από συγγενείς, 

από γνωστούς, δεν μπορείς να βγεις να πας κάπου… Επομένως δεν μπορείς να έχεις κοινωνική ζωή».  
Ωφελούμενη/ος: «Δεν έχω λεφτά ούτε για καφέ. Πού να βγαίνω; Να βγω να πάω πού; Τα 

πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα… Ούτε οι φίλοι και οι γνωστοί δεν σε καλούν πια στο σπίτι».  
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Η κρίση έκανε το αίσθημα της ντροπής να ξεφύγει από τα αξιακά ή τα ηθικά του περιεχόμενα 
και να γίνει ένας ανυπόφορος απολογισμός για τη ζωή και την εργασία που μοιάζουν να μην μπορούν 
πια να ανακτηθούν.  

Ωφελούμενη/ος: «Είμαι 63 χρονών, για πρώτη φορά στη ζωή μου, ένιωσα το συγκλονιστικό 

συναίσθημα ότι με νίκησε η ζωή. Δεν είχα ντραπεί, δεν είχα γονατίσει ποτέ στη ζωή μου. Δουλεύω 
από 12 χρονών παιδάκι… Είχα δουλειά δική μου πάρα πολύ καλή… Θέλω πίσω τη ζωή μου, νιώθω 
ότι κάποιος μου την έκλεψε». 

3.1.3. Δυσλειτουργίες, εκνευρισμός, εντάσεις και δικαιολόγηση  

Το ΜΚΙΕ, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν είχε από την αρχή το απαραίτητο και εκπαιδευμένο 
εθελοντικό προσωπικό, τον απαραίτητο εξοπλισμό και την οργάνωση που απαιτούσε μια διαρκώς 

αυξανόμενη ζήτηση σε ιατρικές υπηρεσίες και φαρμακευτικά αγαθά. Έτσι κάποιες φορές οι 
καθυστερήσεις, οι αναμονές και οι αναβολές ήταν σχεδόν αναπόφευκτες.  

Ωφελούμενη/ος: «Τα πρώτα χρόνια ζοριζόμουν πιο πολύ ειδικά όταν ερχόμουν στο φαρμακείο, 
γιατί είναι πολύ μεγάλη η αναμονή. Δηλαδή, μπορεί να περιμένεις και 3 ώρες».  

Ωφελούμενη/ος: «Εδώ λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου το ραντεβού μπορεί να είναι 
και μετά από 20 μέρες ή μετά από έναν μήνα». 

Η συμπεριφορά των ωφελούμενων δεν οφειλόταν αποκλειστικά στα προαναφερόμενα 
περιστατικά καθυστερήσεων στο ΜΚΙΕ, αλλά οι ωφελούμενοι τα αξιοποιούσαν σαν αιτία ή αφορμή 

για την συνειδητή ή ασυνείδητη «παρουσίαση ενός άλλου εαυτού».  
Ωφελούμενη/ος: «Υπάρχει ένταση. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει με την κρίση, μερικοί προς το 

καλύτερο, οι πιο πολλοί έχουν γίνει… αδιάφοροι και αρπαχτικά νομίζω… Η σκληρότητα αντί να μας 
κάνει καλύτερους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις μας έχει κάνει πιο άγριους… Οι άνθρωποι [που 

έρχονται εδώ] είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους και έχουν κάποια κατάθλιψη, νομίζω».  
Ωφελούμενη/ος: «Ορισμένοι έρχονται με απαίτηση να τους εξυπηρετήσει ο άλλος και πολλές 

φορές είναι και αγενείς».  
Ωφελούμενη/ος: «Από τους ανθρώπους που έρχονται για να εξεταστούν έχω δει κάποιες 

συμπεριφορές μυστήριες. Αλλά και πάλι δικαιολογούνται, γιατί ο καθένας έχει προβλήματα. Μπορεί 
να ξεσπάσει λάθος, μπορεί να έχει κάποια ασθένεια ψυχολογική, οπότε δικαιολογούνται όλα».  

Συνοψίζοντας, οι ωφελούμενοι εκκινώντας από καταστάσεις ανεργίας, φτώχειας, ασθενειών, 
κοινωνικής περιθωριοποίησης και ντροπής, κατά περίπτωση φαίνεται να ανέχονται, να κατανοούν ή 

να δικαιολογούν τις στάσεις και τις συμπεριφορές αυτών που δημιουργούν εντάσεις, προβλήματα 
και αντιθέσεις. Πίσω από την ανάγκη, την έλλειψη, την ανυπομονησία, την οργή, τον θυμό είναι 
δύσκολο να διακρίνουν, στον εαυτό τους και τους άλλους, την αναζήτηση κάποιων θέσεων ή ρόλων 
που είχαν ή νόμιζαν ότι είχαν στη ζωή τους πριν από την κρίση.  

3.2. Η πλευρά των εθελοντών 

3.2.1. Η αμφιβολία για τα «απαραίτητα χαρτιά» και τα ραντεβού 

Οι εθελοντές από την άλλη, ενώ αναγνωρίζουν το βάρος των προβλημάτων των ωφελούμενων 
και κατανοούν ορισμένες εντάσεις, δυσανασχετούν με τις συμπεριφορές που είναι έξω από τη 
διοικητική και νοσηλευτική λογική και λειτουργία του ΜΚΙΕ. 

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά (π.χ. φορολογική δήλωση) θεωρήθηκαν από το ΜΚΙΕ 

απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν δεκτά στη δομή τα άτομα με πραγματικά 
οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα. Στο μέτρο όμως που τα ίδια «χαρτιά» σε άλλες περιπτώσεις 
της «προηγούμενης ζωής» μπορούσαν να αποφευχθούν (π.χ. λόγω προσωπικών σχέσεων) τώρα 
προκαλούν δυσφορία και πυροδοτούν τη λογική των «εξαιρέσεων».  

Εθελοντής/όντρια: «Θυμάμαι κάποιον, ο οποίος είχε μπει μέσα φωνάζοντας και βρίζοντας και 
λέγοντας ότι, αφού δίνουμε φάρμακα σε όλους, να δώσουμε και σ’ εκείνον, ο οποίος  όμως ήταν 
ασφαλισμένος». 
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Εθελοντής/όντρια: «Υπάρχουν φάκελοι που δεν έχουνε μέσα δικαιολογητικά. Και σου λέει: 
″Την άλλη φορά που θα έρθω θα φέρω τα δικαιολογητικά μου″. Κλείνει ραντεβού, έρχεται και πάλι 
δεν φέρνει τα δικαιολογητικά του. ″Αχ, βρε παιδί μου, τα ξέχασα, θα σου τα φέρω την άλλη φορά″. 
Κάνει αυτή τη δουλειά συνέχεια». 

Όπως τα «χαρτιά» έτσι και τα «ραντεβού» φαίνεται να θυμίζουν στους ωφελούμενους κάποιον 
«αδύναμο» ή «κατώτερο» που είναι αναγκασμένος να περιμένει «ειδοποίηση» και να δέχεται την 
αλλαγή ή τη μετάθεση της μέρας και της ώρας, δηλαδή κάποιον που δεν είναι «ελεύθερος να 
επιλέγει» και «δεν εξυπηρετείται άμεσα», όπως θα ήθελε. 

Εθελοντής/όντρια: «Σε κάθε καρτέλα αφήνουμε σημείωμα ότι στο τάδε ραντεβού, τάδε 
ημερομηνία, δεν ήρθε και δεν ειδοποίησε. Μετά την τρίτη φορά τον ειδοποιούμε ότι είναι και η 
τελευταία φορά που θα τον δεχτούν και στο τέλος πρέπει να αποκλειστεί από το ιατρείο. Γιατί τα 
κάνει όλα αυτά; Γιατί αυτός ο άνθρωπος το κάνει το ραντεβού χωρίς να το έχει ανάγκη. Έτσι τρώει 

τη θέση και την ουρά σε κάποιον που πραγματικά το έχει ανάγκη κι είναι άδικο γι’ αυτούς που έχουν 
ανάγκη να μένουν πιο πίσω, για κάποιον που έκλεισε ένα ραντεβού και δεν ήρθε ποτέ».  

3.2.2. Η ανυπομονησία της «σειράς» και το παιχνίδι με τα ονόματα 

Η «σειρά», καθώς δεν αναγνωρίζει ανώτερους και κατώτερους, άγνωστους και γνωστούς, 
άνδρες και γυναίκες, αποτελεί μια πικρή υπενθύμιση της χαμένης «πρωτιάς» ή «προτεραιότητας» 
που ορισμένοι είχαν σε ανάλογες περιπτώσεις της «προηγουμένης ζωής τους».  

Εθελοντής/όντρια: «Κάποιοι βαριούνται να περιμένουν, εκνευρίζονται ή θεωρούν ότι ″Α, γιατί 
μπήκε αυτός πριν από μένα, εγώ ήρθα πριν απ’ αυτόν″. Που μπορεί απλά να είναι ότι εκείνος, ο 
άλλος ασθενής, χρειαζόταν ένα φάρμακο, ενώ αυτός χρειαζόταν 5 φάρμακα».  

Εθελοντής/όντρια: «Λέει: ″Μου πήρατε τη σειρά μου″. Μεταξύ τους αρπάζονται. Ό,τι κάνουν 

στο ΙΚΑ κάνουν και εδώ… ″Όχι, εγώ ήρθα πρώτος, μου πήρατε τη σειρά μου″».  
Εθελοντής/όντρια: «Και στο δημόσιο σύστημα υγείας να είχαν πάει αυτοί οι ασθενείς θα 

έπρεπε να ακολουθήσουν κάποιες διαδικασίες. Εδώ λες και το κάνουμε επίτηδες».  
Παράλληλα, η εκφώνηση του ονόματος του ωφελούμενου, σε ένα περιβάλλον που η 

πιθανότητα «γνωστών» ή «πρώην πελατών» είναι πολύ μεγάλη, αποτελεί μια επώδυνη και 
στιγματιστική δοκιμασία ειδικότερα για κάποιον που πριν είχε μια υψηλή κοινωνική θέση ή μια 
οικονομική επιχείρηση. Από την άλλη η εκφώνηση του ωφελούμενου με τον κωδικό του μπορεί 
επίσης να παρεξηγηθεί και κάποιος για τους δικούς του λόγους να πει: «Μα δεν έχω εγώ όνομα; 

Κατάντησα να έχω ένα νούμερο, σαν φυλακισμένος». 
Εθελοντής/όντρια: «Είναι φορές που σκέπτεσαι πώς να τον φωνάξεις, με το όνομα ή τον κωδικό 

του. Μερικοί δεν θέλουν να ακούγεται το όνομα τους γιατί ντρέπονται, αλλά εγώ πού να το ξέρω».  
Εθελοντής/όντρια: «Πρέπει λοιπόν, να είσαι αρκετά ευαίσθητος, ώστε να μπορέσεις να τους 

πλησιάσεις και να είσαι κοντά τους, όσο μπορείς να τους βοηθήσεις, όταν λες το όνομά τους και 
μοιάζουν να μην ακούνε».  

3.2.3. Οι απαιτήσεις από μια «δημόσια υπηρεσία» 

Το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι εθελοντικές δομές και μάλιστα αυτές με εύρος δραστηριοτήτων 
και χρονική διάρκεια είναι λίγες και το κράτος είναι αυτό που κυρίως διαχειρίζεται οικονομικά και 
διοικητικά τις «κοινωνικές ανάγκες» δημιουργεί την πεποίθηση ότι «τελικά πίσω από όλα είναι το 

κράτος» ή «όλοι πληρώνονται από το κράτος». Η παράσταση, ανεξάρτητα από την εγκυρότητά της, 
δημιουργεί την έννοια του «πελάτη», του «δικαιούχου», του «αγανακτισμένου πολίτη» που πρέπει 
να εξυπηρετηθεί άμεσα, γρήγορα ή και κατά προτεραιότητα. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο οι απαιτήσεις 
αυτές αποτελούν αντίβαρο στην κατωτερότητα και την αδυναμία στην οποία έχουν περιέλθει οι 

ωφελούμενοι. 
Εθελοντής/όντρια: «Kάνουν φασαρία, γιατί θεωρούν ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν 

οπωσδήποτε. Μας αντιμετωπίζουν σαν υπηρεσία του δημοσίου, ότι είμαστε υποχρεωμένοι, ότι 
βρίσκουμε δικαιολογίες να μην κάνουμε τη δουλειά μας». 
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Εθελοντής/όντρια: «Mέσα σε όλον αυτόν τον κόσμο που έρχεται, σίγουρα θα υπάρχουν και 
κάποιοι, οι οποίοι έχουν αυτή τη νοοτροπία που έχουν μερικές φορές οι Έλληνες ότι τα περιμένω 
όλα από τους άλλους. Μάλιστα κάποιοι μας έχουν πει ότι μας θεωρούν ότι είμαστε δημόσιοι 
υπάλληλοι, ενώ είμαστε όλοι εθελοντές. Και λένε: ″Είστε υποχρεωμένος να μου το δώσετε αυτό! ″ 

Δεν είμαι υποχρεωμένος να δώσω τίποτα, πρέπει να ακολουθείς κάποιους κανόνες».  
Εθελοντής/όντρια: «Νομίζουν ότι είμαστε δημόσιος φορέας, ότι μας πληρώνει το κράτος. Κι 

ενώ του λέμε ότι εμείς είμαστε εθελοντές, συνεχίζει να απαιτεί και να φωνάζει… Νομίζουν ότι είσαι 
υποχρεωμένος να το κάνεις. Με εκνευρίζει κάποιος να απαιτεί αυτό που εσύ προσφέρεις με την 

καρδιά σου». 

3.2.4. Οι απαιτήσεις από μια «δημοτική υπηρεσία»  

Το γεγονός ότι οι δήμοι στηρίζονται κυρίως στην κρατική χρηματοδότηση και εξαρτώνται από 
την κεντρική νομοθεσία δίνει συχνά την αίσθηση ότι το ΜΚΙΕ είναι ένα είδος κρατικής  υπηρεσίας 
στην οποία όμως τα άτομα μπορούν να απευθύνονται πιο άμεσα, πιεστικά ή «πλάγια» (πρωτογενείς 
και δευτερογενείς εναρμονίσεις) (Goffman, 1994: 67, 99-100, 167, 187), αφού ορισμένοι εθελοντές 

είναι «γνωστοί» των ωφελούμενων. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, όπως αναφέρθηκε, μη αποδεχόμενοι 
τη σημερινή τους κατάσταση οι ωφελούμενοι θεωρούν τον δήμο σαν ένα πεδίο για να δοκιμάσουν 
«πόσο ακόμα μετράνε και επηρεάζουν». 

Εθελοντής/όντρια: «Μια επωφελούμενη την άλλη μέρα το πρωί παίρνει στην κοινωνική 

υπηρεσία του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Ζητάει τον υπεύθυνο, ζητάει τον Δήμαρχο, τον 
Αντιδήμαρχο, τον οποιοδήποτε. ″Τι θέλετε, κυρία μου; ″, τη ρωτούν. ″Να καταγγείλω αυτές τις δύο 
κυρίες για να τις απολύσετε″. Κι ενώ της εξηγείς πεντακόσιες φορές ότι δεν είμαστε υπάλληλοι, ούτε 
του δήμου, ούτε του υπουργείου, ούτε του ΙΚΑ, ούτε κανενός, αυτή φέρθηκε σαν να ήμασταν εμείς 

το κράτος». 
Είναι ενδεικτικό ότι, ακόμα και σε περίπτωση που οι καταγγελίες και οι «γνωστοί» δεν φέρουν 

αποτέλεσμα, οι ωφελούμενοι επιμένουν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους με τα δεδομένα της «καλής 
εποχής». 

Εθελοντής/όντρια: «Παρότι είναι καταρρακωμένοι δείχνουν μια υπεροψία άνεσης, δηλαδή ότι 
″όχι, δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει εμένα″. Είναι εδώ, αλλά είναι σαν να το αρνείται αυτό το 
πράγμα που γίνεται… Βγαίνει μια επιθετικότητα μερικές φορές… Μερικές φορές είναι πολύ 
ευερέθιστοι, πολύ εύκολα θα θυμώσουν». 

3.2.5. Το ζητούμενο της «κατανόησης» και της «δικαιολόγησης» 

Παρότι, όπως αναφέρθηκε, αρκετές συμπεριφορές των ωφελούμενων αλλά και των εθελοντών 

αναφέρονται σε συμβολικές διεκδικήσεις σχετικές με θέσεις και ρόλους, η καθημερινή 
πραγματικότητα με τις σοβαρές και επείγουσες καταστάσεις συχνά δεν διευκολύνει την 
αποστασιοποίηση και τη νηφάλια σκέψη. Οι ωφελούμενοι «συγχωρούνται» και «δικαιολογο ύνται» 
για όσα λένε και όσα κάνουν και οι εθελοντές μένουν ευχαριστημένοι κάνοντας «ό,τι καλύτερο 

μπορούν». 
Εθελοντής/όντρια: «Συνήθως οι οικογενειάρχες που έχουν χάσει τη δουλειά τους, κυρίως 

άντρες, έρχονται με φοβερές τύψεις. Το ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν τους κάνει να νιώθουν 
άχρηστοι… αποτυχημένοι, απογοητευμένοι από τη ζωή τους. Πιστεύουν ότι δεν έχει νόημα να 

προσπαθήσουν για την υγεία τους. Υπάρχει πολλή κατάθλιψη, και πιο πίσω υπάρχει θυμός με το 
κράτος, με τους πολιτικούς. Υπάρχουν τύψεις κι ενοχές. Ειδικότερα όταν στηρίζονται σε άλλους 
συγγενείς, νιώθουν ντροπή, ότι τους επιβαρύνουν. Επιπλέον υπάρχει φόβος για το μέλλον. Οι 
γυναίκες, επίσης, έρχονται πολύ ταραγμένες… Νιώθουν πολλές φορές μεγάλη αγωνία για το μέλλον 

των παιδιών… Οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι νιώθουν ότι οι κόποι μιας ζωής πήγανε χαμένοι. Οι πολύ 
νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα έρθουν στο ιατρείο, είναι σαν χαμένοι, που είναι άνεργοι. Βρίσκονται σε 
μια κατάσταση που δεν μπορούν… να προσφέρουν ή να φτιάξουν τη ζωή τους, κι είναι αρκετά 
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κλειστοί… μοιάζουν απομονωμένοι περισσότερο. Δεν εκφράζονται τόσο όσο οι μεγαλύτεροι 
άνθρωποι, αλλά νιώθεις αυτή την παγωμάρα». 

Συνοψίζοντας, οι εθελοντές της γραμματείας συχνά διαπιστώνουν ότι οι ωφελούμενοι τους 
αντιμετωπίζουν με αισθήματα και αιτήματα κατά περίπτωση υπερβολικά, ακατανόητα ή 

αδικαιολόγητα, ενώ οι ίδιοι «τους κατανοούν, τους δικαιολογούν και κάνουν ό,τι καλύτερο 
μπορούν». Κι παρότι συχνά διαπιστώνουν ότι αυτά προέρχονται από «τον κόσμο και τον εαυτό που 
έχασαν», δεν μπορούν να τα συνδέσουν και να τα ερμηνεύσουν ως ένα από τα αποτελέσματα και των 
δικών τους ανάλογων αισθημάτων και πρακτικών, που συνδιαμορφώνονται στις «συναντήσεις» και 

τις «παρουσιάσεις του εαυτού».  

4. Συμπεράσματα 

Στις «συναντήσεις» των ωφελούμενων με τους εθελοντές και στη συνειδητή ή ασυνείδητη 
«παρουσίαση του εαυτού» και των δύο ομάδων το βασικό διακύβευμα συχνά κινείται πέρα από τις 
σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές ανάγκες και τα προβλήματα, που πρέπει να 
αντιμετωπισθούν. Αφορά κυρίως την αναζήτηση ή την επίδειξη θέσεων, ρόλων και αισθημάτων που 

προσφέρουν ενδείξεις αναγνώρισης και διάκρισης, δικαίωσης και νομιμοποίησης γι’ αυτό που τα 
άτομα είναι, νομίζουν ότι είναι ή θα ήθελαν να είναι. Από την άποψη αυτή το ΜΚΙΕ και ο 
εθελοντισμός στη βαθύτερη κοινωνική τους λειτουργία εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, στρατηγικές 
συμβολικής αποκατάστασης στοιχείων που σε άλλα κοινωνικά πεδία (εργασία, οικογένεια, 

εκπαίδευση, πολιτική, κοινωνικές σχέσεις, κ.λπ.) έγιναν άμεσα ή έμμεσα «θύματα» της οικονομικής 
κρίσης. Η επίγνωση αυτής της δυναμικής καθιστά τον εθελοντισμό κάτι που υπερβαίνει μια 
«ανιδιοτελή πράξη» και γι’ αυτό πρέπει να εμπνέεται πολιτισμικά, να καλλιεργείται θεσμικά, να 
διδάσκεται εκπαιδευτικά, να εξειδικεύεται επαγγελματικά και να ανταμείβεται κοινωνικά.  
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ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ.   

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 

Κρητικού Γ. Μαρία 

Υπ.Διδ. Φιλοσοφίας 
 

Περίληψη 

Το σώμα και τέχνη, αποτελούν τον φυσικό τρόπο αλληλεπίδρασης της καλλιτεχνικής και της 
κοινωνικοπολιτικής ζωής, διαμέσου των παραστατικών τεχνών.  Διεκδικώντας την επανάκτηση του 
δημόσιου χώρου στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι, προκύπτει μια μορφή κοινωνικής 

δράσης, η οποία ενθαρρύνεται με την ενσυναίσθηση του κοινού, ως αντίκτυπος των προβληματισμών 
του καλλιτέχνη. Οι σωματοποιημένες πρακτικές αποσκοπούν στη  λειτουργικότητα, τον 
επαναπροσδιορισμό και τη θεραπεία μέσω της σωματικής και πνευματικής ενοποίησης, ενώ  η 
εικαστική έκφραση αποτελεί τον διεθνή κώδικα επικοινωνίας. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

και διερεύνηση ψηφιακών και αρχειακών πηγών, σε συνδυασμό με την κριτική σάρωση της εποχής, 
αναζητήθηκε ένα καλλιτεχνικό μοντέλο διαμεσολάβησης και ενεργούς συμμετοχής του κοινού, 
απέναντι στα κοινωνικά τεκταινόμενα ως μορφή έρευνας. Το σώμα σε κάθε περίπτωση φαίνεται να 
αποτελεί ένα ηθικό έδαφος μάχης από το οποίο προκύπτουν όλες οι χειραφετημένες γνώσεις, η θέση 

μας στην ιστορία καθώς και τη βάση διεπιστημονικών-διακαλλιτεχνικών οντολογικών και 
επιστημολογικών προβληματισμών. 

 
Λέξεις κλειδιά: σωματική τέχνη, ζωγραφική δράσης, σύγχρονα βιοπολιτικά ζητήματα  

1. Εισαγωγή  

Με τη διεθνή κοινότητα να έχει σημάνει "παγκόσμιο συναγερμό" και το Ευρωκοινοβούλιο να 

κηρύσσει προσφάτως την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, στις αρχές 
Δεκεμβρίου 2019 ο Χιλιανός πρόεδρος (Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique), ανακοίνωσε ότι 
το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 
στη χώρα του, λόγω των πολιτικών αναταραχών, με αποτέλεσμα να διοργανωθεί στην Ισπανία 

(Μαδρίτη). Λίγα χρόνια πριν οι ΗΠΑ είχαν αποχωρίσει επίσημα από τη «Συμφωνία του Παρισιού» 
(την πρώτη οικουμενική και νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα το 2016). Ο 
πρόεδρος της Βραζιλίας (Jair Messias Bolsonaro0 χαρακτήρισε την παγκόσμια αντίδραση στο 
περιβαλλοντικό έγκλημα από τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο ως «περιβαλλοντική ψύχωση», ενώ μια 

νεαρή ακτιβίστρια 16 χρονών Greta Thunberg), απευθυνόμενη στον ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2019, 
καταδίκασε την ολιγωρία της διεθνούς κοινότητας να δράσει συντονισμένα και αποφασιστικά 
εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Μέσα σε αυτό το έντονο πολιτικοκοινωνικό σκηνικό, ο Αυστραλός 
καλλιτέχνης Mike Parr, έκλεισε τα μάτια του για επτά ώρες συνεχόμενες, ζωγραφίζοντας μαύρα 

τετράγωνα στους τοίχους μιας γκαλερί, εκφράζοντας την οργή του απέναντι στις καταστροφικές 
πυρκαγιές του Αμαζονίου. Ο Parr, δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει ενεργά με την τέχνη του 
απευθυνόμενος στην παγκόσμια ηγετική κοινότητα. Πολλές φορές έχει υποβάλλει τον εαυτό του σε 
ακραίες συνθήκες ή συνθήκες βασανιστηρίων ή πόνου. Οι καλλιτέχνες σήμερ α ενδιαφέρονται να 

μάθουν κατά πόσο οι νοητικές διαδικασίες εκφράζονται μέσω του σώματος, αφού το σώμα θεωρείται 
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απαραίτητο εργαλείο για την καλλιτεχνική τους εξέλιξη. Το αποτέλεσμα αυτής της βαθύτερης 
αναζήτησης των δυνατοτήτων του σώματος από την καλλιτεχνική έκφραση ως στα θέματα 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, έστρεψαν το ενδιαφέρον της επιστημονικής και καλλιτεχνικής 
κοινότητας διεθνώς στη μελέτη και σχέση τέχνης –σώματος απέναντι σε ζητήματα όπως: 

• η κλιματική αλλαγή 

• ο πόλεμος 

• ο φεμινισμός  

• και η σεξουαλικότητα/φυλετικότητα 

2. Κυρίως μέρος 

Οι τέχνες πρωτοστάτησαν στην εξερεύνηση της δυναµικής διάστασης της ανθρώπινης 
εµπειρίας και ζωτικότητας με διαφορετικές πρακτικές μεθοδολογίες, είτε αναπαραστατικές ή 

βιωματικές (Shusterman, 2008), όπου ο προφορικός λόγος  και οποιοσδήποτε μαθηματικός τύπος 
κωδικοποίησης αδυνατούσαν να αποδώσουν (Stern, 2010:98). Η αναπαραστατική σωματαισθητική 
επικεντρώνεται στην εξωτερική εμφάνιση του σώματος, ενώ η βιωματική εστιάζει στην αισθητική 
ποιότητα των εσωτερικών εμπειριών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της βιωμένης εμπειρίας 

καθιστώντας τη σωματική μας εμπειρία πιο εναργή και εύληπτη (Shusterman, 2008). 
Ο κριτικός τέχνης Harold Rosenberg, επικαλείται την άποψη του Claes Oldenburg «Είμαι για 

μια τέχνη ... που κάνει κάτι άλλο από το να κάθεται σε ένα μουσείο»,  εννοώντας το εννοιολογικό 
πλαίσιο μιας νέας δραστικής τέχνης, μέσω διαφόρων καλλιτεχνικών συμβάντων και επιτελέσεων. Οι 

πολιτικοκοινωνικές διαταραχές στην Αμερική στάθηκαν το έναυσμα της ροής πληροφοριών και 
δράσης της νέας τέχνης, που σκοπό είχε να ενεργοποιήσει την κοινή γνώμη απέναντι στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι, δημιουργώντας συναισθήματα μάλλον αγχωτικά και εξεγερτικά, με χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα την «Εκσκαφή-Excavation» (1950) του  Willem de Kooning. Γενικά, η ζωγραφική 

δράσης αναφέρεται ως η εναλλακτική μορφή του αφηρημένου εξπρεσιονισμού και πρόδρομος της 
παραστατικής τέχνης, και εμφανίζεται ως ένας δημιουργικός διάλογος του σώματος με υλικά (μπογιά 
και καμβάδες) και ως μια αντισυμβατική και επαναστατική πράξη ενάντια στον ψυχρό πόλεμο 
(Clark, 1999), με σκοπό όχι τη δημιουργία μιας εικόνας, αλλά ενός συμβάντος με πολιτικο -κοινωνικά 

νοήματα, όπου η ενέργεια και η κίνηση της ζωής καθίστανται ορατές πάνω στον καμβά (Rosenberg, 
1952).   

Ο Jackson Pollock, προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλαίσιο εμπλοκής των έργων με το 
σχήμα, πρότεινε την δημιουργία έργων που θα χρησίμευαν ως μεταβατικοί δείκτες μεταξύ του καμβά 

και της τοιχογραφίας. Υποβάλλει λοιπόν τα έργα του σε μια λανθάνουσα χρονικότητα με το να 
"επιτίθεται" στους καμβάδες μέσω ενός έντονου, σημασιολογικού "χειρονομιακού" εξπρεσιονισμού 
και σε μια προσπάθεια επισήμανσης της κατεύθυνσης του μέλλοντος με μια σχετική προσμονή και 
ελπίδα (looking forward). Το στοιχείο της ρυθμικής κίνησης είναι αυτό που επικρατεί, δίχως  η 

προσοχή του θεατή να επικεντρώνεται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του πίνακα (Emmerling, 
2005).  

Η συμβολή του σώματος στην συνολική καλλιτεχνική διαδικασία αντιτίθεται στην συμβατική 
εμπορευματοποίηση της τέχνης και τον αντικειμενοστραφή χαρακτήρα των μινιμαλιστών. Το σώμα 

είναι πλέον το φυσικό μέσο που μπορεί να συνδιαλεγεί άμεσα με την καλλιτεχνική ζωή, 
απελευθερωμένο από το κοινωνικο-πολιτικό και σεξουαλικό κλίμα της εποχής, με σκοπό τη 
δημιουργία μιας παραστατικής /επιτελεστικής τέχνης σε σχέση με το κοινό όπου ο χρόνος και ο 
χώρος είναι τα δομικά στοιχεία στη δημιουργία μια τέχνη σύγχρονης μορφής.  

Το εδώ και τώρα της performance αναδύεται και ενδυναμώνεται πρώτα από τον αντίκτυπο που 
άφησε το φιλοσοφικό ρεύμα της φαινομενολογίας και του μινιμαλισμού στην Αμερικανική 
καλλιτεχνική πραγματικότητα της δεκαετίας ’60. Ως αποτέλεσμα των δυο, προκύπτει η 
αναγκαιότητα ενσωμάτωσης του εαυτού (embodiment), δηλαδή της συνειδητοποίησής του µέσω της 

βιωµένης εµπειρίας του ενσώµατου νου ως ένα απαραίτητο δομικό στοιχείο στη δημιουργία 
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υποκειµενικών εµπειριών (Sissia, 2013). Ο Jonathan Krammer παραθέτει την άποψη του ιστορικού 
τέχνης Αrnold Hauser, ο οποίος, για να τονίσει τη σημασία της μιας και συγκεκριμένης χρονικής 
στιγμής, αντιπαραβάλλει τον άνθρωπο του Διαφωτισµού για τον οποίο ο χρόνος λογίζεται ως µία 
διαρκής τάση προς τα εµπρός, µε τον σύγχρονο άνθρωπο και τη διαρκή ανάγκη του για 

συνειδητοποίηση του παρόντος (Butler, 1990). Η συνειδητοποίηση του βιώματος της παρούσας 
στιγμής δεν μεταβάλλεται από το ότι οι άνθρωποι βιώνουν το τώρα ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέρη, 
καθώς η σύγχρονη τέχνη καταφέρνει να συντονίζει τα διάφορα χρονικά φαινόµενα (Butler, 1990).  

Τα έργα των καλλιτεχνών της Σωματικής Τέχνης (Body Art) πυροδοτούνται από οτιδήποτε, 

ξεκινώντας από τα κινήματα Dada και αργότερα  Fluxus, τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις κ.α.  Η 
δοκιμή, τα όρια και ο πόνος του σώματος αποτελούν την κινητήρια δύναμη στην επιτέλεση. Πολλές 
φορές γίνεται βίαιη, επικίνδυνη, προκλητική στην απέναντι στην κοινωνικο -πολιτική 
πραγματικότητα ενώ άλλες φορές χρησιμοποιεί απλές και συνηθισμένες επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις, φαινομενικά άσκοπες, με σκοπό την αντίληψη από τον θεατή του αέναου του χρόνου και 
της υλικότητας του σώματος. Ο πόνος σωματοποιείται είτε με την παρουσίαση επώδυνων θεμάτων 
στα όρια της υποκειμενικότητας, ή ως μάρτυρας των πολιτικοκοινωνικών εξελίξεων, μεταφέροντας 
τον προσωπικό ψυχικό πόνο ή των πόνο των άλλων. 

 Στην περίπτωση αυτή, η Marina Abramovic φαίνεται να αντιλαμβάνεται τις φαινομενολογικές 
προσεγγίσεις της εποχής, τροφοδοτώντας το κοινό με performance σωματοποιημένης νοητικότητας 
και συναισθημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο του εαυτού. Μέσα από το έργο της, επιδιώκει 
την ουσιαστική σχέση της performance με το κοινό, καθώς όπως υποστηρίζει, αποτελεί ένα 

διαδραστικό πεδίο ικανό να επιδρά στην προσωπικότητα όσων μετέχουν σ' αυτήν ερευνώντας τα 
όρια της σχέσης μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού (Simoes & Passos, 2018) αλλά και τις φυσικές 
αδυναμίες του υλικού σώματος με τις απεριόριστες δυνατότητες του νου μέσω μια βιωμένης 
εμπειρίας (Randall, 2018). Η αντοχή, ο πόνος, η πειθαρχία, η θυσία, συνιστούν ορισμένα από τα πολύ 

βασικά στοιχεία των παραστάσεών της, σαν μια τελετουργική διαδικασία με συμβολικές πράξεις, σε 
συγκεκριμένο χρόνο (Simoes & Passos, 2018). Με αυτόν τον τρόπο οι επιτελεστικές της πράξεις ως 
δρώμενα ημι-θρησκευτικού χαρακτήρα καταλήγουν σε έναν ψυχοσωματικό εξαγνισμό, λύτρωση και 
απελευθέρωση (Stiles & Selz, 2012).  

Τα δρώμενα επιτελεστικής τέχνης σε μεγάλη κλίμακα της Vanessa Beecroft από την άλλη, 
αποτελούν υπαρξιακές συνευρέσεις ανάμεσα στα μοντέλα και το κοινό, με πολιτικοκοινωνικές και 
ιστορικές αναφορές στον τόπο στον οποίο διεξάγονται (Randall, 2018). Η καλλιτεχνική μεθοδολογία 
της Beecroft φαινομενικά απλή στην εκτέλεσή της, στηρίζεται σε πιο σύνθετους επιτελεστικούς 

μηχανισμούς, καθώς φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί τα δρώμενα της, εναλλάσσοντας αδιάκοπα την 
γυμνή και την ξεγυμνωμένη σωματική υπόσταση, επομένως το soma (το σώμα στην επιτελεστική 
πράξη ) και το body (το σώμα όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία και το βίντεο, ως αναπαράσταση) 
(Feng, 2015). Χρησιμοποιώντας γυναίκες (επαγγελματίες μοντέλα), σχεδόν πάντοτε γυμνές ή 

ημίγυμνες, εγείρει προβληματισμούς εννοιολογικού και αισθητικού χαρακτήρα και ερωτήματα γύρω 
από την ταυτότητα της πολιτικής ηδονοβλεψίας στην πολύπλοκη σχέση ανάμεσα στον θεατή, το 
μοντέλο και το συγκείμενο (Randall, 2018). Το γυμνό (nude) σώμα τοποθετείται ακίνητο σε 
συγκεκριμένες θέσεις από την καλλιτέχνιδα και  αντιπαραβάλλεται με το ξεγυμνωμένο (naked) 

σώμα, που σκοπίμως ξεγυμνώθηκε και χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν σκοπό 
(Feng, 2015).  

Υπό το πρίσμα της φεμινιστικής εικονογραφίας, δίνοντας έμφαση σε θέματα πολιτικών 
αποφάσεων που συντελέστηκαν τα τελευταία εξήντα χρόνια με ανυπολόγιστο κόστος σε ανθρώπινες 

ζωές από τις εκάστοτε πολεμικές συγκρούσεις, δραστηριοποιείται η Carolee Schneemann. Η οργή 
της για τις φρικαλεότητες του πολέμου στο Βιετνάμ αντικατοπτρίζεται έντονα σε αρκετά έργα της 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, με αντιπροσωπευτικότερη δουλειά την ταινία της “Viet-Flakes” 
(1965), ακριβώς την αυγή του αντιπολεμικού κινήματος, η οποία λογοκρίθηκε αυστηρά από τον 

αμερικανικό τύπο της εποχής. Η Schneemann, χρησιμοποιώντας το σώμα ως κύριο μέσο κι όχι μόνο 
ως γυμνό αντικείμενο, παρουσιάζει τις γυναίκες ταυτόχρονα ως δημιουργούς στην καλλιτεχνική της 
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πρακτική αλλά και ως ενεργά συστατικά της δημιουργικής διαδικασίας, ερευνώντας τη 
φυλετικότητα, τις εξουσιαστικές ανισορροπίες και τη βαρβαρότητα της αμερικανικής πολιτικής 
δομής. Η δουλειά της αποτελεί ένα βαρύ κατηγορώ με ριζοσπαστικά μέσα και τρόπους σε όλα αυτά 
που τραυματίζουν βάναυσα τη ζωή και την αξιοπρέπεια, τονίζοντας τις απελευθερωτικές δυνάμεις 

του σεξουαλικού θηλυκού σώματος. Τα πρώιμα έργα της (κυρίως ζωγραφικά), ακολουθούσαν τις 
αρχές του αφηρημένου εξπρεσιονισμού και αποτέλεσαν περισσότερο έναν πειραματισμό κι όχι 
εμπεριστατωμένη έρευνα της σωματικής τέχνης.  

Στο σύνολο αυτών των αντιπαραθέσεων, η σύγκριση αλλά και σύνδεση μεταξύ ανατολικών 

και δυτικών πολιτισμών με ανθρωπολογικό και άλλο ενδιαφέρον,  αποτελεί μέχρι και σήμερα 
αντικείμενο έρευνας, έμπνευσης αλλά και σύγκρουσης μεταξύ των καλλιτεχνών στο παγκόσμιο 
γίγνεσθαι.  

Ο Yves Klein ως ένας πνευματικά σύγχρονος Μεσσίας, σχημάτισε ένα είδος καλλιτεχνικής 

διαφώτισης με ανατολίτικα πνευματικά στοιχεία, παρόμοια με τη βουδιστική έννοια της nirvana και 
την ινδουιστική moksha,  συνταιριάζοντάς τα στη σύγχρονη δυτική πραγματικότητα. Η καλλιτεχνική 
πρακτική του ασκούσε  μια μορφή πνευματικής χειραφέτησης (Boardman, 2017) όπου το γυναικείο 
σώμα ως «ζωντανό πινέλο» ακολουθούσε τις οδηγίες του, όπως οι χορευτές τον χορογράφο, 

εγκαινιάζοντας ένα νέο είδος ζωγραφικής με κυριότερα χαρακτηριστικά την απεικόνιση τμημάτων 
του γυναικείου σώματος από το μπλε ultramarine χρώμα (πήρε το όνομά του ως International 
Klein Blue (IKB)). Στη σειρά με τίτλο “Anthropometry”, τα σώματα γυμνών γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Rotraut, χρησιμοποιήθηκαν καλυμμένα με μπλε μπογιά για 

να αφήσουν ένα μονόχρωμο «σωματικό στίγμα»  πάνω στον λευκό καμβά.  
Η κίνηση του σώματος με χρώμα στη φυσική κατάσταση του χώρου απασχόλησε και τον  KV 

Duong, έναν σύγχρονο ζωγράφο αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Το έργο του αντανακλά τη σχέση 
σώματος-χώρου-προσωπικής εμπειρίας, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ιστορία 

και τη μνήμη. Η διαχρονική κινητήριος δύναμη του φαίνεται να πηγάζει από τα εξής βασικά στοιχεία: 
την προσωπική ταυτότητα, τη μετανάστευση λόγω πολέμου, τη σεξουαλικότητα και τις ανθρώπινες 
σχέσεις. Μέσω της αντιγραφής ή επικάλυψης διαφόρων εικόνων από προγενέστερα έργα 
ζωγραφικής, ιστορικών εικόνων από τον πόλεμο στο Βιετνάμ και φωτογραφίες των δρώμενών του, 

αφηγείται την ταραχώδη ζωή του από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα.  
Η πνευματική εσωτερικότητα με ανατολίτικο προσανατολισμό είναι εμφανής επιπλέον στον 

κινητικό σχεδιασμό της Heather Hansen, όπου το σώμα χρησιμοποιείται ως όργανο σχεδιασμού 
αρμονικών και συμμετρικών σχημάτων. Συνδυάζοντας ανατολίτικες πρακτικές όπως yoga, χορό 

μζωγραφική,  η Hansen μέσω μιας διαδικασίας εσωτερικοποίησης και διαλογισμού, σωματοποιεί την 
αρμονικότητα του σώματος με τη συμμετρία των άκρων στα φυσικά όρια του,  δημιουργώντας 
εντυπωσιακά σχέδια σε λευκό χαρτί που έχει τοποθετήσει στο πάτωμα. Τα τελικά συμμετρικά μοτίβα 
που εμφανίζονται θυμίζουν το ψυχομετρικό τεστ Rorschach (Iwasa & Ogawa, 2013) ή ακόμα φυσικά 

μοτίβα της φύσης και του σύμπαντος γενικότερα, παραπέμποντας στον άνθρωπο του Βιτρούβιου 
(Leonardo Da Vinci), που χρησιμοποιείται ως σύμβολο συμμετρίας του ανθρώπινου σώματος και 
κατά προέκταση της κοσμογραφίας του μικρόκοσμου.  

Ορισμένοι καλλιτέχνες προβαίνουν σε αντισυμβατικές καλλιτεχνικές δράσεις, διεκδικώντας 

την επανάκτηση του δημόσιου χώρου στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι. Κι αυτό γιατί 
όταν η τέχνη μπαίνει στο περιβάλλον, μετατρέπεται αναπόφευκτα από μια μορφή δράσης σε μια 
μορφή κοινωνικής δράσης (Rothko, 2004:10), η οποία ενθαρρύνεται με την απαραίτητη 
ενσυναίσθηση του κοινού, ως αντίκτυπος των προβληματισμών του έργου του καλλιτέχνη (Breslin, 

1993). 
Η καλλιτεχνική πρακτική της Molly Haslund π.χ, αποτελεί τη φυσική αντανάκλαση του τρόπου 

με τον οποίο κινούμαστε και χρησιμοποιούμε τον αστικό χώρο. Εστιάζοντας στη σωματική δράση 
ως μια διαλογιστική πράξη που εστιάζει και επαναλαμβάνεται στο δικό της χώρο, η καλλιτέχνιδα 

καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει σε ένα αφηρημένο σύστημα σχεδίασης όπου ο καθένας έχει την 
επιλογή είτε να απομονωθεί, ή να εναρμονιστεί με τους γύρω του σε μια πιθανή ή φευγ αλέα 
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συνάντηση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση υπερμεγέθων σχεδιαστικών ή χαρακτικών 
διαβητών ως προέκταση των χεριών και του σώματος, σε ένα εξωτερικό πεδίο δράσης, οριοθετημένο 
από φράκτες, τοίχους, αυλές κτλ.  

Σύμφωνα με την Haslund, το συγκεκριμένο γεωμετρικό εργαλείο, σύμβολο της ακριβούς 

μαθηματικής σκέψης από τη μια και σταθερότητας λόγω του μεγάλου του μεγέθους  από την άλλη, 
προσεγγίζει την αποκλίνουσα σκέψη με τη δημιουργία «μαλακών κύκλων». Το σώμα σε συνεχή 
επαφή με την σταθερότητα του διαβήτη, εναρμονίζεται, προσαρμόζεται αλλά και περιορίζεται σε 
μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα (λόγω των σιδερένιων αιχμών του πχ. δεν επιτρέπεται η μεταφορά σε 

ξένα περιβάλλοντα, μιας και δεν περνά από τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου).  

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για την συγγραφή της εργασίας προηγήθηκε ενδελεχής βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το έργο 
της συγγραφής της παρούσας εργασίας προϋπέθετε και βασίστηκε στη μελέτη πολυάριθμων 
κειμένων και συγκέντρωση υλικού από: 

• Δημόσιες αρχειακές πηγές (Εθνική Βιβλιοθήκη)  

• Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες  

• Ψηφιακές πλατφόρμες συλλογών, διατριβών, επιστημονικών εκδόσεων (eContent ΕΚΤ, 
Εθνικό αρχείο Διδακτορικών Διατριβών)  

• Διαδικτυακές εφαρμογές (Research Gate, Google Scholar, Academia) 

• ιστοσελίδες κοινωνικής, καλλιτεχνικής και υγειονομικής επικαιρότητας 

Το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε αφενός για να ερευνηθεί αν η καλλιτεχνική δημιουργία ως 
μέθοδος βρίσκει εφαρμογή στα πεδία της διεπιστημονικής-διακαλλιτεχνικής έρευνας, αφετέρου αν 

αποτελεί αμεσότερη ατομική και συλλογική έκφραση κοινωνικοπολιτικών προβληματισμών όπως 
εκφράζεται από το σώμα διαμέσου της τέχνης και πώς αυτό οικειοπείται και αναπαράγεται από το 
κοινωνικό περιβάλλον. Το τελευταίο σκέλος παρεκλίνει ελαφρώς από τις παραδοσιακές μεθόδους 
έρευνας διαμέσου τέχνης και συγκεντρώνεται στην κριτική επανατοποθέτηση καλλιεχνικών 

πρακτικών όπως αυτές παρουσιάζονται, το κυρίως νόημα ή τον συμβολισμό τους πίσω από το νόημα, 
αποκαλύπτοντας μια νέα πραγματικότητα ανοιχτή στο ευρύτερο κοινό.  

2.2. Συζήτηση 

Ο Paulo Freire υποστηρίζει ότι καθώς είμαστε δομικά διαμορφωμένοι από τις πολιτικές και τις 
πρακτικές της οικονομικής κυριαρχίας ακόμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό (2000), το κοινωνικό 
σώμα αποτελεί ένα ηθικό έδαφος μάχης από το οποίο προκύπτουν όλες οι χειραφετημένες γνώσεις 

(1973), το μέσο που δικαιολογεί την θέση μας στην ιστορία, χρήζοντάς μας πολιτικά 
εξουσιοδοτημένους πράκτορες για αλλαγή (2002). Η παρούσα εργασία επεδίωξε να βρεί το μοντέλο 
επιτρέπει τέτοιου είδους διαμεσολάβηση του κοινού, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή μέσω μιας 
θεατρικότητας κι όχι παθητικότητας απέναντι στα δρώμενα.  Τα παραδείγματα αφορούσαν σε θέματα 

όπως ο πόλεμος, ο φεμινισμός, η σεξουαλικότητα/φυλετικότητα και η κλιματική αλλαγή. Τι 
συμβαίνει όμως σε νεοαναδυόμενα θέματα που προκύπτουν χρονικά όπως πχ. η πανδημία; Συνδέεται 
ίσως με κάποια από τα παραδείγματα που αναλύθηκαν προηγουμένως; 

 

Από τον Φλεβάρη 2020, γίναμε όλοι μάρτυρες της φονικής γρίπης (CONVID-19) που ξέσπασε 
στην Κίνα, οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως στο θάνατο και πολλές χιλιάδες ακόμα στην 
απόγνωση και τον φόβο. Ο παγκόσμιος κρατικός μηχανισμός, θέλοντας να περιορίσει το κακό 
εφήρμοσε αυστηρά μέτρα υγιεινής, απαγορεύοντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές συναναστροφές και 

την απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο νέο σύστημα που αναθεώρησε την αίσθηση  της αφής, της επαφής 
αλλά και αποφυγής, της προσωπικής επιλογής ως προς την χάραξη των ορίων αλλά και το σεβασμό 
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ως προς τα όρια των άλλων στο εξωτερικό περιβάλλον, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα μείζονος 
σημασίας ζήτημα. Είναι το σώμα πραγματικά δικό μας;  

Η προσιτή καλλιτεχνική πρακτική της Haslund θα μπορούσε να λειτουργήσει ιδανικά ως 
συνδετικό μοντέλο, εκφράζοντας την προσομοίωση της απειλής του ιού μέσω της καλλιτεχνικής 

πρακτικής σε συγκεκριμένα όρια (τα κρατικά/δημοτικά γεωγραφικά όρια αντικαθίστανται από 
φράκτες, τοίχους κτλ) και την απάντηση του κοινού ως προς αυτό. Οι συμμετέχοντες (κοινό), με την 
διαδραστική συμμετοχή του σώματος καθίστανται ικανότεροι στην επεξεργασία συνθετότερων 
ερωτημάτων: μπορούν να προστατευτούν μέσα στον δικό τους μικρόκοσμο (κύκλος) ακόμα και αν 

πλησιάσουν τα όρια των συνανθρώπων τους (άλλοι κύκλοι);  Πόσο φοβισμένοι (επαναληπτικοί 
ομόκεντροι κύκλοι) μπορεί να είναι από  τον κίνδυνο της εξωτερικής μόλυνσης και πόσο 
ριψοκίνδυνοι ώστε να ανοίγουν την εμβέλειά τους «εισβάλλοντας» στα όρια του άλλου; Ακόμα κι 
αν μπουν ανυποψίαστα στον κόσμο του άλλου, προστατεύονται από τα όρια του δικού τους κύκλου 

και πώς; Οι απαντήσεις, σχεδιαστικές μέσω του σώματος και όχι λεκτικές ή γραπτές θα αντανακλούν 
την ιδιοσυγκρασία, σκέψη, γνώση και συναισθήματα του καθενός ξεχωριστά, ενώ το συνολικό 
αποτέλεσμα θα αποτυπώνει την καθολική πραγματικότητα.  

Φτάνοντας στο σημείο αυτό και στον προβληματισμό σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις του 

SARS-CoCV-2, προκύπτουν νέα ερωτήματα: συνδέεται με την κλιματική αλλαγή; πώς ο ιός 
ενεργοποίησε παγκοσμίως μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης τόσο γρήγορα και σε τέτοιο 
βαθμό, ενώ η κλιματική αλλαγή με 4,5 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, έπειτα από συντονισμένες 
εκστρατείες και εκκλήσεις δεν το έχει πετύχει ως τώρα;  

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με άλλες περιβαλλοντικές 
διαταραχές θα διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων λοιμωδών στελεχών όπως η COVID -19, ενώ δεν 
εκλείπουν καταστάσεις αντικινεζικής υστερίας σε περιοχές της Δύσης που έχουν πληγεί από τον ιό, 
χαρακτηρίζοντας ως παγκόσμια υγειονομική βόμβα τις διατροφικές συνήθειες των Κινέζων.  

Σύμφωνα με τον οργανισμό United States Agency for International Development, περίπου το 
75% όλων των πρωτοεμφανιζόμενων αλλά και επανεμφανιζομένων λοιμωδών νόσων προέρχονται 
από τα ζώα (H5N1 νόσος των πουλερικών, SARS, Η1Ν1 ιός της γρίπης), τα οποία ενώ ως τώρα ήταν 
φορείς νόσων χωρίς να μολύνουν τον άνθρωπο, αλλά άλλαξαν τον τρόπο επιβίωσής τους 

μεταναστεύοντας σε νέες περιοχές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ενδεικτικά, με χρονολογική σειρά 
εμφάνισης, ο Ebola εντοπίστηκε στο νότιο Σουδάν και στο Κονγκό το 1976, ο ιός HIV το 1981 στις 
ΗΠΑ, ο ιός του Δυτικού Νείλου και ο Zika που έπληξαν τη  Αμερικανική ήπειρο το 1999 και 2015 
αντίστοιχα, και τέλος ο SARS ξεκίνησε από το Φοσάν της Κίνας το 2002.  Οι εν λόγω ιοί σε ποσοστό 

60%, προέρχονταν από ζώα, ενώ στη λίστα ενδεχομένως να προστεθεί επιδημία του κορωνοϊού που 
πέρασε στους ανθρώπους μάλλον μέσω της πώλησης παγκολίνων σε υπαίθρια αγορά ζωντανών ζώων 
(wet market) στην επαρχία Γουχάν Κίνας.  Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε 
τεκμηριωμένα συμπεράσματα, καθώς άλλες εικασίες θεωρούν πιθανότερο να μεταδόθηκε από τις 

νυχτερίδες. 
Αποφεύγοντας την περαιτέρω επιδημιολογική ανάλυση, η αναφορά στα ζώα δεν αποτελεί βαρύ 

«κατηγορώ» στις διατροφικές συνήθειες ορισμένων λαών, αλλά εστιάζει περισσότερο στην 
παγκόσμια οικολογική κρίση μέσω της συστηματικής καταστροφής βιοτόπων, που καθιστά τον 

κόσμο ευάλωτο στις μέχρι χθες άγνωστες επιδημίες ή και πανδημίες. Υπό αυτό το πρίσμα, ο SARS-
CoCV-2 δεν αποτελεί την έσχατη συνέπεια της κλιματικής κρίσης, αλλά τον συνδετικό κρίκο μιας 
συστηματικής οικολογικής καταστροφής (άνοδος θερμοκρασίας, λιώσιμο των πάγων, άνοδος του 
επιπέδου της θάλασσας οξείδωση ωκεανών, φαινόμενο θερμοκηπίου, αποψίλωση τροπικών δασών, 

ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες κτλ) με πλούσιο παρελθόν κι ακόμα πιο πλούσιο μέλλον.  
Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με αυτό συνοψίζεται στον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο για το 

κλίμα έχει ως σκοπό να κατοχυρώσει νομοθετικά τον στόχο που τίθεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία — να καταστούν η οικονομία και η κοινωνία της Ευρώπης κλιματικά ουδέτερες έως το 

2050. Πόσο εφικτή είναι όμως να καταστεί κλιματικά ουδέτερη η κοινωνία και κυρίως η οικονομία 
όχι μόνο της Ευρώπης αλλά ολόκληρου του πλανήτη; Εκ πρώτης άποψης, το ξέσπασμα του SARS-
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CoCV-2 και η καραντίνα που ακολούθησε αντιμετωπίστηκε θετικά σχετικά με τις επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον.  

Η κατακόρυφη μείωση των αεροπορικών μετακινήσεων εντός και εκτός των χωρών, περιόρισε 
τη χρήση ορυκτών καυσίμων, κατά συνέπεια και των αερίων του θερμοκηπίου που συμβάλουν στην 

άνοδο της θερμοκρασίας. Από την άλλη, όμως αυξήθηκε κατακόρυφα η χρήση ενέργειας (κυρίως 
ηλεκτρικής) από την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ μαζική παραμονή των ανθρώπων στο σπίτι, οπότε η χρήση 
καυσίμων και εκπομπής ρύπων άλλαξε μορφή προκειμένου να καλύψει τις ξέφρενες απαιτήσεις 
παράδοσης προϊόντων του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Αν η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετίζεται με την 
εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, εκτιμάται ότι στην Κίνα (Νο1 χώρα σε εκπομπές  άνθρακα), 
υπήρξε μείωση κατά 25% από τον πρώτο μήνα της καραντίνας. Ίσως όμως, η αισιόδοξη προσέγγιση 
τέτοιου είδους προβλέψεων είναι ριψοκίνδυνη, καθώς μετά τη λήξη της κρίσης, η ανάκαμψη είναι 

πολύ πιθανό να γίνει σκληρότερη και γρηγορότερη από το συμπιεστικό καθεστώς.  

5. Συμπεράσματα 

Οι ανήκεστες πλέον επιπτώσεις της πανδημίας έπληξαν και το καλλιτεχνικό οικοσύστημα 
(κλειδωμένα μουσεία, γκαλερί, ερημωμένοι χώροι πολιτισμού), ώστε ο δημόσιος χώρος αποτέλεσε 
αποτελεί τη μόνη διέξοδο καλλιτεχνικής έκφρασης. Πόσο εκπαιδευμένοι είμαστε όμως να 
αποδεχτούμε μια προσβάσιμη σε όλους δημόσια τέχνη και μάλιστα σύγχρονη όταν δεν 

ανταποκρίνεται στα πρότυπα της δικής μας αισθητικής; (βλπ  το κόκκινο  γλυπτό “ Phylax” του 
Κώστα Γεωργίου σε αντιπαραβολή με τον «Δρομέα» του Κώστα Βαρώτσου)  

με αφορμή το φονικό ξέσπασμα του SARS-CoCV-2, καλλιτέχνες απ΄ όλον τον κόσμο,  βρήκαν 
εκφραστική διέξοδο στη δημιουργία έντονων χρωματικά τοιχογραφιών σε εξωτερικούς δημόσιους 

χώρους. Τα συγκεκριμένα έργα καταγράφουν όχι μόνο τον καταστροφικό αντίκτυπο του ιού, αλλά 
μεταφέρουν αισιόδοξα και ελπιδοφόρα μηνύματα για την πανδημία, με φύλακες άγγελους ιατρούς 
κ.α … φτερωτούς «φύλακες». 

Συνοψίζοντας, κάθε άνθρωπος, είναι εν δυνάμει καλλιτέχνης και η ζωή που διάγει μέσω της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δημιουργεί εκ νέου τον κόσμο. Ο καλλιτεχνικός εγκέφαλος βρίσκει 
λύσεις σε ένα πρόβλημα, εφευρίσκει εναλλακτικές, ξεπερνά κρίσεις και δημιουργεί ευέλικτα σημεία 
αναφοράς. Η τέχνη αποτελεί το εφαλτήριο εισόδου σε καταστάσεις συμβολικές, που υπερπηδούν τις 
προσωπικές αξιώσεις και δυνατότητες, αφού αποτελεί το πιο σύνθετο κράμα των προσωπικών 

επιθυμιών και των κοινωνικών προσδοκιών στοχεύοντας στη συλλογική ταυτότητα, στη συλλογική 
δημιουργία και στο πρότυπο μιας ενεργητικά σκεπτόμενης κοινωνίας.  
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Α13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PISA  
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ.  

 
Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά 

Διδάσκουσα ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ- Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγήτρια- Σύμβουλος ΕΑΠ, 
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΑΠΘ 

 

Περίληψη  

Ο επιστημονικός γραμματισμός των παιδιών σήμερα, έγκειται στις ικανότητες αναφορικά με 
την κατανόηση και ερμηνεία των γεγονότων που συνδέονται με τον φυσικό και β ιολογικό κόσμο και 

τη συνειδητοποίηση της φύσης της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Σκοπός η θεώρηση αυτών ως 
μορφές ανθρώπινης γνώσης και η σύνδεσή τους με την πολιτισμική πρόοδο των κοινωνιών. Στις 
μετανεωτερικές κοινωνίες η διεπιστημονικότητα αποτελεί ζητούμενο και οι προσπάθειες για 
εξοικείωση των παιδιών με το περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας 

στρέφονται ολοένα και περισσότερο στη Λογοτεχνία. Στο άρθρο θα παρουσιαστεί η προσπάθεια του 
Χάρη Σακελλαρίου να μυήσει ευχάριστα τους ανήλικους αναγνώστες του μυθιστορήματός του με 
τίτλο Η φωτιά που δεν σβήνει (Καστανιώτης, 2011) σε πρακτικές που αφορούν στην καθολική θέαση 
των τεχνολογικών επιτευγμάτων αλλά και στην κατανόηση της Επιστήμης μέσα από το πρίσμα της 

Ιστορίας, προωθώντας την κριτική σκέψη των αναγνωστών σύμφωνα με το διεθνές πρόγραμμα για 
την αξιολόγηση των μαθητών PISA. 

 
Λέξεις κλειδιά: Παιδική Λογοτεχνία, επιστημονικός γραμματισμός, ιστορική γνώση, κριτική 

σκέψη, PISA 

1. Εισαγωγή  

Η σπουδαιότητα της γνώσης του αντικειμένου των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας 
γίνεται εύκολα αντιληπτή, αρκεί να ανατρέξει κανείς στην πλούσια για το συγκεκριμένο ζήτημα 
βιβλιογραφία: Βάσει αυτής, οι επιστημονικά εγγράμματοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται  τον φυσικό 
κόσμο ως «σύστημα», του οποίου μέρος αποτελούν και με το οποίο αλληλεπιδρούν διαρκώς. Είναι, 

δε, σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω σύστημα λειτουργεί, μέσα από την 
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ερμηνεία επιστημονικών θεωρήσεων και τη σύνδεση Eπιστήμης-Tεχνολογίας και να υιοθετήσουν 
μια συλλογιστική, διερευνητική και κριτική νοοτροπία απέναντι σε οτιδήποτε προκύπτει ή τους 
περιβάλλει (Güney, Şeker, 2017, Schleicher,Tamassia, 1999).  

Οι σύγχρονες τάσεις αξιώνουν μια περισσότερο ουμανιστική και ολιστική προσέγγιση των 

Φυσικών Επιστημών και προτάσσουν την αξιοποίηση ιστορικών αφηγημάτων και φιλοσοφικών 
προβληματισμών για τη διδασκαλία τους. Ο επιστημονικός γραμματισμός των μαθητών έγκειται 
τόσο στην απόκτηση γνώσεων για τις επιστημονικές θεωρίες, όσο και στη διερεύνηση του 
πνευματικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, οικονομικού, ιστορικού και πολιτικού συγκειμένου όπου 

γεννήθηκαν οι επιστημονικές ιδέες (Brush, 1969, Henke & Höttecke 2015, Matthews, 2007). Ως εκ 
τούτου, η διαθεματικότητα και η σύνδεση διδακτικών περιοχών όπως, λ.χ., είναι η Φιλοσοφία της 
Επιστήμης, η Ιστορία, η Κοινωνιολογία, κ.λπ., λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εκσυγχρονισμένης 
εκπαίδευσης. Αυτή αναγνωρίζει την Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών αναγκαία για 

την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να αποτελέσουν κοινωνικά ικανούς και 
ευαισθητοποιημένους πολίτες· πολίτες που κατανοούν και σκέπτονται κριτικά οποιαδήποτε γνώση 
τους παρέχεται σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, την Επιστήμη και την Τεχνολογία (Klopfer, 1969, 
McComas et al, 1998).  

Σε τι συνίσταται, όμως, ο επιστημονικός αλφαβητισμός;  

• στη δια βίου διαδικασία οικοδόμηση γνώσεων, με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
των νέων ατόμων. Πρόκειται για διαδικασία που «περνά» μέσα από την κατανόηση της φύσης 
του αντικειμένου της Επιστήμης και τη δημιουργία μιας αντίληψης, που επιτρέπει τη σύνδεση 

των τεχνολογικών επιτευμάτων με την Ιστορία, τον πολιτισμό, την καθημερινή ζωή και τον 
κοινωνικό περίγυρο (Kim, Irving, 2010, Yager et al 1992).  

 Δεδομένου πως όλων των ειδών οι γραμματισμοί έχουν ως σημείο αναφοράς τα κοινωνικά 
συμφραζόμενα υπό τα οποία αναπτύσσονται, το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται ιδιαιτέρως 

στον επονομαζόμενο «πολυδιάστατο επιστημονικό γραμματισμό» των ατόμων από μικρές ηλικίες. 
Αυτός αφορά στην καλλιέργεια των παιδιών στο: 

• να αναγιγνώσκουν και να επεξεργάζονται κείμενα (προφορικά, γραπτά ή μη γλωσσικά) 
(Besnier, Street,1994),  

• να εκφράζονται αποτελεσματικά σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια (Gee, Gee, 2007: 63 
κ.ε.), 

• να κατανοούν τη φύση και το αντικείμενο της εκάστοτε επιστήμης- λαμβάνοντας, όμως, 

υπόψη και το ιστορικό, φιλοσοφικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, κ.λπ. συγκείμενο υπό 
το οποίο καθεμιά αναπτύχθηκε (Jenkins, 1994, Laugksch, 1999).  

• να διαμορφώσουν τη σκέψη τους αναφορικά με το πολιτισμικό γίγνεσθαι, την ηθική 
δεοντολογία και την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων (Καψαλά κ.ά., 2014, 

Lederman et al., 2014). 
Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης διάστασης του επιστημονικού γραμματισμού, ωστόσο, είναι 

εφικτή αρκεί να παρέχονται στα παιδιά από νωρίς επιλεγμένες ιστορικές πληροφορίες και 
αιτιολογήσεις σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες και τα κατά καιρούς τεχνολογικά επιτεύγματα. 

Σημαντικό είναι να συνεκτιμώνται παράγοντες, όπως το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των 
παιδιών και το οικονομικό τους υπόβαθρο (Auld, Morris, 2019). Η διαδικασία αξιολόγησης των 
μαθητών PISA, όπως έχει καθοριστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), εξετάζει το βαθμό στον οποίο τα δημογραφικά στοιχεία και οι μεταβλητές του εκάστοτε 

μαθησιακού περιβάλλοντος επηρεάζουν το κίνητρο των παιδιών για την κατάκτηση γνωστικών 
αντικειμένων και την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίζουν καθημερινά ζητήματα (Auld, et al 2019, 
OECD, 2017, OECD, 2019). 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ιστορία των Φυσικών Επιστημών και παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα  

Οι κοινωνικές και επιστημολογικές αλλαγές προστάζουν τη δημιουργία περιβαλλόντων 
μάθησης βασισμένων στη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα, με απώτερο σκοπό τη 
βελτίωση της εικόνας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας δια της ενοποίησης των διδακτικών 
κειμένων (Αλαχιώτης, 2004). Στη χώρα μας, καταβάλλονται καιρό προσπάθειες τόσο για την 

προαγωγή της γνώσης των Φυσικών Επιστημών στις μικρές ηλικίες, όσο και για την υπογράμμιση 
της πολιτισμικής τους διάστασης. Πρόκειται για εγχείρημα που δρομολογείται στη λογική της 
διεπιστηµονικής εκπαιδευτικής πρακτικής και σε διάλογο με επιστήμονες άλλων χωρών, που δίνουν 
έμφαση στις βιωματικές εμπειρίες των μαθητών και στην ανάγκη «εκπαίδευσης» των εκπαιδευτικών 

να σκέπτονται ιστορικότροπα. Πρόκειται για συντονισμένη προσπάθεια που συνίσταται στην 
οργάνωση προγραμμάτων σπουδών της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Αυτά θα αναδεικνύουν 
την πολιτισμική, ιστορική και φιλοσοφική τους πλευρά, με στόχο την ανάπτυξη του πολυδιάστατου 
επιστημονικού γραμματισμού (Donnelly, 2001, Hurd, 1998, Κολοκούρη κ.ά., 2012, Wineburg, 

Grossman, 2000).  
Η προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών με τον προαναφερθέντα τρόπο ευνοείται από τη 

Λογοτεχνία (McGee, 1992, Τζιόβας, 2003: 33) και ιδιαίτερα με το μυθιστόρημα, που διαδραμάτισε 
βασικό ρόλο στην εξελικτική διαδικασία των λαών: Οι λογοτέχνες μετασχηματίζοντας πρόσωπα, τις 

πράξεις και τα κίνητρά τους, καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες, δημιουργούν πολιτισμικές 
αναπαραστάσεις μέσω της αισθητικής απόλαυσης και μεταβιβάζουν στον αναγνώστη πληροφορίες 
που συγκροτούν την κοινωνική και συλλογική μνήμη (Τοπόλσκι, 1983: 149-169). Ειδικά οι 
λογοτέχνες για παιδιά, καθώς στα μυθιστορήματά τους επιδιώκουν να φέρνουν τα παιδιά σε επαφή 

με έννοιες και αξίες διαχρονικές, τους καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες για να λειτουργούν 
με επάρκεια στην κοινωνία (Αγγελάκη, 2021, Σακελλαρίου, 1993: 119). Η Λογοτεχνία έχει πολλά 
κοινά με την επιστήμη της Ιστορίας: Οι ιστορικοί στις αφηγήσεις τους αναδημιουργούν κοινωνικούς 
μετασχηματισμούς και διαμορφώνουν μια φιλοσοφία της Ιστορίας αναφορικά με τους παράγοντες 

της κοινωνικής εξέλιξης (Niksirat, 2015, Walsh, 1994:208 -232). Η υφή και τα όρια της ιστορικής 
γνώσης, ωστόσο, βασίζονται στη φαντασία, την ενσυναίσθηση και τη μνήμη. Βάσει, δε, της 
μιμητικής αντίληψης, τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα αποτελούν το ερέθισμα για τη δημιουργία 
ενός λογοτεχνικού σύμπαντος, όπου γίνονται υποθέσεις για τις ορατές και μη πτυχές της ιστορικής 

πραγματικότητας, όπως και προβλέψεις για το μέλλον (Chatman, 1978:107 -145, Hartnett, 1998). Στη 
βάση πως η φαντασία δρα καταλυτικά για την ανάπτυξη της «αφηγηµατικής λογικής» και της 
κατασκευής νοήµατος εκ μέρους των παιδιών, θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως ένα λογοτεχνικό 
έργο με ιστορικό περιεχόμενο αποτελεί ιδανική πρόταση για να  κατανοήσουν οι ανήλικοι 

αναγνώστες επιστημονικές έννοιες και θεωρίες και τεχνολογικά επιτεύγματα (Ροντάρι, 2003, Paul, 
2000: 98). Τέτοια κείμενα μπορούν, επίσης, να παρωθήσουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη 
σύνδεση Επιστήμης και κοινωνίας και να αναπτύξουν επιπλέον δεξιότητες, όπως αυτές της 
αφηγηµατικής και επιχειρηµατολογικής αιτιολόγησης (Gough, 1991, Knoespel, 1991, Taylor, 2007).  

Τα σύγχρονα παιδικά ιστορικά μυθιστορήματα, καθώς μετουσιώνουν τη διεπιστημονικότητα 
της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας, αποτελούν διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στην ιστορική 
ετερότητα του τότε και του τώρα. Το στοιχείο της υπερβολής και ο ηθικοδιδακτισμός, πλέον, 
αποφεύγονται και τα παιδιά αντιμετωπίζονται σε αυτά ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Η μυθοπλασία 

απηχεί την ανθρώπινη δραστηριότητα στην πραγματική της διάσταση: Τα πρόσωπα των ιστοριών 
παρουσιάζονται πολυεπίπεδα, ενώ ο ψυχολογικός ρεαλισμός ωθεί τους αναγνώστες στην 
αυτοανακάλυψη· υπό την καθοδήγηση του συγγραφέα, οι αναγνώστες τοποθετούν τους εαυτούς του 
απέναντι στο παρελθόν, παρατηρούν πώς (πρέπει να) γίνεται η μεταγραφή του στο παρόν και 

οδηγούνται στην απόκτηση συλλογικής αυτογνωσίας (Αγγελάκη, 2017· Καλλέργης, 1991: 28 -40). 
Στην κατηγορία των παιδικών ιστορικών μυθιστορημάτων ανήκει το βραβευμένο έργο του Χάρη 
Σακελλαρίου που εξετάζεται στην παρούσα εισήγηση. Το βιβλίο ταξιδεύει τους αναγνώστες στα 
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χρόνια που η βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν αντιμέτωπη με τη λαίλαπα του αραβικού ισλαμισμού. 
Τράβηξε το ενδιαφέρον μας γιατί συνδυάζει επιτυχημένα τη λογοτεχνικότητα με την ιστορική 
πληροφορία, συνδράμει στη δημιουργία σκεπτόμενων πολιτών που θα δρουν συλλογικά και, καθώς 
ωθεί τους αναγνώστες να εκτιμήσουν τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη δημιουργία των 

επιστημονικών επιτευγμάτων, τους παρέχει κίνητρα για ενασχόληση με την Επιστήμη (Barton, 
Levstik, 2008:56-68, Thijs, Bosch, 1995). Τις βάσεις για αυτό ο συγγραφέας θεωρούμε πως τις θέτει 
ενώσω μεταλαμπαδεύει με τρόπο κατανοητό στους αναγνώστες πληροφορίες για ένα επιστημονικό 
και τεχνολογικό επίτευμα-ορόσημο, το υγρό πυρ: Τη χημική, δηλαδή, ουσία του 7ου αιώνα μ.Χ. που 

χρησιμοποίησαν οι Βυζαντινοί στις χερσαίες και θαλάσσιες πολεμικές τους αναμετρήσεις. 
Ενθαρρύνει τα παιδιά να κατανοήσουν την Επιστήμη, τη φύση και την Ιστορία της, να τη συνδέσουν 
με την καθημερινότητα και να καλλιεργήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κατανόησης 
των επιστημονικών μεθόδων (Barton et al 2004, DeBoer, 2000, Koliopoulos et al, 2007). 

2.2. Η φωτιά που δεν σβήνει (Καστανιώτης 2011, 1η έκδοση 1985) 

Το ιστορικό μυθιστόρημα χαρίζει στα παιδιά βασικά εφόδια, όπως την καλλιέργεια της 

γλώσσας τους, τη σφυρηλάτηση της συλλογικής ταυτότητας, τη διάνοιξη των πνευματικών τους 
οριζόντων και την απόκτηση πολιτισμού. Σε τέτοια κείμενα οι συγγραφείς μεταλαμπαδεύουν στους 
αναγνώστες γνώσεις γύρω από συμβολικές και γλωσσικές ιστορικές έννοιες, τους εξοικειώνουν με 
το ατομικό και το γενικό και τους ωθούν στη συγκρότηση κοινωνικής μνήμης, καθώς και την 

απόκτηση κριτικής σκέψης και επιστημονικής παιδείας (Βασιλαράκης, 1998: 241, Καρπόζηλου, 
2000:74, 105- 107, Σμυρναίος, 2008: 9). Πρόθεση του συγγραφέα ήταν να επιτύχει τα παραπάνω 
μέσα από την προσέγγιση επιστημονικών ιδεών, θεωριών και τεχνολογικών μεθόδων, πλαισιώνοντάς 
τις ιστορικά και φιλοσοφικά (Assis, Zylbersztajn, 2001, Klassen et al, 2012).  

 Η ιστορία στη Φωτιά που δεν σβήνει, ουσιαστικά, αφορά στις ιστορίες των αφανών 
Βυζαντινών υπηκόων που ταλαιπωρήθηκαν ή έχασαν τη ζωή τους, καθώς βρέθηκαν ανάμεσα σε 
φιλόδοξους αρχηγούς που ζούσαν για να πολεμούν χρησιμοποιώντας το υγρό πυρ: Το παιδί 
πληροφορείται πως το περίφημο πυρ ρωμαϊκόν ή σκευαστόν οι Βυζαντινοί, συνήθως, το πετούσαν με 

χειροβομβίδες που έσκαγαν και έπιαναν φωτιά μόλις χτυπούσαν τον στόχο ή τίναζαν δοχεία με αυτό 
το περιεχόμενο, με τη βοήθεια καταπελτών στα κακκαβοπυρφόρα, πυρφόρα και σιφονοφώρα πλοία 
(Σακελλαρίου, 2011: 109)- τουτέστιν, αυτά με τους πεπιεσμένους χειροσίφωνες. Μαθαίνει, ακόμη, 
πως η συνταγή του υγρού πυρός ήταν μυστικό που οι Βυζαντινοί το φύλαγαν με μεγάλη προσοχή, 

ήταν όμως γνωστό πως περιείχε νιτρικό κάλιο, θειάφι, πίσσα και νάφθα ή μηδικό έλαιο, εξ ου και 
ονομαζόταν και μηδικόν πυρ. Οι ανωτέρω πληροφορίες καθίστανται πιο κατανοητές στο 
αναγνωστικό κοινό και με τη βοήθεια της εικονογράφησης, που ανέλαβε ο γελοιογράφος και 
κομίστας Στάθης Σταυρόπουλος. Οι προσιδιάζουσες σε γελοιογραφίες και καρτούνς μορφές 

εξυπηρετούν την αφήγηση και, δεδομένου ότι με τα κόμικς τα σημερινά παιδιά είναι ιδιαίτερα 
εξοικειωμένα, η αλληλεπίδραση σκίτσων και κειμένου βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει όσα 
διαβάζει και να ταυτιστεί συναισθηματικά με τον χαρακτήρα της ιστορίας (Versaci, 2001).  

Το σύνολο των χαρακτήρων στο παρόν μυθιστόρημα απαρτίζεται τόσο από μυθοπλαστικούς, 

όσο και από υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα. Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκει ο κεντρικός ήρωας 
Καλλίνικος, ο ναυπηγός από τη βυζαντινή Συρία, του οποίου την πορεία προς την ενηλικίωση ο 
αναγνώστης παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς με τη βοήθεια του αφηγητή και της εναλλαγής ανάμεσα 
στη μηδενική και την εσωτερική εστίαση: Αναλυτικά, μέσω της τριτοπρόσωπης αφήγησης οι 

αναγνώστες μαθαίνουν πως το 620 μ.Χ. στην Ηλιούπολη της Συρίας  γεννήθηκε ο Καλλίνικος, που 
από μικρός «είχε πάνω του κάτι το αλλιώτικο» (Σακελλαρίου, , ό.π.: 10), κάνοντας τους γονείς του 
να τον καμαρώνουν και, ταυτόχρονα, να απορούν. Η έφεσή του στις κατασκευές και η περιέργειά 
του να ερευνήσει τη σχέση της φωτιάς με το νερό, κατά το κείμενο, τον οδήγησαν σε πειραματισμούς 

που ως αποτέλεσμα είχαν, αφενός το να καεί το κτήμα και τα ζωντανά της οικογένειάς του, αφετέρου 
δε, προκειμένου ο ήρωας να «είναι μακριά από τη φωτιά» (ό.π.: 30), να σταλεί από τον πατέρα του 
στη δούλεψη του ναυπηγού φίλου του, Παίονα. Ωστόσο, εκεί ο πρωταγωνιστής κατάλαβε ότι «του 
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άρεσε αφάνταστα η δουλειά» (Σακελλαρίου, ό.π.: 36), εξ ου και «σαν αποτελείωνε τη δουλειά  που 
του είχαν ορίσει να κάνει, πήγαινε και παρακολουθούσε από κοντά τους διάφορους τεχνίτες και 
περιεργαζόταν με ποιο τρόπο κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Και βέβαια, δε δίσταζε να κάνει τις 
δικές του, συχνά απίθανες ή βαρετές, ερωτήσεις» (Σακελλαρίου, ό .π.: 37). 

 Ως αρετές, λοιπόν, του Καλλίνικου παρουσιάζονται η οργανωτικότητα, η δημιουγικότητα και 
η υπευθυνότητα. Με την πάροδο των ετών ο Κάλλης –όπως αποκαλείται- εξελισσόταν σε σπουδαίο 
σχεδιαστή και τεχνίτη καραβιών, την επιτυχημένη, ωστόσο, πορεία του ανέκοψε προσωρινά η 
αραβική εισβολή στην πόλη του: Ο 17χρονος τότε ήρωας χωρίστηκε βίαια από την οικογένειά του, 

πουλήθηκε ως σκλάβος σε μια έπαυλη στην έρημο και ανέλαβε εκεί χρέη μάγειρα. Βέβαια, 
διαβάζουμε πως δεν πτοήθηκε στιγμή και συνέχισε να τελειοποιεί με προσεκτικές κινήσεις τη 
«συνταγή» του υγρού πυρός: Δεν παραιτήθηκε ποτέ, από την προσπάθεια ανακάλυψης μιας φωτιάς 
που δε σβήνει και, μάλιστα, βάλθηκε να τελειοποιήσει τη συνταγή. Βάσει της αφήγησης, τα 

πειράματα και οι μελέτες του πάνω στα εύφλεκτα υλικά, αποτελούσαν το λόγο για τον οποίο ο 
Κάλλης παρέμενε χαρούμενος, αν και σε ξένο τόπο. Μέσω του περιστατικού αυτού προβάλλονται η 
προσαρμοστικότητα, η επιμονή και η μαχητικότητα που επιβάλλεται να διαθέτει κάποιος, 
προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.  

Το αγωνιστικό πνεύμα του σφαιρικού αυτού χαρακτήρα γίνεται, επιπλέον, έκδηλο στο 
μυθιστόρημα και τις δυο φορές που αναγκάστηκε να μεταναστεύσει, αρχικά από την Ηλιούπολη, 
αφού δεν άντεχε την εκμετάλλευση του χαλίφη και έπειτα από την Αμμόχωστο, όπου έμεινε έως την 
κατάκτηση της Κύπρου από τους Άραβες, ως τα μέσα του 7 ου  αιώνα, προκειμένου να μη χάσει το 

δικαίωμά του στην ελευθερία: Ο Κάλλης παρουσιάζεται ευπροσάρμοστος και ατρόμητος, χωρίς να 
νοιάζεται που έπρεπε να ξεκινήσει από το μηδέν και να αφήσει πίσω του τα υλικά αγαθά που με κόπο 
είχε αποκτήσει. Μοναδική του περιουσία θεωρούσε τις αρετές του. Με αφορμή τα σαρωτικά 
περάσματα των Αράβων από την Κύπρο στη Μικρά Ασία και από τα νησιά Ρόδο και Κάρπαθο στη 

Σμύρνη, όπου χρειάστηκε να μετεγκατασταθεί ο πρωταγωνιστής, ο Κάλλης κατευθύνθηκε στη 
Βασιλεύουσα με σκοπό να προτείνει στον αυτοκράτορα ένα σχέδιο εξουδετέρωσης της αραβικής 
απειλής. Ο τότε βυζαντινός βασιλέας, Κωνσταντίνος Δ' Πωγωνάτος, διαβάζουμε πως 
εντυπωσιάστηκε στο άκουσμα της ανακάλυψης μιας εξελιγμένης έκδοσης του υγρού πυρός από τον 

ήρωα, έλαβε σοβαρά υπόψη του τις συμβουλές του για τον τρόπο κατασκευής των πλοίων και του 
ανέθεσε τον εκσυγχρονισμό του βυζαντινού στόλου. Με την άφιξη, λοιπόν, των Αράβων στα 
περίχωρα της Κωνσταντινούπολης το 674, οι Βυζαντινοί αντεπιτέθηκαν με πλοία όπου είχαν 
τοποθετηθεί καταπέλτες, χάλκινοι λέβητες και στρεπτοί ή στροφαλοφόροι ή αντλιοφόροι σίφωνες 

(Σακελλαρίου, ό.π.: 109) που εκτόξευαν το άσβεστο πυρ. Ο χαλίφης Μωαβίας Α', αδυνατώντας να 
διασπάσει τη βυζαντινή άμυνα χάρη στην οργάνωση του τολμηρού σχεδίου του Κάλλη, σύναψε 
τελικά το 677 τριαντακονταετή ανακωχή με τον βυζαντινό ηγεμόνα.  

Γίνεται προφανές από τα ανωτέρω πως βασική λειτουργία του ιστορικού μυθιστορήματος είναι 

η παρουσία αξιακών συστημάτων, προτύπων και ιδεών, που μπορούν να έχουν αντίκρισμα στη 
σύγχρονη εποχή. Ο συγγραφέας, δίχως βλέψεις στείρου διδακτισμού, χρησιμοποιεί τον Κάλλη ως 
πρότυπο και κοινωνικό παράδειγμα για τους αναγνώστες του, με στόχο να τους καλλιεργήσει τη 
φιλομάθεια και την κριτική σκέψη: Γι’ αυτό ο τριτοπρόσωπος αφηγητής τονίζει τον ενθουσιασμό 

του Κάλλη για έρευνα ενώ ήταν «μια σταλιά παιδί, που δεν είχε καλοπάει σχολείο» και την αγάπη 
του για τις κατασκευές, που τον ωθούσε να κάθεται «παράμερα σε κάποια γωνιά, και να παίζει ώρες 
ολόκληρες με σύρματα και ξυλαράκια και να σκαρώνει λογής πραματάκια κομψά κι ωραία» 
(Σακελλαρίου, ό.π.: 11-12). Φαίνεται, όμως, και πως είναι προσανατολισμένος στην πολιτισμική 

πλευρά των Φυσικών Επιστημών και την Ιστορία τους, αφού προσεγγίζει το χρόνο, την Επιστήμη 
και την Τεχνολογία στο λογοτεχνικό του έργο διερευνώντας τις ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις 
τους (Allchin et al 2014, Shahzadi, Nasreen, 2020). Δείχνει ότι προσπαθεί, μέσα από τη χρήση 
επιστημονικών όρων και ορισμών- συνηθισμένη τακτική στα ιστορικά μυθιστορήματα-, όπως λ.χ., 

το αβάκιο (η μαθητική πλάκα γραφής), η κάκκαβος (η χύτρα) το παραγώνι (ο χώρος κοντά στο τζάκι), 
το κερατάριο (το κατάρτι), το δοιάκι (ο μοχλός που χρησιμοποιείται για την περιστροφή του πηδαλίου 
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στα πλοία), κ.λπ., να επιβεβαιώσει πως τα πολιτισμικά συστήματα, όπως η γλώσσα και η Λογοτεχνία, 
συνδράμουν στον επιστημονικό γραμματισμό των παιδιών και την εξοικείωση με τις Φυσικές 
Επιστήμες (Bennett, 2020). 

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την έμφαση που δίδεται στην επιτυχία που είχε ο κεντρικός 

νεαρός χαρακτήρας του έργου αφού «ξεδίπλωσε» τη σκανδαλιάρικη φύση του, τη δημιουργική του 
περιέργεια και την επιστημονική του σκέψη-τον πυρήνα εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες- 
δείχνουν πως ο Σακελλαρίου, εισάγοντας στο έργο του στοιχεία από την Ιστορία και τη Φιλοσοφία 
των Φυσικών Επιστημών, ωθεί τους αναγνώστες τους να αναζητήσουν κι εκείνοι τα ταλέντα τους, 

ώστε  να αποτελέσουν αργότερα μέλη μιας κοινωνίας, ικανά να επιλύουν ζητήματα μέσα από το 
συνδυασμό λογικών συμπερασμάτων και προσωπικών κρίσεων, αμφισβητώντας προκαταλήψεις 
(Duschl, 2008, Roca-Rosell, 2011). Ιδιαίτερα ως προς το ζήτημα των στερεοτυπικών αντιλήψεων, ο 
συγγραφέας συμβάλλει στην απεμπόλησή τους θίγοντας το επίκαιρο ζήτημα της μετανάστευσης και 

αναδεικνύοντας τις μικροϊστορίες ανθρώπων απλών, ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας. Η αναφορά 
στη σκλαβιά του Καλλίνικου, στις αναγκαστικές του μετακινήσεις σε Κύπρο, Σμύρνη και 
Κωνσταντινούπολη, στην προσφορά του εκεί και στην αρμονική του αφομοίωση από τους ντόπιους,  
υπάρχουν στο κείμενο ώστε να ωθήσουν τον αναγνώστη στη συνειδητοποίηση πως ο «διαφορετικός» 

δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διωκόμενος, εφόσον η κοινωνική συνοχή δεν ταυτίζεται 
απαραίτητα με την ομοιομορφία, αλλά ούτε και απειλείται η ασφάλεια του ατομικού και συλλογικού 
«Εαυτού» μας (Αγγελάκη, 2019). 

5. Συμπεράσματα 

Οι εξελικτικές τάσεις στο χώρο του ιστορικού μυθιστορήματος, υπαγορεύουν την ενσωμάτωση 
νέων στοιχείων, με αποτέλεσμα η θεματολογία του να διευρύνεται. Έτσι, συμπεριλαμβάνονται σε 

τέτοια έργα στοιχεία για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που στάθηκαν αφορμές 
για συγκεκριμένα γεγονότα με επιστημονικό ενδιαφέρον· προωθείται η διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης και αναδεικνύεται το ιστορικό και φιλοσοφικό περιεχόμενο της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας. Στόχος είναι να κατανοήσουν οι αναγνώστες πως οι εφευρέσεις και οι τεχνολογικές 

καινοτομίες είναι δυναμικές δημιουργίες του ανθρώπου με ιστορικές, πολιτικές και πολιτισμικές 
επιδράσεις (Abd-El-Khalick , Akerson, 2004, Holmes, 2012). 

Στη Φωτιά που δε σβήνει ο λογοτέχνης ισορρόπησε το ιστορικό με το φανταστικό στοιχείο και 
το νουθετικό πνεύμα, για να ενσταλάξει στον αναγνώστη την αγάπη για την επιστημονική γνώση και 

να ενθαρρύνει τη λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για μια υγιή κοινωνικοπολιτική δράση, 
υποδεικνύοντας την αξία του ατόμου που αγωνίζεται και νικά τις αντιξοότητες, Ο Σακελλαρίου 
διαμορφώνει αναγνώστες ικανούς να συνειδητοποιήσουν τη φύση, την Ιστορία και τις ιδιότητες των 
Φυσικών Επιστημών και να αντιληφθούν πως οι επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις 

συγκροτούνται βάσει των αναγκών και ενδιαφερόντων που αποκτούν οι άνθρωποι με την πάροδο 
των ετών (Facione, Facione, 2007, Κώτσης, 2006, Schwartz et al 2004, Solbes, Traver, 2003). Τέτοια 
έργα δύνανται να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να 
διαμορφώσουν κριτική στάση απέναντι στην Επιστήμη και να επιλύουν προβλήματα της 

καθημερινής ζωής με μεγαλύτερη ευκολία (Hasni, 2005, Κανδεράκης, 2015).  
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Β2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ. 
 

Στεφάνου Πασχάλης 

Δάσκαλος 

 
Αθανασάκης Ιωάννης 

Δάσκαλος 
 

Περίληψη 

O οργανισμός είναι ένα σύνολο ατόμων ευρισκόμενο σε αποδοτικές εργασιακές μονάδες ή 

ομάδες προσανατολισμένες να πετύχουν κοινούς στόχους, υπό την εποπτεία του επικεφαλής 
διευθυντή. Προσανατολιζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, δημόσιοι 
ή ιδιωτικοί  συνιστούν ομάδες ανθρώπων, εργαζόμενες με στόχο την παροχή εκπαίδευσης γνώσεις, 
δεξιότητες, ηθικές αξίες, σωματική και πνευματική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση, υπό ορισμένες 

καθιερωμένες σχέσεις. Γενικότερα πάντως, οι σχολικές μονάδες προσεγγίζονται ως οργανισμοί 
μάθησης. . Τα χαρακτηριστικά της μάθησης είναι η συλλογικότητα και η διαμόρφωση των αξιών, 
μέσα στα πλαίσια ενός οράματος, αναφορικά με το εκπαιδευτικό και το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον, μια κουλτούρα συνεργασίας που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την 

αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας για αλλαγή, την αλληλεγγύη, την ειλικρίνεια. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει ότι η νέα σχολική πραγματικότητα απαιτεί την αντιμετώπιση 
της μάθησης με τρόπο συστημικό, όπου το σχολείο θα διακρίνει τις αδυναμίες του, αλλά και τα 
δυνατά του σημεία, διαθέτοντας όραμα, στόχους και λύσεις μακροπρόθεσμες στα αναδυόμενα 

ζητήματα . 
 
Λέξεις κλειδιά: Οργανισμός μάθησης, χαρακτηριστικά, αναγκαιότητα.  

 1.Η σχολική μονάδα ως οργανισμός μάθησης 

Με την προϋπόθεση ότι αντιμετωπίζουμε μια σχολική μονάδα, ως οργανισμό, είναι απαραίτητη 
η διευκρίνιση του όρου «οργανισμός». Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ο οργανισμός είναι ένα 
σύνολο ατόμων (Κατσαρός, 2008), ευρισκόμενο σε αποδοτικές εργασιακές μονάδες ή ομάδες 
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προσανατολισμένες να πετύχουν κοινούς στόχους, υπό την εποπτεία του επικεφαλής διευθυντή 
(Μάνατζερ). Ο τελευταίος, εκτελεί μια σειρά επίσημα διατυπωμένων αρχών, θεσμών και σχέσεων, 
συντονίζοντας τις δραστηριότητες και τις δυνάμεις όλων  όσων μετέχουν στον οργανισμό 
(Τσαγκαράκη, 2019), εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα του (Majernik,1999; Kasabov, 

2019). Αναπόφευκτα, σε αυτές τις δημιουργημένες σχέσεις, αναπτύσσονται σχέσεις αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των ατόμων (Everard & Morris, 1999). 

Προσανατολιζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, δημόσιοι ή 
ιδιωτικοί (ν. 1566/85, άρθρο 1), συνιστούν ομάδες ανθρώπων, εργαζόμενες με στόχο την παροχή 

εκπαίδευσης (γνώσεις, δεξιότητες, ηθικές αξίες, σωματική και πνευματική ανάπτυξη, 
κοινωνικοποίηση), 2019). Η διοίκηση στην εκπαίδευση, όπως εξάλλου και σε κάθε οργανισμό (οπ. 
αναφ. στο Κουτούζης, 1999), συντονίζει και εναρμονίζει όλους τους φυσικούς πόρους (ανθρώπινους, 
υλικούς, τεχνικούς), για να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα.  Στον χώρο της εκπαίδευσης 

ειδικότερα, είναι δυσδιάκριτη η εννοιολόγηση των όρων «πελάτης», «εργαζόμενος», «προϊόν» και 
«αποτέλεσμα», διότι συχνά οι όροι επικαλύπτονται, με αποτέλεσμα να μην ορίζονται με σαφήνεια 
όλοι οι στόχοι (Κουτούζης, 2008). 

Γενικότερα πάντως, οι σχολικές μονάδες προσεγγίζονται ως οργανισμοί μάθησης. Στόχος του 

σχολείου ως οργανισμού, είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των 
μαθητών, ως προς τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχουν από το εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, 
το σχολείο ως μονάδα και οργανισμός ενδιαφέρεται και για τις ανάγκες όλων των υπολοίπων μερών 
(«μετόχων») που το συναπαρτίζουν, με αποτέλεσμα το έργο του διευθυντή να είναι εξισορροπητικό 

και εξυπηρετικό των συμφερόντων όλων αυτών των «μετόχων»: μαθητών, εκπαιδευτικών, 
εργαζομένων (Everard & Morris, 1999). Η λειτουργία και η επιτυχία του, δηλαδή η επίτευξη των 
στόχων του, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική διοίκησή του (Κουτούζης, 1999). 
Τα σχολεία, ως παραγωγικοί μηχανισμοί οφείλουν να οργανώσουν την διοίκησή τους με βάση την 

αρχή της ανταγωνιστικότητας και της ανταποδοτικότητας, για να αυξήσουν και να βελτιώσουν τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες τους, αλλά και ως διοικητικοί μηχανισμοί οφείλουν να προγραμματίζουν το 
έργο τους με τρόπο που θα τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της 
σύγχρονης εποχής (Μιχαλόπουλος, 2003). 

Οι σχολικές μονάδες οφείλουν να ακολουθούν τα τεκταινόμενα και τις τεχνικές και 
τεχνολογικές αλλαγές, ώστε να διαχειρίζονται ευκολότερα τη νέα γνώση, προς όφελος του βασικού 
τους στόχου. Η μάθηση γίνεται στην περίπτωση αυτή, το μέσο κατανόησης των αλλαγών κι επίτευξης 
της βελτίωσης. Οι οργανισμοί που καλούνται ως μανθάνοντες, αλλά και τα άτομα που τους 

συναπαρτίζουν, μαθαίνουν διαρκώς. Η μάθηση αυτή πραγματοποιείται με τον έλεγχο, τον εντοπισμό 
των αδυναμιών και των κρίσεων, που μπορεί να επιφέρουν αλλαγές, στις οποίες και πρέπει οι 
μανθάνοντες οργανισμοί να εγκλιματιστούν με επιτυχία (Sesen& Basim, 2012). Η έννοια του 
οργανισμού που μαθαίνει, που αποτελεί σύγχρονη φιλοσοφία και πρακτική, αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο της θεωρίας της διοίκησης (Argyris & Schon, 1978 οπ. αναφ. στο Τσαγκαράκη, 2019), έγινε 
ευρέως γνωστή με το έργο του Senge (Harris & Jones, 2018; Κανατά, Δάρρα, Σοφός, & Κλαδάκη, 
2017; Νικολάου, 2019) και συνδέθηκε με κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά και με την εκπαίδευση 
(Κολέζα, 2014).  

Σ’ έναν μανθάνοντα οργανισμό, τα μέρη επιδιώκουν την καλλιέργεια νέων και εξελιγμένων 
μορφών σκέψης, επιθυμώντας την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, προσανατολιζόμενα στη 
συλλογική φιλοδοξία, που αφήνεται ελεύθερη, καθώς τα άτομα μαθαίνουν συνεχώς πώς να 
μαθαίνουν από κοινού (Senge, 1990, οπ. αναφ. στο Κανατά κ.α., 2017). Ο οργανισμός μάθησης, 

όπως έγινε γνωστός με το έργο του Senge αποτέλεσε το συναρπαστικό όραμα ενός οργανισμού που 
αποτελείται από εργαζόμενους με ικανότητα στη δημιουργία, απόκτηση και μεταφορά γνώσεων 
(Τσαγκαράκη, 2019). 
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Τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων ως οργανισμών μάθησης 

Σύμφωνα με τους Watkins και Marsick (1993 οπ. αναφ. στο Τσαγκαράκη, 2019), οι οργανισμοί 

μάθησης, όπως είναι οι σχολικές μονάδες, δομούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαθέτουν την 
ικανότητα να ενισχύουν διαρκώς τις δυνατότητές τους να μαθαίνουν, να καινοτομο ύν, να 
αναπτύσσονται, να δημιουργούν το μέλλον τους και να μετασχηματίζονται. Δεν πρόκειται για απλή 
εφαρμογή νέας γνώσης, αλλά ο οργανισμός παράγει και εφαρμόζει νέα γνώση και αυτό τον οδηγεί 

στη μάθηση, καθώς η νέα γνώση γίνεται αντικείμενο πειραματισμού, έρευνας και της ίδιας της 
μάθησης, μέσα από την αξιολογική διαδικασία (Μαραμπέα & Δάρρα, 2015, οπ. αναφ. στο Κανατά 
κ.α., 2017; Harris & Jones, 2018). Ο οργανισμός μάθησης ως σύγχρονο μοντέλο, επιδιώκει μια 
οικοδόμηση της μαθησιακής ικανότητάς του, σε όλα τα εφικτά επίπεδα. Διευκολύνει δε, με κάθε 

δυνατό τρόπο, τη μάθηση όλων των μελών του ανεξαιρέτως. Έτσι, καλλιεργείται η ατομική απόδοση 
και βελτιώνεται, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο οργανισμός να θεωρεί προτεραιότητά του τη διαδικασία 
της αλλαγής και του πειραματισμού, μέσω μιας συνεχούς ανανέωσης (Sesen& Basim, 2012). 

Από τις πιο σημαντικές προσεγγίσεις είναι η λεγόμενη συστημική προσέγγιση (Systems 

Thinking) του Senge (1990 οπ. αναφ. στο Τσαγκαράκη, 2019), που ορίζει ως οργανισμό μάθησης 
τον οργανισμό με προσαρμοστική ικανότητα και δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικών 
μελλοντικών προοπτικών. Τα επιθυμητά αποτελέσματα, που θέτει ως στόχους επίτευξης το κάθε 
άτομο ξεχωριστά, παρακινούν τους ανθρώπους να διευρύνουν συνεχώς τις ικανότητές τους, ώστε να 

τα επιτύχουν. Επομένως, είναι κατανοητό πως επιδιώκεται από τους ανθρώπους η ανανέωση της 
σκέψης τους, η απόκτηση συλλογικών φιλοδοξιών, καθώς και η εξοικείωσή τους με την ίδια τη 
συλλογική μάθηση, που αποτελεί μια διαδικασία προσωπικής και νοητικής ανάπτυξης, κοινού 
οράματος, ομαδικής μάθησης και συστημικής σκέψης. Για την Kerka (1995 οπ. αναφ. στο 

Τσαγκαράκη, 2019) ο οργανισμός μάθησης είναι η μαθησιακή οργάνωση που παρέχει συνεχείς 
ευκαιρίες για μάθηση, που αξιοποιεί τη μάθηση για την επίτευξη των στόχων της. Ενθαρρύνεται η 
έρευνα και ο διάλογος, ως πηγές ανανεωτικής ενέργειας και βελτίωσης της ατομικής απόδοσης. Σε 
κάθε περίπτωση όμως, η ατομική απόδοση εξαρτάται από τις οργανωτικές επιδόσεις. Στη μαθησιακή 

προσέγγιση (Learning Perspective) που ανέπτυξαν οι Pedler, Burgoyne και Boydell (1991, οπ. αναφ. 
στο Yang, Watkins & Marsick, 2004) ο οργανισμός μάθησης ορίζεται ως ο οργανισμός που 
διευκολύνει την εκμάθηση όλων των μελών του, ώστε να μετασχηματίζεται συνεχώς για να 
ανταποκρίνεται στους στρατηγικούς του στόχους. 

Σύμφωνα με την στρατηγική προσέγγιση (Strategic Perspective) ο οργανισμός απαιτεί την 
κατανόηση των στρατηγικών παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την οικοδόμηση της ικανότητας 
μάθησης. Για τον Carvin (1993 οπ. αναφ. στο Garvin, Edmondson & Gino, 2008) ο οργανισμός 
μάθησης είναι ο οργανισμός που μπορεί να δημιουργεί, να αποκτά και να μεταφέρει τη γνώση, και 

να μετατρέπει τη συμπεριφορά ως αντανάκλαση της νέας γνώσης. Οι Garvin και συνεργάτες (2008) 
αναφέρουν τρία δομικά στοιχεία απαραίτητα για την δημιουργία του οργανισμού μάθησης. Σε αυτά 
ανήκουν τον υποστηρικτικό περιβάλλον, που προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια, οι 
συγκεκριμένες διαδικασίες μάθησης και πρακτικές, η ηγετική συμπεριφορά και οι ηγετικές 

ικανότητες. Ο Coh (1998 οπ. αναφ. στο Τσαγκαράκη, 2019) συνθέτοντας τις προηγούμενες 
θεωρητικές προσεγγίσεις για τον οργανισμό μάθησης, υποστηρίζει ότι υπάρχουν πέντε βασικά 
δομικά στοιχεία (Building blocks) στην οικοδόμησή του. Αυτά είναι η σαφήνεια και η υποστήριξη 
της αποστολής και του οράματος του οργανισμού, η ηγεσία που προσφέρει ενδυνάμωση και 

αφοσίωση, η κουλτούρα που ενθαρρύνει τον πειραματισμό, η δυνατότητα μεταφοράς γνώσης σε όλα 
τα επίπεδα, η ομαδική εργασία και η συνεργασία (Τσαγκαράκη, 2019; Νικολάου, 2019).  

Αναφορικά με την κοινωνική σημασία της εκπαίδευσης, η πολυσύνθετη κοινωνία της γνώσης 
φέρνει ραγδαίες αλλαγές (Τσαγκαράκη, 2019), σε σχέση με τους τρόπους, τα εργαλεία και τα 

αποτελέσματα της μάθησης, τη σχέση εκπαιδευτικών-εκπαιδευόμενων, τους μαθητές και τον 
επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών εν γένει (Αρβανίτη, 2013). Η έννοια του οργανισμού που 
μαθαίνει, με επιδράσεις από τον τομέα της διοίκησης (Argyris & Schon, 1978 οπ. αναφ. στο 
Τσαγκαράκη, 2019), μεταφέρεται και στον εκπαιδευτικό χώρο (Κολέζα, 2014). Ο ρόλος του 
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σχολείου στην κοινωνία γίνεται καθοριστικός, καθώς τα σχολεία πλέον δεν είναι μόνο οργανισμοί 
που μαθαίνουν τα παιδιά (organization for learning), αλλά αυτό-ρυθμιζόμενοι οργανισμοί μάθησης 
(learningorganizations) (Κανατά κ.α., 2017). Η λειτουργία του σχολείου ως οργανισμού που μαθαίνει 
αναγκαστικά συνδέεται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την αυτοαξιολόγηση, τη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του (Harris & Jones, 2018) και τη βελτίωση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Πασιάς & Καλοσπύρος, 2016). 

Τα χαρακτηριστικά της μάθησης είναι η συλλογικότητα και η διαμόρφωση των αξιών, μέσα 
στα πλαίσια ενός οράματος, αναφορικά με το εκπαιδευτικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, 

μια κουλτούρα συνεργασίας που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την αναγνώριση της 
συλλογικής προσπάθειας για αλλαγή, την αλληλεγγύη, την ειλικρίνεια (Celep, Konakli & Recepoğlu, 
2011). Άλλα χαρακτηριστικά της μάθησης είναι η ευθύνη που δημιουργείται με τρόπο συλλογικό, 
καθώς εφαρμόζονται πρακτικές βελτίωσης των επιδόσεων των μαθητών, η γνώση που οφείλει η 

σχολική μονάδα να διαχειριστεί, να παράγει και να διαμοιράσει, αλλά και η καινοτομία και η 
δημιουργικότητα με δράσεις, που στοχεύουν στην ατομική και συλλογική βελτίωση (Τσαγκαράκη, 
2019). Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και η εφαρμογή πρακτικών αυτοαξιολόγησης, αναστοχασμού 
και βελτίωσης των αδυναμιών του, η ηγεσία μέσα από ένα συνολικό μοντέλο διοίκησης, όπου 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων, κατανέμονται ρόλοι, αλλά διευρύνεται η συνευθύνη στη λήψη 
αποφάσεων (Πασιάς & Καλοσπύρος, 2016). 

Στο σχολείο, που αποτελεί μια κοινότητα προαγωγής της μάθησης και της γνώσης, οι 
εκπαιδευτικοί οφείλουν να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, της παραγωγής και του 

μετασχηματισμού, αλλά και της μετάδοσης της γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν 
συμπεριφορές και προωθούν καινοτομίες (Τσαγκαράκη, 2019). Οι στόχοι που θέτει το σχολείο είναι 
οργανωσιακοί, βελτιωτικοί της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των μαθητών και της 
σχολικής μονάδας, με απώτερο σκοπό και στόχο την εν γένει ανταπόκριση σχολείου, μαθητών και 

εκπαιδευτικών, στην ίδια την κοινωνία και στο σύνολο των απαιτήσεών της. Οι εκπαιδευτικοί ως 
επαγγελματική κοινότητα μάθησης, στοχεύουν στην ανάπτυξη των μελών της, μέσω του διαλόγου 
και της συνεργασίας, και στην πραγμάτωση της μάθησης στο εσωτερικό της κοινότητας (Kools & 
Stoll, 2017). Το σχολείο υιοθετεί τη συνεργασία και την κατανεμημένη ηγεσία, όπου και οι μαθητές 

συμμετέχουν, σε ένα πλαίσιο συνεργατικότητας με εκπαιδευτικούς και τοπική κοινωνία. Επομένως, 
σημαντικός κρίνεται ο επανασχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών, με γνώμονα την ίδια την 
βελτίωση της διδασκαλίας και των ευκαιριών μάθησης, για εκπαιδευτικούς και μαθητές, τα δίκτυα 
επικοινωνίας εντός και εκτός του σχολείου, η έμφαση στην προώθηση της μάθησης των μαθητών, 

το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, καθίσταται ένας μανθάνων οργανισμός (Κανατά κ.α., 2017). 
Οι συναντήσεις σ’ ένα συνεργατικό πλαίσιο για θέματα παιδαγωγικά, η συνεχής επιμόρφωση 

και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, η ορθή κατανομή υλικών και άυλων πόρων  και η 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών, η διευρυμένη ηγεσία, η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, οι κοινές αξίες και το κοινό όραμα, είναι παράγοντες 
καθοριστικοί για τον μετασχηματισμό του σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει, βελτιώνεται και 
αλλάζει μέσω της μάθησης (Sesen& Basim, 2012). Η ατομική γνώση είναι απαραίτητη, όμως 
απαιτείται και από τον ίδιο τον σχολικό οργανισμό να ενεργοποιεί μηχανισμούς που προωθούν τη 

συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μελών του, το διαμοίρασμα και την αξιοποίηση-
εφαρμογή της νέας γνώσης, και να επιτύχει έτσι την συνολική του βελτίωση (Τσαγκαράκη, 2019; 
Νικολάου, 2019). 

Αναγκαιότητα εξέλιξης των σχολικών μονάδων σε οργανισμούς μάθησης 

Τα κοινά σημεία και στοιχεία των οργανισμών μάθησης (Song, 2008), δημιουργούν 
αναπόδραστα και ένα συναίσθημα αναγκαιότητας των σχολικών μονάδων, να ενταχθούν στην 

κατηγορία αυτή, μιας και οι οργανισμοί μάθησης μοιράζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, σημαντικά 
για την βελτίωσή τους. Μέσα σε έναν οργανισμό μάθησης, η γνώση καθίσταται ισχυρός παράγοντας 
της διαδικασίας της αλλαγής στο πλαίσιο ενός συστήματος και η συλλογική του ικανότητα στη 
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μάθηση, εξασφαλίζει την επιβίωσή του και την μετέπειτα εξελικτική του πορεία. Η γνώση 
δημιουργείται και διαχέεται, όπως είναι και το επιθυμητό, μέσα από μια συλλογικότητα της εμπειρίας 
των μελών της σχολικής μονάδας, γεγονός ενισχυτικό της μάθησης. Η ανωτέρω διαδικασία, προωθεί 
την καινοτομία, αναπτύσσοντας και μετασχηματίζοντας διαρκώς τον ίδιο τον πυρήνα του 

οργανισμού της μάθησης, δηλαδή του σχολείου. Στόχος είναι η απόκτηση μιας αποτελεσματικής 
μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, όπου τα συμμετέχοντα άτομα 
λαμβάνουν και διαμοιράζουν τη γνώση, με κίνητρό τους, την εκτίμηση, την επιβράβευση, την 
επιθυμία για συμβολή στο κοινό όραμα. Πρέπει να αναλάβουν ρόλους, ευθύνες, να πειραματιστούν, 

να μάθουν από τους άλλους, να μετασχηματίσουν στάσεις και αξίες. Ο οργανισμός αυτός παρέχει 
στα μέλη του μια διαρκή μετασχηματιστική επιρροή, καθώς η λειτουργία του συνδέεται με τις αξίες 
και τις πεποιθήσεις τους (Ζαβλανός, 2005) 

Όταν ένας σχολικός οργανισμός είναι και οργανισμός μάθησης, αποκτά μια 

αποτελεσματικότητα (Τσαγκαράκη, 2019), καθώς όλοι μαθαίνουν αδιάκοπα και μάλιστα, όλοι από 
όλους. Η μάθηση γίνεται αξία, και πηγή μάθησης γίνεται ό,τι πραγματώνεται εντός του σχολικού 
πλαισίου, κάθε εμπειρία, κάθε δράση, κάθε αλληλεπίδραση. Το σχολείο οπλίζει τους μαθητές με 
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αβέβαιες συνθήκες του μέλλοντος, 

αλλά και να διαμορφώσουν οι ίδιοι την κοινωνία και το μέλλον τους. Γι’ αυτό τα σχολεία θα πρέπει 
να γίνουν οργανισμοί μάθησης, να αποκτήσουν δηλαδή χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέπουν να 
αλληλεπιδρούν με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Λιακοπούλου, 2017). 

Η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα όμως, απέχει αρκετά από το θεμιτό της  μετατροπής 

των σχολικών μονάδων σε οργανισμούς μάθησης. Τα σχολεία δομούνται στο πρότυπο της παθητικής  
πρόσληψης των πληροφοριών (Τσαγκαράκη, 2019), με έντονη την  έλλειψη των χαρισματικών 
ηγετών. Τα σχολεία στην Ελλάδα αδρανούν και αντιστέκονται στις επιδιωκόμενες αλλαγές που 
θέτουν ενίοτε οι εκπαιδευτικοί. Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι τα σχολεία στην ελληνική 

εκπαιδευτική πρακτική, να ακολουθούν μια μάθηση διαστρωματωμένη και όχι συνεργατική, ενώ 
όσες μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται, να κρίνονται τυποποιημένες, εμποδίζοντας τους 
εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και την ευελιξία τους (Irby, Meyers & 
Salisbury, 2019). Τα σχολεία μάλιστα στην Ελλάδα, με τις υπάρχουσες συνθήκες, την αυστηρή 

ιεραρχική οργάνωση, τον γραφειοκρατισμό και συγκεντρωτισμό στη δομή και λειτουργία της 
εκπαίδευσης (Παπακωνσταντίνου, 2012), δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως οργανισμοί μάθησης, 
μολονότι έχουν διάθεση καινοτομίας και όραμα αλλαγής (Κολέζα, 2014). 

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι τα περισσότερα ελληνικά σχολεία, με γνώμονα το μαθησιακό 

κλίμα που επιδιώκουν να αποκτήσουν, πραγματοποιούν δραστηριότητες εξοικείωσης και προώθησης 
της μάθησης των μαθητών, ενθαρρύνοντας όμως και τη μάθηση των εκπαιδευτικών, χωρίς όμως 
άμεση υλοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων. Καταληκτικά, είναι πραγματικά αναγκαίο να 
υιοθετήσει το σχολείο μια κουλτούρα μάθησης και συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού με τ’ άλλα 

σχολεία (Λιακοπούλου, 2017). Η νέα σχολική πραγματικότητα απαιτεί την αντιμετώπιση της 
μάθησης με τρόπο συστημικό, όπου το σχολείο θα διακρίνει τις αδυναμίες του, αλλά και τα δυνατά 
του σημεία, διαθέτοντας όραμα, στόχους και λύσεις μακροπρόθεσμες στα αναδυόμενα ζητήματα 
(Κολέζα, 2014). Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί και η επιρροή του περιβάλλοντος της εκπαίδευσης από 

την περιρρέουσα κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, όπως είναι και η απουσία οικονομικών πόρων, 
η διαρκής αξιολόγηση, παράγοντες ανασταλτικοί στην ευελιξία των εκπαιδευτικών, ως προς νέες 
ιδέες και δράσεις (Τσαγκαράκη, 2019). 

Ο ρόλος του συλλόγου των εκπαιδευτικών στο μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε 

οργανισμό μάθησης 

Η νέα κοινωνία, των τεχνολογιών και της πληροφόρησης, προσδίδει στον ρόλο του 

εκπαιδευτικού μια νέα διαφορετική διάσταση, με γνώμονα τις απαραίτητες καινοτομίες, που απαιτεί 
το σημερινό σχολείο για να λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης (Πετρά, Μπρούσας & Μπαχτσεβάνη, 
2017). Στην περίπτωση του σχολικού οργανισμού η διανεμημένη ηγεσία σχετίζεται με τους 
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διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, μπορεί όμως να αφορά και άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας 
(Harris & Jones, 2019). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει και οφείλουν να λειτουργούν διαθέτοντας κατά νου, 
την αναγκαιότητα της συνεχούς βελτίωσης των ίδιων, ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης . Υπό 
το πρίσμα αυτό, σημαντική νοείται η ενδοσχολική επιμόρφωση και η συνεχής κατάρτιση 

(Τσαγκαράκη, 2019). Θεμιτές είναι και οι συνεργασίες των εκπαιδευτικών όχι μόνο μεταξύ τους, 
αλλά και με τους ίδιους τους μαθητές τους, καθώς με τη συνεργατικότητα, προάγεται η μάθηση και 
η μετάδοση γνώσεων, παράγοντες ενισχυτικοί και ενδυναμωτικοί για την ίδια την επαγγελματική 
υπόσταση των εκπαιδευτικών, που προωθούν τις καινοτομίες τους προς όφελος των μαθητών 

(Αρβανίτη, 2013). 
Το σύνολο των εκπαιδευτικών, ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων, ενεργούν με σκοπό την 

υλοποίηση των συλλογικών στόχων και του κοινού οράματος για το σχολείο, μέσα σε κλίμα 
εμπιστοσύνης, υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, χωρίς ανασφάλεια και καχυποψία. Ο διευθυντής και 

το έργο του, μπορούν να ενισχυθούν με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών, μέσα σε ένα αίσθημα 
κοινής ευθύνης, όπου αξιοποιείται στο έπακρον η ατομική εμπειρία και επιτυγχάνονται οι στόχοι της 
εκάστοτε σχολικής μονάδας, που μετασχηματίζεται με επιτυχία σε οργανισμό μάθησης (Ciles & 
Hangreaves, 2006 οπ. αναφ. στο Belleietal., 2019). Στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζεται ο σύλλογος 

διδασκόντων ως όργανο που συναποφασίζει, έχοντας και αυτό ευθύνη, μαζί με τον διευθυντή. Έτσι, 
δεν μειώνεται ούτε στο ελάχιστο ο ρόλος του τελευταίου, αλλά αντιθέτως αναβαθμίζεται, 
αποκτώντας πεδίο δράσης σε νέα οργανωσιακά μοντέλα (Κολέζα, 2014).  

Η δυναμική που αναπτύσσεται μέσα στον σύλλογο διδασκόντων είναι πιο ισχυρή από τις 

δυνατότητες μεμονωμένων ατόμων ή μικρότερων ομάδων (Τερεζάκη, 2012). Η δυνατότητα αυτή του 
συλλόγου, μέσα στο νέο κλίμα που διαμορφώνεται στην εκπαίδευση, με χαρακτηριστικά την τάση 
για αποκέντρωση, την αυτονομία της σχολικής μονάδας και την ενίσχυση του ρόλου του σχολείου 
σήμερα, αποτελεί πεδίο με μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Σημαντικός παράγοντας της σχολικής 

μονάδας, θεωρείται και κρίνεται η αποτελεσματική της διοίκησης, με τη συνδρομή και την αρωγή 
του συλλόγου διδασκόντων (Παπάζογλου & Κουτούζης, 2016) και είναι σημαντικό να 
διερευνήσουμε τον ρόλο τους και μάλιστα, υπό το πρίσμα των αντιλήψεων των  ίδιων των 
εκπαιδευτικών (Τσαγκαράκη, 2019). 

Συμπεράσματα 

 Eπιβεβλημένη κρίνεται η μετατροπή και ο μετασχηματισμός των σχολείων σε οργανισμούς 

μάθησης. Σ’ αυτό είναι κομβικός ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων διότι η δυναμική που 
αναπτύσσεται μέσα σ’αυτόν είναι πιο ισχυρή από τις δυνατότητες μεμονωμένων ατόμων.  

Οι οργανισμοί μάθησης προάγουν τη συνεχή βελτίωση των μαθητών, υλοποιώντας στόχους 
γνωσιακούς, που υποβοηθούν όσους αποκτούν τη γνώση, να επιβιώσουν στη σημερινή απαιτητική 

και συνεχώς μεταβαλλόμενη «κοινωνία της γνώσης». 
 Εκτός όμως από οργανισμό που προάγει την μάθηση, το σχολείο, για να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου μέλλοντος και να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες που αυτό διαμορφώνει,  πρέπει να μεταμορφωθεί και σε μανθάνων 

οργανισμό,  ενισχύοντας διαρκώς τις δυνατότητές του να μαθαίνει, να καινοτομεί, να αναπτύσσεται, 
να δημιουργεί το μέλλον του και να μετασχηματίζεται. 

Σε μια τέτοια διαδικασία ο ρόλος του διευθυντή - ηγέτη της σχολικής μονάδας, αλλά και του 
συλλόγου των διδασκόντων, καθίστανται πρωταρχικοί (Τσαγκαράκη, 2019). Ερευνητικά πορίσματα 

μάλιστα (Παπάζογλου & Κουτούζης, 2016), εμφανίζουν τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα να 
συμφωνούν ότι τα σχολεία πρέπει να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς μάθησης, να εξελίσσονται 
συνεχώς, να παράγουν γνώση μέσα από τη δράση, τη δια βίου μάθηση και το άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία, με ηγεσία που να διαθέτει υψηλό όραμα και υψηλούς στόχους. Ως εμπόδιο όμως 

αναγνωρίζουν τις συνθήκες που διαμορφώνει το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα (Τσαγκαράκη, 
2019). 
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Περίληψη 

Με την έλευση της πανδημίας, η ψηφιοποίηση του ελληνικού δημοσίου τομέα, παρά τις 
δυσχέρειες που, αρχικά, αντιμετώπισε, εισήλθε στην καθημερινότητα των πολιτών. Συνεπώς, η 

αποτελεσματικότητα ή μη της Δημόσιας Διοίκησης, μελλοντικά, θα διέπεται και από τους  κανόνες 
χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών, ως νέων ισχυρών εργαλείων αξιολόγησης της απόδοσης των 
δημόσιων αρχών.  

Υπο αυτό το πρίσμα, σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις απόψεις 180 πολιτών για τις 

ήδη παρεχόμενες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες. 
Ως προς την ανάλυση των δεδομένων, αυτή πραγματοποιήθηκε με την χρήση της παραμετρικής 

δοκιμής t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων. 
Συμπερασματικά, το μείζον ζήτημα πλέον δεν είναι η παροχή ή όχι ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

από την Δημόσια Διοίκηση, αλλά η μορφή και η δομή που αυτές οι υπηρεσίες θα διαθέτουν. Σε κάθε 
περίπτωση, κάθε σύγχρονη κοινωνία, που θέλει να στηρίξει έναν αντίστοιχο δημόσιο τομέα, οφείλει 
να αναλάβει ψηφιακές πρωτοβουλίες εστιασμένες καθαρά στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση και στην 
βελτίωση της ηλεκτρονικής εμπειρίας των πολιτών. 

 
Λέξεις κλειδιά: Δημόσιες υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, επικοινωνία, ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, κοινωνικά δίκτυα 

1. Εισαγωγή 

Η Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ), σαφώς διαχωρισμένη από τον ιδιωτικό τομέα, εξασφαλίζει τον 
έλεγχο και τη λογοδοσία των δημοσίων οργανισμών, ακολουθώντας τη δική της διοικητική 
επαγγελματική ηθική. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΔ), που εφαρμόζεται από τον δημόσιο 
τομέα, τον εκσυγχρονίζει και εισάγει σε αυτόν τις επονομαζόμενες Τεχνολογίες Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Καραβασίλης κ. συν., 2010). Μάλιστα, η χρήση του διαδικτύου στη ΔΔ, 
εγχάραξε νέες πρακτικές, προσανατολισμένες στις ανάγκες των πολιτών, απλουστεύοντας τις 
υφιστάμενες σχέσεις πολιτών-πελατών και δημοσίων οργανισμών-διοίκησης, εξαλείφοντας περιττές 
ενέργειες, προσαρμόζοντας το κόστος και αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της διοίκησης. (Σπύρου, 2020). 

Η ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, παρά τις δυσχέρειες και τις δυστοκίες που 
αντιμετωπίζει, έχει ήδη εισέλθει στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας ήταν πλείστες και εντυπωσιακές, καθώς η ίδια η εξέλιξη 
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των γεγονότων ώθησε και πίεσε την κρατική μηχανή να υιοθετήσει νέες πρακτικές Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. Το διαδίκτυο έγινε ο βασικός φορέας εργασίας, ενώ παράλληλα, όλες οι βαθμίδες 
εκπαίδευσης συνέχισαν την παράδοση των μαθημάτων με τηλεκπαίδευση (Fernandes, 2020). Όλες 
αυτές οι αλλαγές καταιγιστικά μετάλλαξαν την καθημερινότητα των πολιτών, επιτείνοντας το 
ερώτημα αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και με την αναγκαιότητα της επαναξιολόγησης της 
ίδιας της φύσης της δημόσιας υπηρεσίας (Madsen & Kræmmergaard, 2016).  

Ως εκ τούτου, η υιοθέτησή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου από τις κυβερνήσεις, 
άλλαξε τον τρόπο που η δημόσια υπηρεσία παρέχεται και αποκτάται από τους πολίτες. Εντούτοις, 
στα εμπόδια εφαρμογής μιας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεσματικής και ευημερούσας στο 
ελληνικό δημόσιο, ανήκει και η στάση των πολιτών απέναντι στις νέες αλλαγές. Οι πολίτες της χώρας 
φαίνεται πως υιοθετούν με σχετικά χαμηλό ρυθμό την ΗΔ στην καθημερινότητά τους, εμμένοντας 
αδικαιολόγητα στην γραφειοκρατία και στο απαρχαιωμένο της μεθοδολογίας της. Η δυσπιστία τους 
αυτή, υπονομεύει έντονα τα νέα συστήματα και δυσχεραίνει την ολοκλήρωση και την υλοποίηση 
μιας «ποιοτικής» Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι πολίτες αντιστέκονται στο καινούριο και στο 
καινοτόμο, δικαιολογούμενοι από το γεγονός της ανεπάρκειας πληροφόρησής τους από τους 
επίσημους φορείς και από την πολυπλοκότητα των νέων συστημάτων, που κρίνουν ότι δεν μπορούν 
να κατανοήσουν σε βάθος. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι πολίτες που επικαλούνται το επονομαζόμενο 
ψηφιακό χάσμα, καθώς δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με την χρήση των ΤΠΕ (Lindgren et al., 
2019). 

Έτσι, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του κράτους με τους πολίτες, η αποδοχή της νέας 
τεχνολογίας από τους πολίτες-χρήστες, επηρεάζεται με τρόπο πασίδηλο και από τα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης, τα οποία πλέον αποτελούν τις νέες μορφές επικοινωνίας, επιρροής και αποδοχής. Η 
αυξητική τάση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων, από πολίτες όλων των ηλικιών, δεικνύει την 
επαναστατικότητα της εμφάνισής τους στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δρώμενα των χωρών 
(Virgilio et al., 2018).  

Στην Ελλάδα, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μονοπωλήσει επίσης το ενδιαφέρον των πολιτών, 
αλλά και των πολιτικών, που τα χρησιμοποιούν για προσωπική προβολή και για επικοινωνία με τους 
ψηφοφόρους τους. Οι πολιτικοί, προβάλλουν με τα κοινωνικά δίκτυα τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις 
τους, ενημερώνουν και αποδέχονται ανατροφοδοτήσεις (Παυλίδου, 2017). 

Μάλιστα, μέσα στην πανδημία του Covid-19, ενισχύθηκε η διαδικτυακή παρουσία και των 
δημοσίων υπηρεσιών, με αφορμή την πανδημία, στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών και ανατροφοδότησης από εκείνους, με 
σκοπό την προστασία τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της ελληνικής πραγματικότητας του 
ελληνικού δημοσίου, ως προς την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν τα 
επίσημα προφίλ της Εθνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Παιδείας στην κοινωνική διαδικτυακή 
πλατφόρμα του Facebook. Όπως γίνεται κατανοητό, η επίσημη κρατική διοίκηση υιοθέτησε τις νέες 
τεχνολογικές τάσεις, αναρτώντας κρίσιμες πληροφορίες, χάρη στη δράση χιλιάδων πολιτών που 
συνεργάστηκαν για την αναμετάδοση των πληροφοριών που θεωρούσαν ως τις σχετικότερες και 
χρησιμότερες (Büchi et al., 2018).  

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων αποκτά παγκόσμιο ενδιαφέρον, 
ο τρόπος που δημιουργούν αξία και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πεδίο αυτό, αλλά 
και η πραγματική πρόθεση των πολιτών να τα χρησιμοποιήσουν, ακόμη αποτελούν νέα ερευνητικά 
πεδία για την παγκόσμια έρευνα. Αυτός ο περιορισμός οφείλεται στα τεχνικά ζητήματα σχετικά με 
τον τρόπο συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Η ελληνική ΔΔ φαίνεται πως διατηρεί τη χρήση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τον παλαιότερο παραδοσιακό τρόπο, των παραδοσιακών 
εργαλείων επικοινωνίας, χωρίς να εκμεταλλεύεται τις πλείστες διαδραστικές δυνατότητές τους. 
Αντιθέτως όμως, οι πολίτες φαίνεται πως χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλο το 
φάσμα των δυνατοτήτων τους, καλώντας τις δημόσιες αρχές να λογοδοτήσουν για τις ενέργειές τους 
(Agostino & Sidorova, 2016). 

Το ερευνητικό κενό των κοινωνικών μέσων και της χρήσης τους στον δημόσιο τομέα στην 
Ελλάδα, αναδύεται και συγκριτικά με την ύπαρξη ανάλογων ερευνών στο εξωτερικό (π.χ Eom et al., 
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2018). Η έρευνα έως σήμερα στον ελλαδικό χώρο, δεν έχει αναδείξει τους πιθανούς ρόλους των 
κοινωνικών δικτύων στη δημόσια διοίκηση, ούτε φυσικά τα πιθανά οφέλη χρήσης. Περιορισμένες 
δε, είναι οι ενδείξεις για την πραγματική χρήση και αποδοχή των κοινωνικών δικτύων από τους 
πολίτες για διαδραστική συμμετοχή στις δραστηριότητες των κυβερνητικών υπηρεσιών (Mahajan-
Cusack, 2016). 

Ερευνητικά, τονίζεται το ρηξικέλευθο της χρήσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη 
σχέση πολιτών και κράτους, υπό το πρίσμα ότι η ΗΔ αυξάνει την ικανοποίηση των πολιτών, από την 
εμπειρία τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι παραδοσιακές κυβερνητικές διαδικτυακές 
δομές, φαίνεται πως δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Οι πολίτες που χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο, ικανοποιούνται από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από το Δημόσιο, περισσότερο, 
συγκριτικά με όσους εμμένουν να εξυπηρετούνται με τις παραδοσιακές μεθόδους  επικοινωνίας και 
με την δια ζώσης εξυπηρέτηση. Ωστόσο, η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να κατανοήσει τα οφέλη και 
τους κινδύνους της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον δημόσιο τομέα (Reddick et al., 2017). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη στον νομό Σερρών, ενώ το δείγμα της αποτελείτο από συνολικά 180 
πολίτες, που επιλέχθηκαν με δειγματοληψία ευκολίας.  

Ως προς τη συλλογή των ποσοτικών της δεδομένων, η παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε 
μέσω ερωτηματολογίου βασισμένου σε παλαιότερες έρευνες. Ακολούθως, αναφορικά με την δομή 
του, το ερωτηματολόγιο διαθέτει πέντε υποενότητες (24 συνολικά ερωτήσεις), με θεματολογία 
σχετική με τις απόψεις των συμμετεχόντων, αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
των δημόσιων οργανισμών αλλά και ερωτήσεις, αναφορικά με τη στάση των συμμετεχόντων σε μια 
μελλοντική χρήση των κοινωνικών δικτύων ως μέσο επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης με τους 
πολίτες. Η αξιολόγησή τους έγινε με τη χρήση κλίμακας Likert, πέντε βαθμών.  

Για την περιγραφή των ερωτήσεων με κλίμακα Likert, χρησιμοποιήθηκε η «μέση τιμή» και η 
«τυπική απόκλιση». Ως προς τις διακριτές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η «συχνότητα» και η 
«σχετική συχνότητα (%)». 

Όλες οι αναλύσεις στο σύνολό τους πραγματοποιήθηκαν με την χρήση της παραμετρικής 
δοκιμής t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε περιορισμός σε 2 
κατηγορίες, της μεταβλητής «οικογενειακή κατάσταση». Η επιλογή αυτή έγινε διότι τα αρχικά 
μεγέθη των ομάδων ήταν άνισα και ήταν σημαντική η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων στην 
στατιστική ανάλυση (Field, 2013). 

Με τον δείκτη Cronbach’s a μετρήθηκε η εσωτερική συνέπεια των παραγόντων του 
ερωτηματολογίου και αφορούσε τις ερωτήσεις με κλίμακα Likert. Όπως διαπιστώθηκες οι μετρήσεις 
ήταν αποδεκτές (Eisinga et al., 2012). Τα αποτελέσματα του δείκτη παρουσιάζονται στον πίνακα 1.  

 

Πίνακας 5- Δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach’sa  

 

Παράγοντες Cronbach’s a Aρ. ερωτήσεων 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

Κοινωνική Επιρροή ,835 3 

Αντιλαμβανόμενη αξία ,701 3 

Προσωπικό ,771 3 

Ικανοποίηση ,891 3 

Πρόθεση ,947 4 

Εμπιστοσύνη ,938 3 

Πρόθεση χρήσης κοινωνικών δικτύων 

Οφέλη ,935 6 

Εμπόδια ,842 5 

Αξιολόγηση ,730 3 
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2021. Συνολικά πήραν μέρος 180 πολίτες οι οποίοι σε 

ποσοστό 38,3%, είναι άνδρες και σε ποσοστό 61,7% γυναίκες. Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, 
η πλειονότητα των συμμετεχόντων δηλώνουν έγγαμοι (ποσοστό 65%), 63 συμμετέχοντες άγαμοι ενώ 
ακολουθούν οι διαζευγμένοι (7 άτομα, ποσοστό 3,89%) και οι χήροι (3 άτομα, ποσοστό 1,67%).  

Το γράφημα 1 παρουσιάζει τον βασικότερο λόγο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από 

τους πολίτες. Οι απαντήσεις παρουσίασαν μια ποικιλότητα αιτιών, με την πλειονότητα να κρίνει ως 
βασικότερο λόγο, την μεγάλη ταχύτητα εξυπηρέτησης (107 άτομα- ποσοστό 59,44%). Όπως 
διαπιστώνεται, η σημασία της εξοικονόμησης του χρόνου, σε κάθε περίπτωση, είναι βασική αιτία για 
την χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες.  

 

 
Γράφημα 1- Γράφημα κατανομής συχνοτήτων με τον κυριότερο λόγο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημόσιων 

οργανισμών 

 

Όπως διαπιστώνεται, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει παρεισφρήσει σε όλους 

τους πιθανούς τομείς της ανθρώπινης καθημερινότητας. Στο γράφημα 2, παρά το γεγονός ότι οι 
πολίτες αναφέρουν σε ποσοστό 74,44% την επικοινωνία και την συνομιλία, ως βασικές αιτίες χρήσης 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το 12,78% των συμμετεχόντων (36 άτομα) χρησιμοποιεί τα 
κοινωνικά δίκτυα με σκοπό την ενημέρωση για τις αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοίκησης ή άλλων 

οργανισμών, γεγονός ιδιαίτερα ενδιαφέρον. 
 

 
 

Γράφημα 2- Γράφημα κατανομής συχνοτήτων με βάση το λόγο των Κ.Δ 
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Ο πίνακας 2 απεικονίζει τα αποτελέσματα των παραγόντων που επηρέασαν το επίπεδο 
ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η σταθερότητα της χρήσης του διαδικτύου 
και των ψηφιακών τεχνολογιών στις δημόσιες υπηρεσίες σε καθημερινή βάση, δεικνύεται από την 
θετική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην πρόθεσή τους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές 

(μ.τ.=3,88, τ.α=,94). Οι συμμετέχοντες δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα τους 
(μ.τ.=3,61, τ.α=,84), χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη χρήση τους, αναφορικά 
με την ασφάλεια (μ.τ.=3,04, τ.α=,84). Ωστόσο, παρά τα ανωτέρω ερευνητικά στοιχεία, οι 
συμμετέχοντες δηλώνουν ανικανοποίητοι από τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες (μ.τ.=2,97, 

τ.α=,79). Ως λύση δε για αυτήν την έλλειψη ικανοποίησης, προτείνουν τον συνδυασμό των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την παραδοσιακή δια ζώσης εξυπηρέτηση (μ.τ.=2,91, τ.α=,94).  
 

Πίνακας 6- Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τους παράγοντες του ερωτηματολογίου για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

 

 N Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Πρόθεση χρήσης 180 1,00 5,00 3,88 ,94 

Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα 180 1,00 5,00 3,61 ,84 

Ασφάλεια χρήσης 180 1,00 5,00 3,04 ,87 

Ικανοποίηση 180 1,00 5,00 2,97 ,79 

Προσωπικό 180 1,00 5,00 2,91 ,94 

Κοινωνική επιρροή 180 1,00 5,00 2,50 ,99 

 
Μάλιστα, η δήλωση «Οι διαδικτυακές υπηρεσίες των δημοσίων οργανισμών είναι καλύτερες 

από ό,τι περίμενα» παρουσιάζει την χαμηλότερη βαθμολογία (μ.τ.=2,90, τ.α=,94), αποδεικνύοντας 
τη μη ανταπόκριση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου στις εν γένει προσδοκίες των 

πολιτών-χρηστών. Επομένως, εγείρονται ερωτήματα για τα αίτια της χαμηλής ικανοποίησης, 
μολονότι οι πολίτες εμφανίζονται πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες. 

Με γνώμονα την πραγματική πρόθεση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 

επικοινωνία με τους δημόσιους οργανισμούς, για καθεμία από τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου, 
υπολογίστηκαν η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση. Η αξιολόγηση κατέδειξε την πρόθεση 
επικοινωνίας με τους δημόσιους οργανισμούς με την αρωγή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(μ.τ.=3.26, τ.α=,61). Ως προς τα οφέλη (πίνακας 5), οι δηλώσεις στον παράγοντα αυτόν, εκφράζουν 

μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας, αναφορικά με την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας (μ.τ= 3,95, 
τ.α=1,06) και την ταχύτερη εκτέλεση των διαδικασιών (μ.τ= 3,72, τ.α=1,12) και μικρότερο, 
αναφορικά με την αύξηση τους κύρους της δημόσιας διοίκησης στην κοινωνία (μ.τ= 3,49, τ.α=1,09). 

 
Πίνακας 7- Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις επιμέρους δηλώσεις του παράγοντα οφέλη 

 

 N Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 
Συμβάλλουν στην 

ελαχιστοποίηση της 
γραφειοκρατίας 

180 1 5 3,95 1,06 

Συμβάλλουν στην ταχύτερη 
εκτέλεση των υποχρεώσεων μου 
απέναντι στο κράτος 

180 1 5 3,72 1,12 

Συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική συνεργασία 

μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών. 

180 1 5 3,62 1,02 
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Συμβάλλουν στην 
αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία. 

180 1 5 3,62 ,97 

Κάνουν την επικοινωνία με το 
δημόσιο πιο ενδιαφέρουσα. 

180 1 5 3,54 1,03 

Αυξάνουν το «κύρος» των 
δημόσιων οργανισμών στην 
κοινωνία. 

180 1 5 3,49 1,08 

 
Χρήσιμη εν προκειμένω, θεωρήθηκε η εξέταση της διαφοροποίησης των απόψεων των 

συμμετεχόντων, ανάλογα και σχετικά με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Ακολούθως, θα 
αναφερθούν από τα ευρήματα, όσα είναι στατιστικώς σημαντικά (p<0,05). Η χρήση του 
παραμετρικού στατιστικού κριτηρίου t-test, ως προς την μεταβλητή/χαρακτηριστικό «φύλο» (Άνδρες 
vs. Γυναίκες), προέκυψε στατιστικώς σημαντική, μόνο με την αξία προσπάθειας προσαρμογής 

(χρόνος, ενέργεια) στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημόσιων οργανισμών ( t(178) = 2,051, 
p<,042). Οι άνδρες (μ.τ= 4,22, τ.α=,73) παρουσιάζουν υψηλότερη βαθμολογία από τις γυναίκες (μ.τ= 
3,96, τ.α=,85), τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
από τους άνδρες προβλήματα (π.χ έλλειψης υποστήριξης, τεχνικά ζητήματα) που σχετίζονται με την 

προσαρμογή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  
Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και αναφορικά με την μεταβλητή «οικογενειακή κατάσταση», 

η οποία περιορίστηκε σε 2 κατηγορίες (Έγγαμοι vs. Μη έγγαμοι). Στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
προέκυψαν στην σύγκριση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους δημοσίους οργανισμούς, ως 

καλύτερη επιλογή σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα (t(115,91) = -2,117,  p =,036), στην 
ικανοποίηση από τις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν οι οργανισμοί του δημοσίου ( t(178) = 
-3,069,  p =,002), στην πεποίθηση ότι οι δημόσιοι οργανισμοί προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες 
(t(178) = -2,204,  p =,029), στην ικανοποίηση των προσδοκιών των συμμετεχόντων (t(178) = -2,478,  

p =,014) και στην αίσθηση ασφάλειας κατά την αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών, μέσω των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των δημόσιων οργανισμών (t(178) = -2,196,  p =,029) με τους έγγαμους 
να σημειώνουν σε όλες τις περιπτώσεις υψηλότερες βαθμολογίες.  

5. Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει η αναφορά των βασικών θέσεων και συμπερασμάτων στα οποία η 
έρευνα αυτή οδηγήθηκε, έχοντας ως βασικό σκοπό  και στόχο να προσεγγίσει τις απόψεις των 

πολιτών για τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.  
H υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι πολίτες απαιτούν όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα 

αλληλεπίδρασης, βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών και πιο διαφανείς διαδικασίες, στην επαφή τους 
με τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Η ψηφιοποίηση ωστόσο των υπηρεσιών της ΔΔ, έχει 

αποκτήσει και μια έκφανση κοινωνική. Οι δημόσιες υπηρεσίες που υιοθετούν την ΗΔ βασίζονται 
στην ακρίβεια των δεδομένων τους, ευελπιστώντας πως η είσοδος των διαδικτυακών υπηρεσιών 
τους, θα επιφέρει την ανταγωνιστικότητα, τη συμμετοχικότητα των πολιτών και εν τέλει, την 
ευημερία τους (Lindgren et al., 2019). Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει επομένως, να δημιουργήσει μια 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών, καθώς οι παραδοσιακές 
κυβερνητικές διαδικτυακές δομές, φαίνεται πως δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.  

Με αυτό το σκεπτικό, η ΔΔ έχει στραφεί στη χρήση των κοινωνικών δικτύων που δημιουργούν  
διαύλους επικοινωνίας με τους πολίτες, καθιστώντας τις διαδικασίες δημοκρατικότερες και πιο 

αλληλεπιδραστικές, με στόχο την παραγωγή ενεργού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο (Arnaboldi 
& Coget, 2016).  Εντούτοις, η ελληνική ΔΔ φαίνεται πως διατηρεί τη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης με τον παλαιότερο παραδοσιακό τρόπο, των παραδοσιακών εργαλείων επικοινωνίας, 
χωρίς να εκμεταλλεύεται τις πλείστες διαδραστικές δυνατότητές τους (Marino & Presti, 2018). Η 

αυξητική τάση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων, από πολίτες όλων των ηλικιών, δεικνύει την 
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επαναστατικότητα της εμφάνισής τους στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δρώμενα των χωρών 
(Chen et al., 2020).  

Ωστόσο, βιβλιογραφικά, καταδεικνύεται μια γενικότερη δυσπιστία των πολιτών έναντι της 
Δημόσιας Διοίκησης. Αυτή η δυσπιστία πιθανότατα εκπηγάζει από την πληθώρα πληροφοριών στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συχνά είναι δύσκολο να διασταυρωθούν και να επιβεβαιωθούν. 
Παρόλα αυτά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεικνύονται ως ο βασικός τρόπος επικοινωνίας και 
δημιουργίας ή διατήρησης σχέσεων, αποτυπώνοντας την απώλεια της προσωπικής επαφής 
(Παυλίδου, 2017). 

Σε κάθε περίπτωση και η παρούσα έρευνα, συνηγορεί στα προαναφερθέντα συμπεράσματα και 
στη διαπίστωση της εισόδου και της παγίωσης των δημοσίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στο σύνολο 
της καθημερινότητας των πολιτών. Η καθολική αυτή χρήση και αποδοχή που επιφυλάσσουν οι 
πολίτες για τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες, συσχετίζεται αναπόδραστα και με την 

προσβασιμότητα αυτών των υπηρεσιών, που τις καθιστούν θελκτικότερες (Αγγελοπούλου, 2017). Οι 
χρήστες τους, επωφελούνται της χρήσης αυτών, κατανοώντας ωστόσο παράλληλα, ότι οι 
υφιστάμενες προκλήσεις στην χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου δεν είναι καθαρά 
τεχνολογικής φύσεως. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, αλλά και η αξιοπιστία της εκάστοτε 

υπηρεσίας, αποτελούν χαρακτηριστικά μη τεχνικά, αλλά ατομικά, κρίσιμα για την επιλογή ή και όχι 
τα από τους πολίτες, των αντίστοιχων υπηρεσιών (Pleger et al., 2020).  

Επιπρόσθετα, η έρευνα φαίνεται πως επιβεβαιώνει ως βασικότερες αιτίες της χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου, την ταχύτητα και την δυνατότητα εικοσιτετράωρης 

εξυπηρέτησης. Οι πολίτες αναμένουν από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να αποδώσει μια νέα 
διάσταση στον δημόσιο τομέα, όπου θα υπερτερεί η ταχύτητα και η μείωση της γραφειοκρατίας 
(Αργυροπούλου, 2020).  

Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο, πως και στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες εμφανίζονται 

μη ικανοποιημένοι από τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός τους 
με τη παραδοσιακή μορφή εξυπηρέτησης από το προσωπικό, αποτελεί την βασική λύση των 
προβλημάτων (Κακιώρης, 2020). Συνεπώς, υποστηρίζεται η δόμηση του ελληνικού Δημοσίου τομέα, 
βάσει των αναγκών των πολιτών του, ώστε να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων 

με τρόπο ηλεκτρονικό. Σε κάθε περίπτωση, η περιρρέουσα εντύπωση που αποκομίζει ο πολίτης από 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου είναι μέτρια, γεγονός που στηρίζεται και 
βιβλιογραφικά, όπου και παραθέτονται οι ελλείψεις και οι παραλείψεις.  Το ελληνικό δημόσιο δεν 
έχει ενσωματώσει ικανοποιητικά τις σύγχρονες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα οι πολίτες να 

εξυπηρετούνται ανεπαρκώς.  
Στην παρούσα έρευνα, εξετάστηκε ακόμη η πρόθεση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στην επικοινωνία με τους δημόσιους οργανισμούς. Προς επίρρωσιν των θεωρητικών 
συμπερασμάτων, οι συμμετέχοντες δήλωσαν την πρόθεσή τους να επικοινωνήσουν με τους 

δημόσιους οργανισμούς μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαιτώντας την επέκταση της 
εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το πλαίσιο της δημόσια διοίκησης. Συνεπώς, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεικνύονται ως ο βασικός τρόπος επικοινωνίας και δημιουργίας ή 
διατήρησης σχέσεων, αποτυπώνοντας την απώλεια της προσωπικής επαφής λόγω της πανδημίας 

(Παυλίδου, 2017). 
Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι το μείζον ζήτημα πλέον δεν είναι η παροχή ή όχι 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την ΔΔ, αλλά η μορφή και η δομή που αυτές οι υπηρεσίες θα 
διαθέτουν. Η επιλογή μιας συγκεκριμένης αναπτυξιακής πορείας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες,  

επηρεάζει αναπόδραστα και τις συνέπειές τους στους πολίτες. Η διαδικτυακή πρόσβαση παρέχει 
συγκέντρωση πληροφοριών, προσβασιμότητα για όλους και εξοικονόμηση χρόνου. Σε κάθε 
περίπτωση, κάθε σύγχρονη κυβέρνηση και κάθε σύγχρονη κοινωνία, που θέλει να στηρίξει έναν 
αντίστοιχο δημόσιο τομέα, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

εστιασμένες καθαρά στα βασικά ζητήματα που ταλανίζουν τους πολίτες, με γνώμονα τις πραγματικές 
τους ανάγκες. Τέτοια ζητήματα, όπως η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση πολιτών, η αποτελεσματική 
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συνεργασία των φορέων του δημοσίου και η βελτίωση της ηλεκτρονικής εμπειρίας για τους πολίτες, 
είναι οι βασικές κατευθύνσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. Καταλήγοντας, οι σημαντικότερες προκλήσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
δεν είναι τεχνολογικές, αλλά είναι περισσότερο ουσιώδεις και πολυπαραγοντικές, θέτοντας ζητήματα 

αξιοπιστίας της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας (Pleger et al., 2020). 
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Β5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:  
Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 

Λιαρόπουλος Παύλος  

Κοινωνιολόγος, Υπ. διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην προβληματική που αφορά την είσοδο των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα σε συνάρτηση με τους όρους της ανάπτυξης της επαγγελματικής 
τους ταυτότητας. Η παιδαγωγική θεωρία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα σχετικό 

προβληματισμό για την υποδοχή του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. Η υποδοχή 
αυτή συχνά ταυτίζεται με την αρχή της επαγγελματικής ζωής. Στην περίπτωση των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών η είσοδος σε μια νέα σχολική μονάδα αποτελεί βασικό συστατικό της εργασιακής 
τους εμπειρίας, γεγονός που συχνά συνοδεύεται με την πρόκληση για την εκ νέου διευθέτηση των 
όρων της κοινωνικής και οικογενειακής τους ζωής. Ο νεοεισερχόμενος αναπληρωτής βρίσκεται κάθε 

νέα σχολική χρονιά μπροστά στην ανάγκη γνωριμίας με τις εκάστοτε σχολικές μονάδες στις οποίες 
καλείται να υπηρετήσει. Από αυτή την άποψη, υποσκάπτεται η δέσμευση με τον οργανισμό, η 
συμμετοχή στη γνώση του οργανισμού, καθώς και η συμμετοχή στη σχολική ζωή με όρους ισότητας.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: Εργασιακή επισφάλεια, επαγγελματική ταυτότητα, αναπληρωτής 
εκπαιδευτικός, σχολική ζωή. 

1. Εισαγωγή 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην προβληματική που αφορά την είσοδο των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα σε συνάρτηση με τους όρους της ανάπτυξης της επαγγελματικής 
τους ταυτότητας. Μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, επιχειρείται να 

διασαφηνιστεί η θέση του αναπληρωτή εκπαιδευτικού ως νεοεισερχόμενου στη σχολική μονάδα. Η 
παιδαγωγική θεωρία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα σχετικό προβληματισμό για την 
υποδοχή του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. Η υποδοχή αυτή συχνά ταυτίζεται με 
την αρχή της επαγγελματικής ζωής, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της οικοδόμησης της 

επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού. Αντίστοιχα, η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας εξαρτάται από τον τύπο της σχολικής κουλτούρας που αναπτύσσεται σε αυτήν. Η σχολική 
κουλτούρα με τη σειρά της εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται 
μεταξύ τους και αναπτύσσουν κοινές δράσεις. Η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

της διεύθυνσης του σχολείου και των μαθητών έχει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ζεστού και 
φιλικού περιβάλλοντος μάθησης. Στην περίπτωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών η είσοδος στο 
επάγγελμα δεν ταυτίζεται με την είσοδο στη σχολική μονάδα. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 
εισέρχονται κάθε χρόνο σε μια νέα εκπαιδευτική μονάδα, γεγονός που θίγει το ζήτημα της υποδοχής 

τους, αλλά ταυτόχρονα δεν συνταιριάζει με την προβληματική της εισόδου του νεοεισερχόμενου 
εκπαιδευτικού στο επάγγελμα. 
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2. Η εργασιακή εμπειρία του αναπληρωτή εκπαιδευτικού  

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην ελληνική περίπτωση αποτελούν μια έκφραση των 

ελαστικών σχέσεων εργασίας στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 
Μπορούμε να πούμε ότι η μετάβαση από ένα καθεστώς σχετικής σταθερότητας σε ένα καθεστώς 
διαρκούς επισφάλειας και ευαλωτότητας, εμπειρία η οποία αφορά μια πλειάδα κατηγοριών 
εργαζομένων, συγκροτεί αυτό το οποίο έχει ταξινομηθεί ως «πρεκαριάτο» ή ως επισφαλώς  

εργαζόμενων στον σύγχρονο κόσμο (Σπυριδάκης, 2018: 11). Η κατάργηση της επετηρίδας και η 
εισαγωγή του συστήματος διορισμών μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ οριοθετεί τη μετάβαση 
από ένα καθεστώς με αναγνωρισμένα τα εργασιακά δικαιώματα που απέρρεαν από την κτήση του 
πτυχίου σε ένα καθεστώς επισφάλειας και αμφισβήτησης της ενδεχόμενης σωρευμένης εργασιακής 

εμπειρίας (Ανδρέου & Κουτούζης, 2002: 11). Στην ελληνική περίπτωση, τα χρόνια της οικονομικής 
κρίσης οδήγησαν στο πάγωμα των προσλήψεων, στην αναστολή διεξαγωγής των εξετάσεων του 
ΑΣΕΠ και στην αύξηση του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο ελληνικό δημόσιο 
σχολείο. Η εισαγωγή του προσοντολογίου και οι διορισμοί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με Υπουργό 

Παιδείας τον Κώστα Γαβρόγλου, δεν ανέτρεψαν τη γενική κατάσταση στην ελληνική εκπαίδευση, η 
οποία χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη παρουσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες των εκπαιδευτικών μηχανισμών. Μετά την κατάργηση της επετηρίδας 
το 1997 και την εισαγωγή του συστήματος διορισμών μέσω του ΑΣΕΠ, δεν φαίνεται ότι λύθηκαν τα 

προβλήματα της πλήρωσης των κενών στην ελληνική εκπαίδευση (Patramanis, 1999). 
Η εργασιακή εμπειρία των αναπληρωτών μπορεί να περιγραφεί ως εξής: οι αναπληρωτές 

προσλαμβάνονται κάθε χρόνο στην αρχή ή στη μέση της σχολικής χρονιάς και απολύονται με το 
τέλος της σχολικής χρονιάς (Ανδρέου & Κουτούζης, 2002). Μετά την απόλυση εγγράφονται στο 

ταμείο ανεργίας και αναμένουν το ενδεχόμενο πρόσληψής τους την επόμενη σχολική χρονιά. Οι 
αναπληρωτές δεν ξέρουν ακριβώς τον τόπο στον οποίο θα υπηρετήσουν κάθε σχολική χρονιά και η 
τοποθέτησή τους εγείρει μια σειρά προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με τη ρύθμιση των όρων της 
προσωπικής τους ζωής. Η απόσταση μεταξύ του τόπου μόνιμης διαμονής και του τόπου εργασίας 

αναγκάζει πολλούς αναπληρωτές να μεταναστεύουν ή να ζουν μακριά από την οικογένειά τους. 
Επίσης αναγκάζει άλλους αναπληρωτές να εκτελούν καθημερινά μεγάλα δρομολόγια ούτως ώστε να 
φτάσουν στη σχολική μονάδα ή στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν. Η απόφαση λοιπό ν για τη 
δήλωση των περιοχών προτίμησης από την πλευρά των αναπληρωτών ενέχει ένα ρίσκο.  

Τα προβλήματα της εργασίας των αναπληρωτών επιτείνονται σε ορισμένες περιφέρειες της 
χώρας από τη δυσκολία εύρεσης κατοικίας ή από τα υψηλά ενοίκια. Ειδικά σε τουριστικές περιοχές, 
όπως η Κρήτη και η Σαντορίνη, σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να 
βρουν κατοικία προς ενοικίαση ή αναγκάζονται να πληρώνουν υπερβολικά υψηλά ενοίκια 

(Μάστορας, 2019). Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι η έναρξη της τουριστικής σεζόν 
οδηγεί πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων να επιλέγουν να διαθέσουν τα οικήματά τους στην τουριστική 
αγορά, καθώς αυτή εξασφαλίζει μεγαλύτερα έσοδα. Παράλληλα, η διαδικασία πρόσληψης των 
αναπληρωτών σταδιακά, σε φάσεις, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κάνει ακόμα 

δυσκολότερη την εύρεση κατοικίας, καθώς σε αρκετές περιοχές η προσφορά ακινήτων εξαρτάται 
από την περίοδο έλευσης και τη ζήτηση για στέγη των πρωτοετών φοιτητών. Για παράδειγμα τέτοια 
είναι η περίπτωση των πόλεων της Κρήτης. Αξίζει να αναφέρουμε μάλιστα ότι σε περιοχές, όπως το 
Ρέθυμνο, σημειώνονται προβλήματα στην εύρεση κατοικίας ακόμα και για τους πρωτοετείς φοιτητές 

(Καπετανάκης, 2019). 
Στα παραπάνω οφείλουμε να προσθέσουμε το γεγονός ότι ο θεσμός των αναπληρωτών και ο 

μηχανισμός των μόνιμων διορισμών στην ελληνική περίπτωση υφίσταται, τις τελευταίες δεκαετίες 
συχνές αλλαγές. Μετά την κατάργηση της επετηρίδας, η οποία ίσχυε ακόμα και από την προπολεμική 

εποχή (Βάγιας, 1967), ο τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών και οι προ σλήψεις αναπληρωτών 
υφίστανται συχνές αλλαγές. Έτσι, με την εισαγωγή των εξετάσεων του ΑΣΕΠ ίσχυσε ένα σύστημα 
διπλής επιλογής των εκπαιδευτικών. Από τη μία διορισμοί μέσω του γραπτού διαγωνισμού και από 
την άλλη διορισμοί με βάση την παλαιά λίστα της επετηρίδας. Έτσι «για μια μεγάλη κατηγορία 
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εργαζομένων στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση, παρατηρείται από το 1997 και τη ψήφιση του ν. 
2525/1997 επιδείνωση της επαγγελματικής τους προοπτικής» (Ανδρέου & Κουτούζης, 2002: 14). 
Στη συνέχεια οι εξετάσεις του ΑΣΕΠ παρήγαγαν μια υποκατηγορία εκπαιδευτικών οι οποίοι ναι μεν 
επέτυχαν στον διαγωνισμό, αλλά παρέμειναν αδιόριστοι. Από την άλλη μεριά, η εισαγωγή του 

προσοντολογίου επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Κασσιανός, Κωνσταντάκος, Μουντζούρογλου, 2021) 
υπέσκαψε τη σημασία της προϋπηρεσίας πριμοδοτώντας τους τίτλους της τυπικής εκπαίδευσης. Την 
τελευταία περίοδο έχει έρθει στο προσκήνιο το ζήτημα της επαναφοράς του γραπτού διαγωνισμού 
για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι όροι λοιπόν εργασίας και η προοπτική της 

επαγγελματικής αποκατάστασης αποτελούν ένα κινούμενο έδαφος πάνω στο οποίο εξελίσσεται η 
βιογραφική τροχιά των αναπληρωτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας του 
αναπληρωτή δεν μπορεί να αποτελεί μεταβαλλόμενο μέγεθος, το οποίο αλλάζει μέσα  στον χρόνο, 
αλλά μια σταθερά, που επιτρέπει τόσο στον οργανισμό όσο και στον εκπαιδευτικό να μπορεί να 

πιστοποιεί και να αναγνωρίζει την εργασιακή εμπειρία (Πατινιώτης, 2007).  

3. Η περιστρεφόμενη πόρτα μεταξύ ανεργίας και εργασίας 

Η κίνηση μεταξύ εργασίας και ανεργίας που χαρακτηρίζει την εργασιακή εμπειρία των 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών οριοθετεί αυτό που έχει περιγραφεί στη σχετική βιβλιογραφία ως 
περιστρεφόμενη πόρτα μεταξύ της εργασίας και της ανεργίας (Καρακιουλάφη, Σπυριδάκης, 
Καραλής, Γιαννακοπούλου & Σώρος, 2014). Η κανονικότητα της ζωής του αναπληρωτή 

εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από φάσεις εργασίας και φάσεις ανεργίας. Η πρόσληψη κάθε νέα 
σχολική χρονιά δεν είναι δεδομένη. Επίσης δεν είναι δεδομένο το πότε ο αναπληρωτής θα ξεκινήσει 
να εργάζεται. Αντίθετα, η απόλυσή του και η ένταξη στο ταμείο ανεργίας αποτελεί μια σταθερά. Για 
τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στην ελληνική περίπτωση αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι είναι 

άνεργοι και λαμβάνουν το επίδομα του ταμείου ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα περιμένουν να δουν πού, 
πότε και εάν θα προσληφθούν την επόμενη σχολική χρονιά. Αξίζει μάλιστα να αναφέρουμε ότι ο 
φόβος του ενδεχόμενου της μη επαναπρόσληψης οδηγεί από τη μια πλευρά στην αποδοχή των 
δυσμενών όρων εργασίας (για παράδειγμα θέσεις εργασίας μακριά από τον τόπο κατοικίας) και από 

την άλλη πλευρά σε περιπτώσεις πολυαπασχόλησης (εργασία τις απογευματινές ώρες άσχετη ή 
σχετική με την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΙΕΚ, ιδιαίτερα ή 
φροντιστήρια), αλλά και στη φροντίδα για την επανακατάρτιση. 

Αντίθετα με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς λοιπόν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα 

από τα χρόνια υπηρεσίας τους, κάθε τέλος του σχολικού έτους εισέρχονται στο καθεστώς του 
ανέργου. Την περίοδο αυτή δεν μπορεί να υπάρξει καμιά σύνδεση με κάποιο συγκεκριμένο σχολικό 
περιβάλλον, με τα προβλήματα ή τον στοχασμό πάνω στα παιδαγωγικά προβλήματα που προέκυψαν 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς. Η συσσώρευση πείρας, η γνωριμία με τους μαθητές, τους 

γονείς και το λοιπό προσωπικό της εκάστοτε σχολικής μονάδας είναι για τους αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς μη αξιοποιήσιμη. Με άλλα λόγια, ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός δεν μπορεί να 
σχεδιάσει ή να αναπροσαρμόσει τη διδασκαλία του σε σχέση με τους μαθητές που είχε και γνώρισε 
κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς.  

Η περίοδος ανεργίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εγείρει ζητήματα διαχείρισης του 
συγκεκριμένου χρόνου. Η διαχείριση του χρόνου αυτού μας οδηγεί περισσότερο στην προβληματική 
της ανεργίας και του βιώματος της ανεργίας (Καρακιουλάφη & Σπυριδάκης, 2017), παρά στην 
καθαρά παιδαγωγική θεωρία και στην προβληματική της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Η περίοδος 

της ανεργίας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με τους περιορισμένους πόρους του ταμείου 
ανεργίας, ενέχει τη δική της δυναμική, η οποία σχετίζεται αφενός με την οργάνωση του χρόνου αυτού 
και αφετέρου με την εξασφάλιση της κοινωνικής αναπαραγωγής των υποκειμένων. Με άλλα λόγια, 
θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι θα ήταν εξαιρετική ιδιοτροπία ή καθαρή αστοχία για τον 

άνεργο αναπληρωτή εκπαιδευτικό να επικεντρωθεί στην επαγγελματική του ανάπτυξη, χωρίς αυτή 
να συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την επαναπρόσληψή του. Σε αυτή την κατεύθυνση, μόνο τα 
μοριοδοτούμενα τυπικά προσόντα μπορούμε να εντοπίσουμε ως πεδίο στο οποίο επενδύουν χρόνο 
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και χρήματα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και τα οποία συνδέονται με την προσδοκία της 
επαναπρόσληψης. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού δεν εξαντλείται κατά κανέναν τρόπο στην παρακολούθηση σεμιναρίων ή στην 
απόκτηση τίτλων σπουδών από την τυπική εκπαίδευση (Φωτοπούλου, 2013: 217 -265). Πολλές άλλες 

και ουσιαστικότερες πλευρές της επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέονται με την εμπλοκή του 
εκπαιδευτικού με τις καταστάσεις και τα προβλήματα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας στην 
οποία υπηρετεί και τη συνεργασία του με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.  

Σε στενή συνάφεια με την επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού βρίσκεται η 

επαγγελματική του ανάπτυξη. Αυτή λαμβάνει χώρα τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
συνεργασιών εντός της σχολικής μονάδας ή μεταξύ σχολικών μονάδων όσο και σε ευρύτερο επίπεδο 
ως ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και κατάρτιση. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μέσω της κατάρτισης 
βρίσκεται σε συνάρτηση τόσο με την ατομική εξέλιξη του εκπαιδευτικού όσο και με τις ανάγκ ες της 

σχολικής μονάδας στην οποία αυτός υπηρετεί. Οι Argyris & Schön (1974) προτείνουν ένα σπειροειδή 
τρόπο μάθησης, σύμφωνα με τον οποίο πράγματα που θεωρούνται ως δεδομένα εξετάζονται ως 
προβλήματα και παράλληλα δίνεται το περιθώριο να είναι κάποιος ανο ιχτός σε εξωτερικές 
προσεγγίσεις και άρα σε νέες πηγές δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο οι βεβαιότητες του 

επαγγελματικού εαυτού θα αμφισβητηθούν, θα διερευνηθούν, θα επανεξεταστούν και θα 
επαναπροσδιοριστούν, έτσι ώστε η μελέτη του εαυτού να οδηγήσει σε νέα μάθηση (Dadds, 1993: 
288). Ο Day (2003: 73) σημειώνει ότι «αν οι εκπαιδευτικοί, εμπλεκόμενοι σε συστηματική 
διερεύνηση, απομακρυνθούν από τις θέσεις τους στην κοινωνική και οργανωτική δομή του σχολείου, 

μέσω των οποίων έχουν κοινωνικοποιηθεί επαγγελματικά,  διακινδυνεύουν να επωμιστούν, έστω 
προσωρινά, ένα βάρος ανικανότητας, καθώς καλούνται να αφήσουν κατά μέρος τις δοκιμασμένες 
βεβαιότητες, τις οποίες έχουν κοπιάσει για να δομήσουν από τότε που ήταν αρχάριοι στο επάγγελμα». 
Εδώ βέβαια ο Day (2003) τονίζει τα ζητήματα που προκύπτουν από την επιδίωξη της 

αυτοδιερεύνησης της πρακτικής, αλλά πιστεύουμε ότι η παρατήρηση αυτή αφορά ιδιαίτερα τους 
Έλληνες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αυτοί στερούνται του σταθερού πλαισίου ανάπτυξης. 

Όσον αφορά την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, αυτή διαπλέκεται τόσο με τις 
ανάγκες του εκπαιδευτικού όσο και με τις ανάγκες του σχολείου. Η κατάρτιση που αφορά μόνο τις 

ανάγκες της μονάδας ή μόνο τις ανάγκες της ανάπτυξης του ατόμου ή μόνο ένα ευρύτερο πλαίσιο 
αποτελεί πρόβλημα για την αρτιότητα της ανάπτυξης. Πρέπει να υπάρχει συνδυασμός των αναγκών 
σε αυτά τα τρία επίπεδα έτσι ώστε να υπάρχει βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (Day, 2003: 306-
308). Αυτές οι ίδιες οι ανάγκες του εκπαιδευτικού αφορούν τόσο τις προσωπικές του αναζητήσεις 

όσο και τις ανάγκες του σχολείου. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ακόμα και όταν επιζητεί την 
επαγγελματική του ανάπτυξη, αυτή δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να συνδεθεί με μια συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα. Επίσης δεν είναι δυνατό ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός να υπερβεί τον χρονικό 
ορίζοντα του ενός έτους και να προσπαθήσει να στοχαστεί για τα επιμέρους προβλήματα που 

δημιουργούνται στην τάξη του από χρονιά σε χρονιά. 
Τα παραπάνω καθιστούν σαφές ότι η εξασφάλιση της επαγγελματικής ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού είναι μια διαδικασία η οποία προϋποθέτει μια κάποια σταθερή σχέση του 
εκπαιδευτικού με τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

στερούνται αυτού του στοιχείου. Η περίοδος της ανεργίας τους, που συμπίπτει με τους μήνες των 
θερινών διακοπών του σχολείου, δεν προσφέρονται για τον αναστοχασμό και τον σχεδιασμό πάνω 
στα δεδομένα που παρείχε η περασμένη σχολική χρονιά και η σχολική μονάδα στην οποία υπηρέτησε 
ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός.  

4. Η είσοδος στο επάγγελμα και η επαγγελματική ταυτότητα  

Η έννοια της ταυτότητας του εκπαιδευτικού σχετίζεται με ένα σύνολο αντιλήψεων και 

σκέψεων του ατόμου που αφορούν τον ρόλο του σαν εκπαιδευτικό. Οι αντιλήψεις αυτές εξελίσσονται 
μέσα στον χρόνο και δεν μένουν σταθερές (Chong & Low, 2009: 60). Με τον όρο «ταυτότητα» 
μπορούμε να πούμε ότι περιγράφουμε ένα είδος προσώπου με το οποίο εμείς ορίζουμε την ύπαρξή 
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μας σε ένα δεδομένο πλαίσιο αλληλεπίδρασης, το οποίο οι άλλοι αναγνωρίζουν ή αλλιώς η ταυτότητα 
αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει κάποιος τον εαυτό του αλληλεπιδρώντας με τους 
άλλους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Φρυδάκη, 2015: 37). Η έννοια της ταυτότητας είναι μια 
δυναμική έννοια η οποία εξελίσσεται και αναπτύσσεται μέσα στον χρόνο. Υπό αυτή την έννοια, 

εμπεριέχει το στοιχείο της απόκτησης νοήματος και του επαναπροσδιορισμού των εμπειριών και των 
αξιών του ατόμου (Flores & Day, 2006: 220). H έννοια της ταυτότητας κατά τις σύγχρονες 
προσεγγίσεις λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται 
ο εκπαιδευτικός. Από αυτή την άποψη, η είσοδος του εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα αποτελεί 

μια κρίσιμη διάσταση για την ανάπτυξη της επαγγελματικής του ταυτότητας. 
Στην παιδαγωγική βιβλιογραφία μια θεματική η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

σημαντικό θεωρητικό και ερευνητικό προβληματισμό είναι η είσοδος στο επάγγελμα του 
νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού. Η είσοδος στο επάγγελμα συνδέεται με τη συνολικότερη ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού όσο και με τη συγκρότηση της ταυτότητάς του. Σε αυτή την κατεύθυνση, η 
παιδαγωγική βιβλιογραφία σημειώνει ότι η είσοδος του νεοδιόριστου στη σχολική μονάδα αποτελεί 
κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Η υποδοχή του 
νεοδιόριστου από τη διεύθυνση και τους συνάδελφους του, η γνωριμία με τους μαθητές και τους 

γονείς, η έναρξη της διδασκαλίας και η προσπάθεια του νεοεισερχόμενου να  αξιοποιήσει τα εφ όδια 
που έχει διασφαλίσει από την αρχική του εκπαίδευση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες. O Vonk 
(1989) ξεχωρίζει δύο στάδια στη διαμόρφωση της ταυτότητας του νέου εκπαιδευτικού το ένα αφορά 
την πρακτική άσκηση, κατά την οποία ο νέος εκπαιδευτικός αποκτά την  πλήρη ευθύνη της 

διδασκαλίας. Το δεύτερο αφορά την αποδοχή του νέου εκπαιδευτικού από τους συναδέλφους του και 
τους μαθητές στο νέο σχολικό περιβάλλον. Ο Lacey (1977) αναγνωρίζει τρία στάδια κατά την είσοδο 
του νέου εκπαιδευτικού στο επάγγελμα. Αυτά είναι: 1. ο μήνας του μέλιτος, 2. η κρίση και 3. η 
αποτυχία ή η περεταίρω ανάπτυξη. Μετά την αρχική εφορία και τον ενθουσιασμό που νιώθει ο νέος 

εκπαιδευτικός έρχεται η στιγμή της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η στιγμή αυτή ή θα οδηγήσει 
στην περεταίρω εξέλιξη του εκπαιδευτικού ή στην αποτυχία των προσπαθειών του νέου 
εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σχολείου.  

Η μετάβαση του εκπαιδευτικού στο σχολείο συχνά περιγράφεται ως μια απότομη μεταβολή η 

οποία δημιουργεί αισθήματα αναποτελεσματικότητας, απομόνωσης και απαισιοδοξίας. Συχνά ο νέος 
εκπαιδευτικός δεν λαμβάνει την ενίσχυση και τη βοήθεια η οποία θα του επιτρέψει να αντιμετωπίσει 
την αναντιστοιχία μεταξύ των όσων διδάχτηκε στη σχολή του και της πραγματικότητας της τάξης 
(Flores & Day, 2006). Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση των Hebert & Worthy (2001) μπορούμε να 

αναγνωρίσουμε τρία σημαντικά στοιχεία κατά τη μετάβαση στο σχολείο: 1. τη σύνδεση μεταξύ των 
προσδοκιών, της προσωπικότητας και της πραγματικότητας του σχολικού περιβάλλοντος, 2. την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων, 3. την επιτυχή ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαχείριση της τάξης και 
τη σύνδεση με την κουλτούρα της σχολικής μονάδας. 

Στην περίπτωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών υπάρχουν κρίσιμες διαφορές όσον αφορά 
την είσοδο στο επάγγελμα. Πολλές από τις επιμέρους διαστάσεις του προβλήματος της εισόδου του 
νεοεισερχόμενου επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο αναπληρωτής προσλαμβάνεται. Κάθε φορά 
κατά την οποία ο αναπληρωτής εισέρχεται σε μια νέα σχολική μονάδα, πρέπει να γνωριστεί εκ νέου 

με τον διευθυντή, τους συναδέλφους, τους μαθητές, τους γονείς, ενδεχομένως τη νέα τοπική κοινωνία 
και επίσης να συνδεθεί με την κουλτούρα της εκάστοτε σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί.  

Τα παραπάνω σημεία δημιουργούν τον προβληματισμό για το κατά πόσο ένας αναπληρωτής 
εκπαιδευτικός μπορεί να αντιμετωπιστεί ως νεοεισερχόμενος στη σχολική μονάδα στην οποία 

υπηρετεί. Η περίπτωση των αναπληρωτών αποτελεί μάλλον μια υβριδική κατάσταση κατά την οποία 
ο εκπαιδευτικός αφενός μπορεί να έχει μια πλούσια διδακτική εμπειρία και αφετέρου είναι πάντα 
καινούργιος στο σχολείο που υπηρετεί. Από αυτή την άποψη δεν μπορεί παρά να έχει ένα χαμηλότερο 
status εντός του συλλόγου διδασκόντων, πράγμα που περιορίζει την ισότιμη θέση του, υποσκάπτει 

τη δυνατότητά του να ασκήσει κριτική ή να συμβάλει στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. 
To χαμηλότερο στάτους αφορά καταρχήν τις λιγότερες μέρες άδειας σε σχέση με τους μόνιμους, την 
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αδυναμία προαγωγής παρά τα χρόνια υπηρεσίας και τις χαμηλότερες απολαβές. Ο οργανισμός στον 
οποίο υπηρετεί έχει τη δική του ιδιαίτερη γνώση στην οποία ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός δεν είναι 
μέτοχος. Αυτό το σημείο σημαίνει ότι αγνοεί σημαντικά γεγονότα, διαδικασίες, συγκρούσεις και 
δίκτυα σχέσεων, τα οποία προϋπάρχουν πριν την είσοδό του στη σχολική μονάδα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι σχέσεις με τους μόνιμους μπορούν να λάβουν τη μορφή της συνεργασίας και της 
καθοδήγησης του νεοεισερχόμενου ή του ανταγωνισμού μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
(Πιρίτζαους, 2019: 82-88). Οι σχέσεις γενικότερα μεταξύ των εργαζόμενων σε ένα φορέα  σε σχέση 
με τη μονιμότητα και την επισφάλεια κατέχουν κεντρική θέση στη σχετική βιβλιογραφία (Sennett, 

2011· Standing, 2011· Bousquet & Nelson, 2008). Από την άλλη, το τέλος της σχολικής χρονιάς 
σημαίνει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα αποχωρήσουν από  τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα 
στην οποία υπηρέτησαν, με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους στη σχολική ζωή να ακυρώνεται.  

To παραπάνω πλαίσιο δημιουργεί μια κατάσταση «οριακότητας» (Σπυριδάκης, 2018: 55 -68), 

η οποία επηρεάζει τη συγκρότηση της ταυτότητας και δημιουργεί ένα σύνολο από ενδεχόμενες 
διαφορετικές διαδρομές επαγγελματικής καριέρας. H έννοια της «οριακότητας» περιγράφει με τον 
καλύτερο τρόπο το σύνολο των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες οι οποίοι κινούνται μεταξύ 
διαφορετικών εργασιών, μεταξύ εργασίας και ανεργίας ή/και διαφορετικών επαγγελματικών 

διαδρομών (Ibarra & Obodaru, 2016: 48). Η διερεύνηση της έννοιας της «οριακότητας» από τους 
Ibarra & Obodaru (2016), με αναφορές στην προέλευση της έννοιας από την ανθρωπολογία, 
καταδεικνύει ότι η «οριακότητα» μπορεί να έχει θετικό περιεχόμενο και να είναι μια θεσμοθετημένη 
μεταβατική κατάσταση κατά την οποία το άτομο μεταβαίνει από το ένα στάδιο της ζωής του στο 

άλλο. Το στάδιο της «οριακότητας» στις πρωτόγονες κοινωνίες, στάδιο το οποίο περιλαμβάνει 
τελετουργίες, ορίζει τη μετάβαση από την προηγούμενη κατάσταση του ατόμου στη νέα του 
κοινωνική θέση. Η «μεταοριακή» θέση σημαίνει την επαναφορά σε μια κοινωνική σταθερότητα. Στις 
σύγχρονες κοινωνίες η μετάβαση αυτή φαίνεται να είναι μετέωρη και εγκλωβισμένη σε έναν 

εξατομικευμένο αδιέξοδο δρόμο (Ibarra & Obodaru, 2016: 49).  
Στην περίπτωση του αναπληρωτή εκπαιδευτικού, η είσοδος σε μια νέα σχολική μονάδα 

αποτελεί βασικό συστατικό της εργασιακής του εμπειρίας κάθε σχολικό έτος, γεγονός που συχνά 
συνοδεύεται με την πρόκληση για την εκ νέου διευθέτηση των όρων της κοινωνικής και 

οικογενειακής του ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νεοεισερχόμενος αναπληρωτής, ο οποίος όμως μπορεί 
να εργάζεται χρόνια στην εκπαίδευση, βρίσκεται κάθε νέα σχολική χρονιά μπροστά στην ανάγκη 
γνωριμίας με τις εκάστοτε σχολικές μονάδες στις οποίες καλείται να υπηρετήσει. Από αυτή την 
άποψη, υποσκάπτεται η δέσμευση με τον οργανισμό, η συμμετοχή στη γνώση του οργανισμού, 

καθώς και η συμμετοχή στη σχολική ζωή με όρους ισότητας. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός είναι 
νεοεισερχόμενος κάθε νέα σχολική χρονιά, οι γνώσεις του για το εργασιακό του περιβάλλον είναι 
ελλιπείς, ενώ η συμμετοχή του με ίσους όρους στη σχολική ζωή υποσκάπτεται από την άγνοια του 
οργανισμού. Η απουσία του θεσμού του μέντορα, ο οποίος αφορά βέβαια τον νεοδιόριστο 

εκπαιδευτικό επιτείνει τα προβλήματα ένταξης και συμμετοχής του αναπληρωτή εκπαιδευτικού στη 
σχολική ζωή (Ντούρου, 2014). 

5. Συμπεράσματα 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην ελληνική περίπτωση αποτελούν μια έκφραση των 
ελαστικών σχέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, οι όροι της εργασίας τους ως 
αναπληρωτές, η πιθανότητα επαναπρόσληψής τους και η πιθανότητα της επαγγελματικής τους 

αποκατάστασης αποτελούν ένα μεταβαλλόμενο τοπίο, το οποίο αλλάζει συχνά τις τελευταίες 
δεκαετίες. Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν επιπρόσθετο παράγοντα επιβάρυνσης. Η εργασιακή τους 
εμπειρία χαρακτηρίζεται από αλληλοδιάδοχες περιόδους εργασίας και ανεργίας. Κάθε νέα σχολική 
χρονιά οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν τελικά εργαστούν, εισέρχονται σε μια νέα σχολική μονάδα. 

Η όψη αυτή της εργασίας τους μας οδηγεί στην παιδαγωγική προβληματική για τον νεοεισερχόμενο 
εκπαιδευτικό. Ωστόσο, ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός κάθε νέα σχολική χρονιά είναι 
νεοεισερχόμενος στη σχολική μονάδα που υπηρετεί. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι φορέας 
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σημαντικής εργασιακής εμπειρίας, κάθε χρόνο βρίσκεται στη θέση του νεοεισερχόμενου, χωρίς να 
μπορεί να αξιοποιήσει ένα σημαντικό κομμάτι της σωρευμένης εμπειρίας του στη νέα σχολική 
μονάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο προβληματισμός για την εργασιακή εμπειρία του αναπληρωτή 
μας οδηγεί περισσότερο στη θεματική της εργασιακής επισφάλειας και της ανεργίας, παρά σε έναν 

καθαρά παιδαγωγικό προβληματισμό. 
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη των βασικών αρχών της 

απελευθερωτικής αγωγής του Freire και η πρακτική εφαρμογή της μεθόδου του σε ένα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης αναλφάβητων ανθρώπων, που κατοικούν σε αραιοκατοικημένα ορεινά χωριά μέσα από 
τη διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων της παρέμβασης, την καταγραφή των βημάτων επίτευξής 
τους και τον προσδιορισμό της στάσης του εκπαιδευτή. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι 

συμμετέχοντες θα έχουν εξετάσει κριτικά την κατάσταση που βιώνουν και μέσα από τον 
προβληματισμό τους και τη συνειδητοποίηση των αιτιών της θα οδηγηθούν στην οργάνωση 
ομαδικών δράσεων, που θα βελτιώνουν και θα μετασχηματίζουν το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο δρουν. Τη σημερινή περίοδο όπου η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της πανδημίας του 

Covid-19 έχουν αυξήσει έντονα τα φαινόμενα των κοινωνικών αποκλεισμών και διακρίσεων, η 
εφαρμογή της απελευθερωτικής αγωγής αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία.  

 
Λέξεις κλειδιά: απελευθερωτική αγωγή, ρόλος χειραφετητικού εκπαιδευτή 

1. Εισαγωγή 

Ο Freire επηρεαζόμενος από τις δύσκολες συνθήκες των παιδικών του χρόνων στη Βραζιλία, 

λόγω της φτώχιας και της πείνας που βίωσε και εξαιτίας της επαφής του με μία κοινωνική 
πραγματικότητα που αναπαρήγαγε την άρχουσα ιδεολογία και κουλτούρα και εδραίωνε την 
ανισότητα, τις διακρίσεις και την αλλοτρίωση των συνειδήσεων (Κόκκος, 2005), προσπάθησε και 
κατάφερε να κατανοήσει τις βαθύτερες διαστάσεις της ζωής των φτωχών ανθρώπων και τις 

επιδράσεις της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην εκπαίδευση (Patton, 2021). Για τον 
ίδιο η εκπαίδευση δεν πρέπει να αναπαράγει την κοινωνική πραγματικότητα, αλλά να οδηγεί στην 
αμφισβήτηση του κατεστημένου και στην ανάληψη δράσης για τον μετασχηματισμό της 
πραγματικότητας (Κόκκος, 2005). Οι απόψεις του Freire σχετικά με τον σκοπό της εκπαίδευσης 

ενηλίκων καθώς και το πώς αυτή πρέπει να γίνεται αποτελούν μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική 
πρόταση που επιδιώκει την αλλαγή της κοινωνίας και έχουν επηρεάσει σημαντικά μεγάλο αριθμό 
εκπαιδευτών ενηλίκων (Βαϊκούση, Κόκκος, 2019). 

Στο αρχικό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας περιγράφεται συνοπτικά η φιλοσοφία της 

απελευθερωτικής αγωγής του Freire. Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι διδακτικοί στόχοι μίας 
υποενότητας ενός προγράμματος εκπαίδευσης αναλφάβητων κατοίκων αραιοκατοικημένων χωριών 
που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο του Freire και αναπτύσσονται οι τρόποι επίτευξή τους και ο ρόλος 
που χρειάζεται να έχει ο χειραφετητικός  εκπαιδευτής. Ακολουθεί η αιτιολογημένη υποστήριξη της 

επιλογής της θεώρησης του Freire ως εκπαιδευτικής προσέγγισης σε εκπαιδευτικά προγράμματα που 
διεξάγονται στο σημερινό κοινωνικό πλαίσιο, που είναι έντονα επηρεασμένο από την οικονομική 
κρίση και την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 .    

2. Εκπαιδευτική θεώρηση του Freire 

2.1. Απελευθερωτική εκπαίδευση 

Ο Freire πίστευε ότι οι άνθρωποι χρειάζεται να συμμετέχουν ενεργά στις κοινωνικές εξελίξεις 

και να υποστηρίζονται στο να φτάσουν στην κριτική συνειδητοποίηση της πραγματικότητας που 
βιώνουν, ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν την αξιοπιστία και τη δικαιοσύνη των κανόνων και 
των πολιτιστικών ιδεολογιών και αξιών που έχουν επικρατήσει, κατανοώντας ότι είναι 
δυσλειτουργικές, αναπαράγουν την εξαθλίωση και την καταπίεση και έχουν επιβληθεί από το 

κοινωνικό κατεστημένο της άρχουσας τάξης (Βαϊκούση, 2020). Οι ενήλικες κατά την  εκπαίδευσή 
τους και αξιοποιώντας τις διαλογικές διαδικασίες και τον κριτικό στοχασμό θα πρέπει να 
απομυθοποιήσουν και να κατανοήσουν τους τρόπους που χρησιμοποιούσαν, για να κρίνουν και να 
αναλύσουν τον εαυτό τους και το κοινωνικό τους περιβάλλον και επιπλέον να αποκτήσουν τις 
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απαραίτητες ικανότητες για κοινωνική αλλαγή και μετασχηματισμό της πραγματικότητας (Freire, 
1977). 

2.2. Πρακτική εφαρμογή μεθόδου Freire 

Χαρακτηριστικά/προφίλ εκπαιδευομένων 

Το πρόγραμμα αφορά αναλφάβητους κατοίκους αραιοκατοικημένων περιοχών που έχουν ως 
κύρια απασχόληση την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και έμειναν  στην 

περιοχή τους αναγκαστικά μην έχοντας τη δυνατότητα μετακίνησης σε κάποια πόλη. Οι κάτοικοι 
αυτοί είναι μεσήλικες, δεν έχουν κατακτήσει τις δεξιότητες της ανάγνωσης και γραφής καθώς η 
φοίτησή τους στο δημοτικό δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι έπρεπε να μετακινηθούν σε άλλες 
περιοχές, για να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουν βιώσει έντονα το φαινόμενο της 

αστυφιλίας βλέποντας τους συγχωριανούς τους να επιλέγουν τη μετακίνηση στην Αθήνα για 
βιοποριστικούς λόγους και αντιμετωπίζουν καθημερινά τις πιέσεις των παιδιών τους για 
μετανάστευση σε μεγάλη πόλη, ώστε να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Η μη κατάκτηση της 
ανάγνωσης και γραφής δυσκολεύει κατά πολύ τις καθημερινές συναλλαγές τους και την επικοινωνία 

τους. Η αξιοποίηση της μεθόδου του Freire θα βοηθήσει από τη μία πλευρά τους αναλφάβητους 
κατοίκους να κατακτήσουν τις δεξιότητες της ανάγνωσης και γραφής και από την άλλη θα 
συνεισφέρει στη χειραφέτησή τους, οδηγώντας τους στο να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση και 
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσα από την απόκτηση των κατάλληλων ικανοτήτων και την 

ανάληψη σχετικών δράσεων. 
Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι συμμετέχοντες ως προς τους γνωστικούς στόχους και σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη 
εκπαιδευτική μέθοδο του Freire με το πέρας του προγράμματος είναι σημαντικό να: 

• αναγνωρίζουν, να γράφουν και να ονομάζουν βασικές συλλαβές και γράμματα της ελληνικής 
αλφαβήτου, 

• κατανοούν το μηχανισμό δημιουργίας βασικών συλλαβών (σύμφωνο + φωνήεν) , 

• αναφέρουν και να γράφουν λέξεις που περιέχουν συγκεκριμένες συλλαβές.  

Ως προς τις ικανότητες θα πρέπει να:   

• αλλάζουν τη σειρά των συλλαβών και να δημιουργούν νέες λέξεις,  

• ερμηνεύουν και να αποκωδικοποιούν συγκεκριμένα σκίτσα ώστε να οδηγούνται σε σκέψεις 
και συμπεράσματα σχετικά με την πραγματικότητα που βιώνουν,  

• κρίνουν συνειδητοποιημένα την κοινωνική πραγματικότητα και να προγραμματίζουν 

συλλογικές δράσεις που θα μετασχηματίζουν την υπάρχουσα και κατεστημένη κοινωνική 
κατάσταση και θα την κάνουν καλύτερη,  

• χρησιμοποιούν ορθά τον διάλογο και τον κριτικό στοχασμό.  

Ως προς τις στάσεις θα πρέπει να: 

• αμφισβητήσουν την επικρατούσα ιδεολογία και αντίληψη για τη μειονεκτική θέση της 
υπαίθρου και των κατοίκων της έναντι των κατοίκων της πόλης,  

• επικρίνουν και να απορρίπτουν παρωχημένες αντιλήψεις και στάσεις σχετικά με τη μικρή 

προσφορά των απασχολούμενων με την κτηνοτροφία και γεωργία,  

• διαμορφώσουν θετική αντίληψη για την ανάγκη κοινωνικής δράσης που θα μετασχηματίζει 
την πραγματικότητα, 

• να υιοθετήσουν θετική στάση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη 
διατήρηση της ζωής της υπαίθρου. 

Διδακτικές πρακτικές 

Κατά την κωδικοποίηση ο εκπαιδευτής, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Μάνθου (2007 ) για την 
εφαρμογή της μεθόδου, μέσα από το σκίτσο 1 που ακολουθεί παρουσιάζει την κατάσταση της 
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μετανάστευσης των κατοίκων της επαρχίας (παραγωγικό θέμα) που βιώνουν οι εκπαιδευόμενοι αλλά 
δεν έχουν κατανοήσει πλήρως όλες τις διαστάσεις και τα αίτια.   

 

 
 

Σκίτσο 1: Μετανάστευση κατοίκων υπαίθρου  

 
Κατά την αποκωδικοποίηση ο εκπαιδευτής παροτρύνει τους συμμετέχοντες να περιγράψουν 

την εικόνα και να προβληματιστούν με ιδιαίτερα στοιχεία της (άνθρωποι στη σειρά κατευθύνονται 

προς την Αθήνα που είναι γεμάτη νέφος, αφήνουν πίσω τους μία φύση ανθισμένη και ένα καθαρό 
περιβάλλον, τα πουλιά ακολουθούν την αντίστροφη πορεία). Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής 
στοχάζονται κριτικά συζητούν και συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό διάλογο ανταλλαγής εμπειριών, 
σκέψεων και απόψεων όπου προσπαθούν να εντοπίσουν τα βαθύτερα αίτια αυτής της κατάστασης, 

να περιγράψουν τις επιπτώσεις της και να βρουν τρόπους αντιστροφής (Μάνθου, 2007) της τάσης 
μετανάστευσης και μετασχηματισμού της ερημοποίησης της υπαίθρου σε μία ζωντανή και 
παραγωγική κοινωνία. Έτσι λοιπόν θα αναδειχτούν νέα υποθέματα όπως «ερημοποίηση υπαίθρου», 
«μείωση αγροτικού και κτηνοτροφικού πληθυσμού», «εξαφάνιση ηθών και εθίμων της πατρίδας 

μας», «απομάκρυνση από τη φύση», «χαλάρωση κοινωνικών δεσμών», «αλλοτρίωση συνειδήσεων», 
«καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος», «μόλυνση ατμόσφαιρας», «αύξηση τιμών γεωργικών 
προϊόντων», «ύπαρξη κοινωνικών τάξεων», «αγροτική μεταρρύθμιση», «κοινωνική θέση και 
κινητικότητα», «δύναμη αγροτικών συνεταιρισμών», «διεκδικήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων». Οι 

εκπαιδευόμενοι συσχετίζουν και διασυνδέουν τα αναδυόμενα θέματα και καταφέρνουν να 
ερευνήσουν σε βάθος το παράγωγο θέμα (Βαϊκούση, Κόκκος, 2019). Στην αρχή θα οδηγηθούν σε 
παραγωγικές λέξεις που σχετίζονται με την άμεση περιγραφή της κατάστασης (μετανάστευση, 
μετακίνηση, αστυφιλία) αλλά στη συνέχεια προκύπτουν και νεότερες (ερημοποίηση, παράδοση, 

αποξένωση, μόλυνση, ακρίβεια, αλλοτρίωση, εκμετάλλευση, κοινωνική τάξη, διεκδίκηση, 
συνεταιρισμός, απεργία) που θα συμβάλλουν στην κριτική συνειδητοποίηση  του 
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται. Έπειτα οι λέξεις θα χωριστούν σε 
συλλαβές (π.χ. πα-ρά-δο-ση) και αυτές οι συλλαβές θα αναζητηθούν και σε άλλες λέξεις (π.χ. πάλη, 

παραγωγή) οδηγώντας σε νέα έννοιες και θέματα προς ανάλυση και διερεύνηση (Κόκκος, 2005).  
Ο ρόλος του χειραφετητικού εκπαιδευτή 

Όπως αναφέρει ο Κόκκος (2005) ο εκπαιδευτικός σε όλη αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία θα 
πρέπει να είναι υποστηρικτικός και μέσα από τη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης, σεβασμού και αποδοχής υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στην κριτική εξέταση του 
φαινομένου της εσωτερικής μετανάστευσης. Δεν πρέπει να θεωρήσει  τον εαυτό του παντογνώστη 
και κάτοχο της αλήθειας, την οποία πρέπει να μεταβιβάσει στους εκπαιδευόμενους, αλλά αντίθετα 
να δράσει χειραφετητικά και με ταπεινοφροσύνη, δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους του 

προβληματισμού και του στοχαστικού διαλόγου με αφορμή την προβληματική κατάσταση που είναι 
αντιμέτωποι (Κόκκος, 2005). Ο προβληματίζων παιδαγωγός θα πρέπει να διαμορφώσει τις 
κατάλληλες συνθήκες ώστε οι εκπαιδευόμενοι από την απλή άποψη να περάσουν στην αληθινή 
γνώση μέσα από κριτικό στοχασμό και ορθολογικό διάλογο κατά τον οποίο οι ίδιοι λειτουργούν ως 

ενεργά υποκείμενα και συνερευνητές (Freire, 1977).  Πρέπει να γίνει και ο ίδιος επεξεργαστής της 
γνώσης, να μάθει από τους εκπαιδευόμενους και να μετασχηματιστεί μαζί με αυτούς (Freire, 1977). 
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Είναι σημαντικό να έχει σε όλη τη διαδικασία πολιτική τοποθέτηση για την κατάσταση που βιώνουν 
οι συμμετέχοντες και μέσα από την ευκαιρία κριτικής συνειδητοποίησης που θα δώσει στους 
επιμορφούμενους να τους καταστήσει ικανούς στην οργάνωση πολιτικής δράσης για αλλαγή 
(Βαϊκούση, 2020). Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι η ανάπτυξη αγροτικών συνεταιρισμών, η 

διεκδίκηση ουσιαστικών αγροτικών μεταρρυθμίσεων, η δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων που θα 
αναδεικνύουν την τοπική ιστορία, η απαίτηση για εκπαίδευσή τους σε νέες οικολογικές μορφές 
καλλιέργειας, η ενεργότερη συνδικαλιστική δράση με αίτημα τη μη ύπαρξη μεσαζόντων κατά τη 
διάθεση των προϊόντων τους, ώστε να αυξηθεί ουσιαστικά το εισόδημά τους, οι δυναμικές 

κινητοποιήσεις με αιτήματα την υγειονομική και εκπαιδευτική αναβάθμιση της περιοχή τους. Ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να σεβαστεί τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων και να συνεργαστεί μαζί τους 
με δημοκρατικό τρόπο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατυπώσουν τον δικό τους συλλογισμό και 
τις προτάσεις τους τονώνοντας με αυτό τον τρόπο την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους, 

αφήνοντας πίσω τους αρνητικά στερεότυπα και αντιλήψεις (Freire, 1977) που μπορεί να έχουν για 
την ενασχόλησή τους και τον τόπο διαμονής τους. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις χρειάζεται να 
παρακινεί και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν και να αναζητήσουν τα 
αίτια της ερημοποίησης και παραμέλησης της περιοχής τους και να προτείνουν δράσεις και λύσεις 

συμμετέχοντας αποφασιστικά στον μετασχηματισμό της πραγματικότητας και στην πολιτική πρόοδο 
και εξέλιξη (Wallerstein, 1987).  

3. Εφαρμογή εκπαιδευτικής προσέγγισης Freire στη σύγχρονη εποχή 

Η πανδημία επέφερε παγκοσμίως μία πρωτοφανή ανθρωπιστική, κοινωνικοοικονομική και 
υγειονομική κρίση που επηρέασε ιδιαίτερα τις αδύναμες οικονομικά χώρες και τις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες αυξάνοντας τα φαινόμενα περιθωριοποίησης, διακρίσεων και αποκλεισμού  

μειονεκτούντων ατόμων από κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
2020). Η κοινωνική ανισότητα ενισχύθηκε από τη δυσκολία πρόσβασης ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων (προσφύγων, ανέργων, αναλφάβητων κ.λ.π.) στην εκπαίδευση με συνέπεια τον  κίνδυνο 
αποκλεισμού τους λόγω έλλειψης της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής και του αντίστοιχου 

ψηφιακού γραμματισμού (Cedefop, 2020). Επιπλέον, πρέπει να μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι η 
επικράτηση του καπιταλισμού, ο άκρατος οικονομικός ανταγωνισμός και η  εδραίωση της 
παγκοσμιοποίησης έχει αυξήσει σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο τη φτώχεια, την περιθωριοποίηση 
κοινωνικών ομάδων, τις φυλετικές διακρίσεις, τον ατομικισμό και τη ραγδαία καταστροφή του 

οικοσυστήματος (Castree et al., 2010).   
Σύμφωνα με τα παραπάνω η εφαρμογή της προσέγγισης του Freire στη σύγχρονη εποχή 

σίγουρα θα ήταν θετική. Η ανάγκη ανατροπής της σημερινής αρνητικής κατάστασης των διακρίσεων 
και του αποκλεισμού και η αξία που θα έχει μία ανθρωπιστική εκπαίδευση ενηλίκων που θα επιδιώκει 

την άμβλυνση των ανισοτήτων, την ανθρώπινη ευημερία, την καλλιέργεια της δικαιοσύνης και της 
αλληλεγγύης και θα οδηγεί στην κριτική συνειδητοποίηση των αρνητικών αντιλήψεων και των 
επιβαλλόμενων δυσλειτουργικών προτύπων και κανόνων συμβάλλοντας στην ατομική και 
συλλογική χειραφέτηση και αυτονομία (McLaren, Rikowski, 2002), στην ανάληψη   κοινωνικής 

δράσης για βελτίωση της άδικης πραγματικότητας και στην εγκαθίδρυση μίας δίκαιης, ισότιμης και 
δημοκρατικής κοινωνίας (Freire, 1978) κάνουν την εφαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης του 
Freire περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. 

Αρχικά η εφαρμογή της εκπαιδευτικής θεώρησης του Freire θα μπορούσε να στηριχτεί στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων επάνω στη φιλοσοφία της και στη μεθοδολογία της, ώστε να 
την υιοθετήσουν και να μπορούν να την εφαρμόσουν. Πολύ σημαντικό αποτελεί η αλλαγή 
φιλοσοφίας της εκπαίδευσης ενηλίκων και όλων των φορέων που την υλοποιούν προκειμένου να 
ξεφύγουμε από τη λογική της μονοδιάστατης ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων που είναι 

αναγκαίες για την άσκηση εργασίας και να οδηγηθούμε όπως αναφέρει ο Giroux (2018) σε μία 
κριτική παιδαγωγική που θα ενεργοποιεί όλους τους πολίτες, θα τους ενδυναμώνει και θα τους κάνει 
αυτοπροσδιοριζόμενους και ικανούς να διαμορφώνουν ελεύθερες συνειδήσεις και να αντιστέκονται 
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σε κάθε μορφή αυταρχικότητας, επιζητώντας την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι εκπαιδευτικοί 
οργανισμοί χρειάζεται να προάγουν την κριτική γνώση και την κοινωνικοπολιτική δράση 
στηρίζοντας τον κοινωνικό μετασχηματισμό και αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του ενεργού και 
κριτικού πολίτη (MacLaren, 2010). Είναι απαραίτητο να προσανατολιστούμε σε μία παιδαγωγική 

βασισμένη στην προσωπική εμπειρία ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να τοποθετούν τους 
εαυτούς τους στην κοινωνική πραγματικότητα και παράλληλα να κατανοούν τα όρια που τους 
επιβάλλει αυτή η πραγματικότητα, ώστε να προχωρούν στον απαραίτητο προσωπικό και κριτικό 
αναστοχασμό (Giroux, 2018) και ενδυναμωμένοι να οργανώνουν τις απαραίτητες συμμετοχικές 

δράσεις για μία κοινωνική αλλαγή. 
Η συνεργασία εκπαιδευτικών οργανισμών με τις τοπικές κοινωνίες για τον σχεδιασμό και την 

οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στη 
βάση της εκπαιδευτικής θεώρησης του Freire κρίνεται απαραίτητη. Επιπλέον, σε μία εποχή που λόγω 

της πανδημίας έχει επεκταθεί η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι σημαντικό στα 
πλαίσια μίας ανοιχτής εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς να εξασφαλιστεί εκ 
μέρους της πολιτείας και των τοπικών φορέων η παροχή ψηφιακού εξοπλισμού σε όλες τις 
μειονεκτούντες ομάδες (ΕΑΕΑ, 2020) με την αντίστοιχη εκπαίδευσή τους για την απόκτηση του 

αναγκαίου ψηφιακού γραμματισμού (Sbertoli, 2020). Έτσι θα μπορούν να συμμετέχουν απερίσπαστα 
σε εκπαιδευτικές διαδικασίες χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία συνεργασίας, συναισθηματικής 
υποστήριξης, στοχασμού και ανταλλαγής απόψεων (ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, chat, ομάδες 
εργασίας, κοινότητες μάθησης, forum κ.λ.π.) που θα στηρίξουν ουσιαστικά μία προβληματίζουσα 

και απελευθερωτική εκπαίδευση που δίνει προοπτική και ελπίδα στους συμμετέχοντες.  

4. Συμπεράσματα 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της εκπαιδευτικής θεώρησης του Freire σε ένα πρόγραμμα 
αναλφάβητων κατοίκων αραιοκατοικημένων ορεινών χωριών εκτός των γνωστικών στόχων που 
αφορούν την αναγνώριση και γραφή βασικών συλλαβών του ελληνικού αλφάβητου θα επιδιωχθεί η 
συνειδητοποίηση με κριτικό τρόπο της κοινωνικής πραγματικότητας και η αμφισβήτηση της 

επικρατούσας ιδεολογίας και αντίληψης για τη μειονεκτική κατάσταση των κατοίκων της υπαίθρου, 
με τη χρήση του δημιουργικού διαλόγου και του κριτικού στοχασμού. Επιπλέον θα επιζητηθεί η 
διαμόρφωση θετικής αντίληψης για την ανάγκη κοινωνικής δράσης και η οργάνωση ενδεδειγμένων 
ομαδικών ενεργειών που θα μετασχηματίσουν την αρνητική πραγματικότητα. Ο εκπαιδευτικός θα 

έχει έναν υποστηρικτικό και ενδυναμωτικό ρόλο συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κλίματος 
σεβασμού και αποδοχής. Σε μία εποχή μεγάλων κοινωνικών διακρίσεων η εκπαιδευτική θεώρηση 
του Freire κρίνεται σημαντική προκειμένου τα μειονεκτούντα άτομα να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
συνεργατικές και κριτικές ικανότητες για μία οργανωμένη κοινωνική δράση που θα κάνει την 

κοινωνία δικαιότερη. Προκειμένου να επιτευχθεί η απελευθερωτική αγωγή είναι σημαντική η 
αλλαγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας προς μία κατεύθυνση ενεργοποίησης των πολιτών και 
διαμόρφωσης ελεύθερων συνειδήσεων που θα  στηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και 
ανεξαρτησία. 
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Κουρμπέτης Βασίλης  
Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΥΠΑΙΘ 

 

Περίληψη  

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, διεθνώς, προάγουν την εφαρμογή ενταξιακών 
πρακτικών στο σχολείο. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση κατάλληλων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους/τις εμπλεκόμενους/ες στην εκπαιδευτική διαδικασία 
προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια. Οι σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της 
επιμόρφωσης ακολουθούν μεικτές μεθοδολογίες, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονες και 
ασύγχρονες. Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μεταξύ άλλων εξυπηρετεί ανάγκες των εργαζόμενων 

ενηλίκων, τις νέες συνθήκες εκπαίδευσης που προκάλεσε η πανδημία και τα σύγχρονα 
κοινωνικοεκπαιδευτικά πλαίσια. Μια τέτοια μορφή ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 
υλοποιείται με τη διοργάνωση Μαζικών Διαδικτυακών Ανοιχτών Μαθημάτων (ΜΟOCs).Υπό το 
ανωτέρω πρίσμα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της 

συγχρηματοδοτούμενης  Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Υλικού» έχει αναπτύξει την πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, 
iepΧ, με στόχο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Στην παρούσα 
εργασία θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα iepΧ, τα διαθέσιμα μαθήματα και οι διαδικασίες για την 

υλοποίηση της επιμόρφωσης. 
 
Λέξεις κλειδιά: MOOCs, επιμόρφωση, ενταξιακή εκπαίδευση, αναπηρία 

1. Εισαγωγή  

Η δια ζώσης ενδοσχολική επιμόρφωση και τα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθώς τα τυπικά επαγγελματικά 

προσόντα τους συνδέονται αδιάρρηκτα με την αποτελεσματική σχολική λειτουργία. Οι σύγχρονες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ακολουθούν μεικτές 
μεθοδολογίες, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονες και ασύγχρονες. Με τη συμβολή των νέων 
τεχνολογιών η εξ αποστάσεως εκπαίδευση λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη χώρα και καθίσταται 

σημαντική στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Μια τέτοια μορφή ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως επιμόρφωσης μπορεί να υλοποιηθεί με τη διοργάνωση Μαζικών Διαδικτυακών 
Ανοιχτών Μαθημάτων-Massive Open Online Courses (ΜΟOCs) (Bozkurt et al., 2020· Kourbetis et 
al., 2021).  

Η ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μεταξύ άλλων οφελών εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
εργαζόμενων ενηλίκων, της πανδημίας και των σύγχρονων κοινωνικοεκπαιδευτικών συνθηκών. 
Παρέχει την ευκαιρία σε όλους να παρακολουθήσουν μαθήματα από κορυφαία πανεπιστήμια χωρίς 
τυπικά πτυχία, πιστοποίηση ή διαπίστευση με σκοπό την αυτοανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων 

από τα άτομα. Τα MOOCs προσφέρουν ανοιχτή, δομημένη μάθηση, ελάχιστη οικονομική 
επιβάρυνση, ατομικό σχεδιασμό χρόνου, ρυθμού και τόπου και χαμηλότερα εμπόδια συμμετοχής σε 
σύγκριση με άλλες διαδικτυακές ή τυπικές μορφές μάθησης. Το προσβάσιμο περιεχόμενο είναι 
βασική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πορεία προς την καθολικά προσβάσιμη ηλεκτρονική 

μάθηση (Spyropoulos et al., 2020). Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος 
στην παραγωγή καθολικά προσβάσιμων MOOCs ή στην παραγωγή MOOCs για την κάλυψη 
συγκεκριμένων αναγκών προσβασιμότητας μαθητών με αναπηρίες (Iniesto et al., 2016).  

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα που 

βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε χώρο 
προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο και με ευέλικτο τρόπο. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα μέσω 
ενός MOOC που αναπτύσετται με βίντεο-διαλέξεις και εμπλουτίζεται με κείμενο ή οποιουδήποτε 
είδους οπτικοακουστικό υλικό. Τα MOOCs διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα cMOOCs 
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και τα xMOOCs. Τα cMOOC που αναφέρονται ως συνδετικιστικά MOOC ή ως Καναδικά MOOC 
χρησιμοποιούν ένα σύστημα που ο εκπαιδευόμενος μπορεί να καθορίσει τους δικούς του 
μαθησιακούς στόχους. Αυτή η προσέγγιση έχει τα πλεονεκτήματά της, αλλά μπορεί από την άλλη 
πλευρά να δυσκολέψει αρκετά την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση μαζί με τις διαδικασίες 

πιστοποίησης. Τα xMOOC, ή όπως τα αποκαλούν ορισμένες πηγές, τα MOOC τύπου edX έχουν γίνει 
η ενιαία αναφερόμενη έννοια σχετικά με τον όρο MOOC στην πλειονότητα της βιβλιογραφίας. Τα 
τελευταία χρόνια ο όρος MOOC αναφέρεται κυρίως στα xMOOC που ο εκπαιδευτής παρέχει βίντεο 
παρουσιάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος, ενώ κάθε μαθητής παρακολουθεί το μάθημά του με 

τη δική του ταχύτητα εκμάθησης. 
Τα πιο γνωστά xMOOC είναι ιστότοποι όπως Coursera, edX, Udacity, Udemy, Khan Academy 

και Venture Lab. Οι ενότητες μαθημάτων αυτών των τοποθεσιών επιτρέπουν στους συμμετέχοντες 
να παρακολουθήσουν όποιο μάθημα επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους και τα κουίζ 

και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα των μαθημάτων σε ένα συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων, 
απλώς πραγματοποιώντας μια εγγραφή ως μέλος. Αυτοί οι ιστότοποι γενικά δεν παρέχουν κανένα 
επίσημο πτυχίο ή δίπλωμα και ο κύριος σκοπός είναι η εκμάθηση του θέματος. O τρόπος λειτουργίας 
των xMOOC διαφέρει. Για παράδειγμα στην Coursera κάποιος πρέπει να ακολουθήσει ένα 

προαποφασισμένο πρόγραμμα, ενώ το Udemy δεν έχει αυτόν τον περιορισμό. Επίσης η edX είναι μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός,  ενώ η Coursera είναι κερδοσκοπικός οργανισμός (Kesim & Altınpulluk, 
2015). 

Προς αυτήν την κατεύθυνση σχεδιάστηκε από τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό edX, ο οποίος 

ιδρύθηκε από τα πανεπιστήμια MIT και Harvard, η χρήση της OpenEdX, δημοφιλής πλατφόρμας 
ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης που επιτρέπει τη διοργάνωση MOOCs. Η εν λόγω πλατφόρμα 
αξιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), προσαρμόστηκε στην ελληνική 
γλώσσα και εγκαταστάθηκε χρησιμοποιώντας κλιμακούμενη αρχιτεκτονική (τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά θα παρουσιαστούν σε επόμενη ενότητα), για τη βέλτιστη λειτουργίας της 
προκειμένου να παρασχεθεί μία υψηλού επιπέδου επιμορφωτική διαδικασία  προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. 

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία iepx.iep.edu.gr του ΙΕΠ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης  Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Η εν λόγω Πράξη στοχεύει στην προώθηση της 
ενταξιακής εκπαίδευσης και στην υλοποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα διακιώματα 
των ατόμων με αναήρία που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με το νόμο  4074/2012 και τον Ν. 
4488/2017 (Μέρος Δ') που αφορά την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την εξειδίκευση και 

προσαρμογή της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο. Βασικοί της στόχοι αποτελούν; α) η δημιουργία ίσων 
ευκαιριών συμμετοχής και εκπαίδευσης για όλους/-ες τους/τις μαθητές/τριες, β) η ανάπτυξη  
διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, υλικών και μέσων  προσβάσιμων από όλους/-ες 
τους/τις μαθητές/τριες, γ) η μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, δ) η 

ευαισθητοποίηση σε ζητήματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικοτητας και ε) η 
υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της ενταξιακής φιλοσοφίας. Η 
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iepΧ υποστηρίζει ειδικότερα την επίτευξη του  τελευταίου 
στοχου της Πράξης. Πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει την ανάγκη για υιοθέτηση μιας ολιστικής 

προσέγγισης σχετικά με την προσβασιμότητα στο MOOC και συνεπώς την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και 
των εθνικών νόμων (Kourbetis & Gelastopoulou, 2017· Sanchez-Gordon, & Lujan-Mora, 2016· 
Spiliotopoulos et al., 2020· Zhang et al., 2020).  

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και χρήση της iepΧ συνδέεται άμεσα τις αρχές της ενταξιακής 
φιλοσοφίας. Η ενταξιακή εκπαίδευση (inclusive education) αποτελεί βασική διακήρυξη και αρχή των 
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εκπαιδευτικών συστημάτων για τη δημιουργία «ενός σχολείου για όλους/ες τους μαθητές/τριες», την 
παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Η ένταξη αφορά στο 
δικαίωμα όλων των μαθητών/τριών να φοιτούν σε δημοκρατικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που 
προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση χωρίς διαχωρισμούς.  H ενταξιακή εκπαίδευση προάγει 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αρχή της ισοτιμίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, την αύξηση της 
συμμετοχής και την άρση όλων των περιοριστικών αντιλήψεων και πρακτικών που οδηγούν στον 
αποκλεισμό. Στο πλαίσιο της ενταξιακής φιλοσοφίας η διαφορετικότητα και η αναπηρία 
εκλαμβάνονται ως ευκαιρία για μάθηση και όχι ως πρόβλημα προς λύση και ομαλοποίηση (Lambert, 

2020·Barton & Armstrong, 1999). Πρόσφατες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει πως τα MOOCs έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της εκπαίδευσης καθώς βελτιώνουν  τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, 
την ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
επικοινωνιών με τους εκπαιδευτές (Alhazzani, 2020). Τα MOOCs και τα σύγχρονα προγράμματα 

ανοιχτής εκπαίδευσης αποτελούν μέρος της λύσης για την εκπαιδευτική και κοινωνική ανισότητα 
και επιτρέπουν τη βελτίωση της ισότητας των μαθητών και της κοινωνικής τους ένταξης (Lambert, 
2020). 

Στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση μέσω των ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα iepΧ του ΙΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ειδικής και 
γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, γονείς καθώς και όσοι/ες εμπλέκονται 
στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών/τριών με αναπηρία.  

Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με 
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών 
στο σχολείο μέσω της αξιοποίησης του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της εν λόγω Πράξης του ΙΕΠ. 

 2. Παρουσίαση της Πλατφόρμας iepx: περιεχόμενο και διαδικασίες  

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Πράξης  η πλατφόρμα iepΧ παραμετροποιήθηκε 

προκειμένου να καταστεί προσβάσιμη από τους χρήστες στην Ελλάδα και επιπροσθέτως 
ακολουθείται η δεοντολογία που διέπει τους όρους χρήσης που έχουν τεθεί από τους  δημιουργούς 
της. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα iepΧ είναι εφικτή μέσω του δυνδέσμου 
https://iepx.iep.edu.gr.  

Στην αρχική σελίδα εμφανίζονται δεκατέσσερις (14) διακριτές θεματικές ενότητες. Η πρώτη 
ενότητα με τίτλο «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξ αποστάσεως Ανοικτών Μαθημάτων» δεν αποτελεί 
μάθημα, αλλά μία εισαγωγική ενότητα για την περιγραφή της εν λόγω πλατφόρμας.  

 

https://iepx.iep.edu.gr/
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Εικόνα 1. Το περιβάλλον περιγραφής της πλατφόρμας iepx 

 
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει δεκατρία (13) ανοιχτά-δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που 

καλύπτουν την επιμόρφωση/κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσων για την εκπαίδευση 

μαθητών/τριών με κάθε μορφή αναπηρίας ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (τύφλωση, κώφωση, 
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, τυφλοκώφωση, Προβλήματα Προσοχής και συγκέντρωσης, κ.ά.) 
καθώς και για την εφαρμογή πρακτικών συμπερίληψης στο σχολείο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν 
να παρακολουθήσουν όποια μαθήματα επιθυμούν με βάση τις επιμορφωτικές ανάγκες τους στο 

πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχει περιορισμός ως προς 
των αριθμό των μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η.  

 

 
Εικόνα 2. Τα 13 διαθέσιμα διαδικτυακά μαθήματα 
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Τα μαθήματα που περιλαμβάνει η πλατφόρμα είναι τα κάτωθι: 

1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της 
διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο  

2. Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης 
διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών  

3. Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική 
τους ένταξη 

4. Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη 
σχολική τους ένταξη 

5. Η εκπαίδευση μαθητών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση  

6. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού 
7. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες 

καθημερινής διαβίωσης 
8. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία  
9. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας 
10. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ 

Δημοτικού 
11. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ 

Δημοτικού 
12. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille  

13. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης  

 Κάθε μάθημα περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο κάθε θεματικής ενότητας, προτεινόμενες 

δραστηριότητες, βιντεοσκοπημένο υλικό, επιμορφωτικό υλικό, δραστηριότητες που έχουν 
υλοποιηθεί στην τάξη σε πραγματικό χρόνο και τον αντίστοιχο οδηγό εκπαιδευτικού που αφορά στο 
αντικείμενο του μαθήματος σε μορφή PDF, εκτυπώσιμο για χρήση από το χρήστη.  Σε κάθε ενότητα 
κάθε μαθήματος εμπεριέχεται ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης των γνώσεων που έχουν  

αποκτηθεί, η συμπλήρωση του οποίου είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στην επόμενη ενότητα 
του μαθήματος, αλλά και την έκδοση της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης 
του μαθήματος. Η επιτυχής ανταπόκριση στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης σε ορισμένο ποσοστό 
επιτυχίας (60%) έχει ως αποτέλεσμα την παροχή της βεβαίωσης παρακολούθησης από το ΙΕΠ.  Οι 

ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης είναι 4 ειδών: 

1. Ερωτήσεις τύπου Σωστού/Λάθους, παρέχεται η δυνατότητα μίας προσπάθειας 
2. Ερωτήσεις τύπου ‘Checkbox’, επιλέγονται περισσότερες από μία απαντήσεις και παρέχεται 

η δυνατότητα δύο προσπαθειών 
3. Ερωτήσεις τύπου ‘Multiple Choice’,  παρέχεται δυνατότητα για δύο προσπάθειες 

απάντησης 

4. Ερώτηση τύπου ‘Drag and Drop’, παρέχεται δυνατότητα για δύο προσπάθειες απάντησης. 

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει μία εισαγωγική καρτέλα που περιλαμβάνει: 

• Πληροφορίες «Σχετικά με το μάθημα» 

• Σε ποιους απευθύνεται/ομάδες στόχου 

• Στόχους του μαθήματος  

• Συνοπτική και αναλυτική παρουσίαση του μαθήματος 

• Προαπαιτούμενα για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση  

• Βιογραφικά των συντελεστών ανάπτυξης του υλικού του μαθήματος  

• Μία σύντομη βιντεοπαρουσίαση του μαθήματος διάρκειας περίπου 30 λεπτών . 
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Στην αρχή κάθε μαθήματος οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν ένα 
ερωτηματολόγιο σχετικά με τις προσδοκίες από το μάθημα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις σε σχέση 
με το αντικείμενο του μαθήματος και είναι προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στο μάθημα. Επίσης, 
στο τέλος κάθε μαθήματος και μετά την συμπλήρωση και του τελευταίου ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης των γνώσεων σε κάθε ενότητα, οι συμμετέχοντες/ουσες συμπληρώνουν ένα τελικό 
ερωτηματολόγιο αποτίμησης του μαθήματος και της επιμόρφωσης γενικότερα. Ο χρήστης καλείται 
να μελετήσει το κείμενο των Όρων Χρήσης και Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και  Πολιτική 
απορρήτου και την εισαγωγική καρτέλα κάθε μαθήματος.  

Ο χρόνος παρακολούθησης ενός μαθήματος είναι εκτιμώμενος και διαφοροποιείται ανά 
μάθημα. Συνδέεται αφενός με: α) το βαθμό εξειδίκευσης του κάθε αντικειμένου, β) το 
θεωρητικό/επιστημονικό υπόβαθρο του/της κάθε επιμορφούμενου/ης και τις προϋπάρχουσες γνώσεις 
σε ζητήματα ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης γενικά, αλλά και ειδικότερα σε αυτά που αφορούν 

στο κάθε εξειδικευμένο αντικείμενο, γ) το στυλ μάθησης/μελέτης του/της κάθε εκπαιδευόμενου/ης. 
Αφετέρου συνδέεται με: α) τον όγκο του υλικού μελέτης που συνιστά, σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία "το φόρτο εργασίας",  β) την εκτίμηση των ωρών που απαιτούνται για τη μελέτη, όπως 
προτείνονται από τον/την ίδιο/α τον/τη δημιουργό του υλικού, γ) το γεγονός ότι η ομάδα στόχου 

συνίσταται από ενήλικες εργαζόμενους/ες. Επιπροσθέτως, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία/οι 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα open edX για την εκτίμηση των ωρών απασχόλησης 
των ενηλίκων επιμορφούμενων που αφορούν: α) στον "φόρτο εργασίας"  ο οποίος προκύπτει από τη 
χρήση των δεδομένων στην πλατφόρμα edx και ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον αναμενόμενο χρόνο 

κάθε εβδομάδας με βάση τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από έναν/μία εκπαιδευόμενο/η ως 
ενήλικα της ομάδας στόχου, β) τον εκτιμώμενο  "φόρτο εργασίας" ανά μάθημα που εξαρτάται από τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις και την ειδικότερη εμπειρία των επιμορφουμένων, γ) τον διαθέσιμο ανά 
εβδομάδα και μάθημα χρόνο, μια που ενήλικες εργαζόμενοι/ες δεν μπορούν να αφιερώσουν πάνω 

από 8-10 ώρες την εβδομάδα,  για να παρακολουθήσουν επιτυχώς ένα μάθημα, δ) επαλήθευση του 
«φόρτου εργασίας» και του αρχικού εκτιμώμενου χρόνου σε σχέση με αυτόν που τελικά απαιτήθηκε 
ως ανατροφοδότηση από τους/τις επιμορφούμενους/ες, για παράδειγμα   με ένα ερωτηματολόγιο 
αποτίμησης. Στο πλαίσιο αυτό για την αντικειμενικότερη εκτίμηση των ωρών μελέτης στο 

ερωτηματολόγιο αποτίμησης συμπεριλήφθηκε σχετικό ερώτημα. Επισημαίνεται, επίσης, πως τα 
μαθήματα που: α) έχουν προαπαιτούμενα, όπως η εγκατάσταση της γραμματοσειράς για τον 
κώδικα Braille και η εκμάθηση του κώδικα, β) η γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που 
δεν έχει κατακτηθεί στον ίδιο βαθμό από όλους/ες τους/τις επιμορφούμενους/ες και γ) συνοδεύονται 

από ψηφιακές εφαρμογές, απαιτούν περισσότερο χρόνο μελέτης. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο κατά την 
εκτίμηση των ωρών να συνυπολογιστεί και ο χρόνος που απαιτείται για αλληλοεπίδραση του/της 
επιμορφούμενου/ης με το κείμενο στη φάση απάντησης μιας ερώτησης αξιολόγησης που 
ενδεχομένως δε μπορεί να απαντήσει και θα πρέπει να ανατρέξει στη σχετική ενότητα, αλλά και 

γενικότερα τον χρόνο που απαιτείται για την αναστοχαστική διαδικασία και τη μεταγνώση, 
παράμετρος πολύ σημαντική για τέτοιου είδους επιμορφώσεις.  

Οι εγγραφές για την παρακολούθηση των μαθημάτων στην πλατφόρμα iepΧ, και οι δηλώσεις 
μαθημάτων γίνονται μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π. κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα 

του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top), της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) 
και της iepΧ (https://iepx.iep.edu.gr/), αλλά και ενημέρωσης των σχολείων της χώρας. Μετά τη 
δημιουργία λογαριασμού και την ολοκλήρωση της εγγραφής, στην καρτέλα «Μαθήματα» της 
επιλογής «Πίνακας Ελέγχου» του λογαριασμού σας είναι ορατά τα επιλεγμένα μάθηματα. Για τη 

διαγραφή είναι διαθέσιμη σχετική επιλογή,αλλά μετά δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή.  
Αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης του μαθήματος, οι ενότητες κάθε μαθήματος 

θα εμφανίζονται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Για τη μετάβαση σε μία ενότητα απαιτείται η 
μελέτη της προηγούμενης. Η συμπλήρωση των ερωτήσεων αξιολόγησης γίνεται μετά την 

ολοκλήρωση της μελέτης της ενότητας με την οποία συνδέονται. Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης 
είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ενότητας κάθε μαθήματος. Η συμπλήρωσή 

https://iepx.iep.edu.gr/
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του είναι απαραίτητη για την ανατροφοδότηση σχετικά με το κάθε μάθημα αλλά και για την έκδοση 
της βεβαίωσης. Για τις διαδικασίες που απαιτούνται κατά την επιλογή και παρακολούθηση των 
μαθημάτων στην πλατφόρμα iepΧ αναπτύχθηκε σχετικός οδηγός με αναλυτικές οδηγίες που είναι 
διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας (https://iepx.iep.edu.gr/). Μετά την επιτυχή 

παρακολούθηση ενός μαθήματος, οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης 
μέσω του μητρώου του ΙΕΠ. Μέσα από το περιβάλλον παρακολούθησης του μαθήματος είναι δυνατή 
η επιλογή της καρτέλας «Πρόοδος», στην οποία είναι ορατή η βαθμολογία που έχει λάβει ο/η 
επιμορφούμενος/η κατά την παρακολούθηση του μαθήματος. Στην αρχή της παρακολούθησης του 

μαθήματος, αφού έχει ολοκληρωθεί το εισαγωγικό ερωτηματολόγιο θα είναι ορατή μόνο η 
βαθμολόγησή του. Στη συνέχεια, καθώς απαντώνται σωστά οι ερωτήσεις, η συνολική βαθμολογία 
(Total) θα αυξάνεται και όταν καλύψει ή περάσει το 60% (Pass 60%), θα έχει επιτευχθεί το ελάχιστο 
όριο βαθμολογίας για την επιτυχή παρακολούθηση, το οποίο θα είναι ορατό. Οι ερωτήσεις του 

τελικού Ερωτηματολογίου Αποτίμησης δεν βαθμολογούνται. 
Επισημαίνεται ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επιμόρφωση αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://www.iep.edu.gr/el/) της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και 
στην Πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).   

2.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η Open edX είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη δημιουργία, την παράδοση και την 

ανάλυση διαδικτυακών μαθημάτων. Είναι το λογισμικό που τροφοδοτεί την edx.org και πολλούς 
άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους εκπαίδευσης.H πλατφόρμα βασίζεται στο λογισμικό ανοιχτού 
κώδικα Open Edx που έχει αναπτυχθεί από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό edX που ιδρύθηκε από 
τα πανεπιστήμια MIT και Harvard (δημοφιλή υπηρεσία https://www.edx.org) και παρέχεται με διπλή 

άδεια (Γενική άδεια δημόσιας χρήσης AGPL και Apache License). Η εν λόγω πλατφόρμα είναι 
συμμορφωμένη με τις Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου Ιστού ("WCAG") 2.1 AA, που 
δημοσιεύονται από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού, και παρέχει εργαλεία συγγραφής 
μαθημάτων που επιτρέπουν στους παρόχους περιεχομένου να δημοσιεύουν περιεχόμενο μαθημάτων 

που συμμορφώνεται με το WCAG 2.1 AA . Η συμμόρφωση της open edX με το πρότυμο WCAG  2.1 
AA επαληθεύεται μέσω ενός συνδυασμού: α) μη αυτόματης επιθεώρησης κώδικα, β) 
αυτοματοποιημένων δοκιμών με χρήση αναγνωρισμένων εργαλείων, γ) δοκιμών συμβατότητας με 
χρήση των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων εργαλείων υποστήριξης προσβασιμότητας και δ) κατά 

καιρούς, ελέγχου από ανεξάρτητο σύμβουλο προσβασιμότητας ιστότοπου. Επίσης η open edX 
υποστηρίζει τις προδιαγραφές διαδικτυακής εκμάθησης (eLearning standards) SCORM 1.1, SCORM 
1.2, SCORM 2004, SCORM 2004 3rd Edition, SCORM 2004. 

Για τις ανάγκες της iepX η πλατφόρμα open edX μεταφράστηκε στα Ελληνικά, αφενός με τη 

χρήση της υπηρεσίας Transifex (https://www.transifex.com/organization/open-edx/dashboard) και 
αφετέρου με την μετάφραση ξεχωριστών ετικέτων σήμανσης HTML, που πραγματοποιήθηκε με την 
επεξεργασία των κατάλληλων .mo αρχείων και με την εκτέλεση στη συνέχεια προγραμμάτων για την 
αλλαγή της γλώσσας της πλατφόρμας στα Ελληνικά. Επιπλέον το πρότυπο εμφάνισης (template) της 

πλατφόρμας τροποιήθηκε και προστέθηκαν επιπλέον μενού, συνδέσμοι, λογότυπα και εικόνες.  
Η εγκατάσταση της iepX ακολούθησε την κλιμακούμενη αρχιτεκτονικη (scalable architecture), 

όπου χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 4 εικονικές μηχανές (virtual machines), που παραχωρήθηκαν στο 
ΙΕΠ από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΕΤ).  Στις δύο εικονικές μηχανές 

πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση των  Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου CMS (Content 
Management System) και των Συστημάτων Διαχείρισης Εκμάθησης LMS (Learning Management 
System) της iepX καθώς και όλου του υλικού των μαθημάτων (βίντεο, έγγραφα κτλ).  Οι δυο 
εικονικές αυτές μηχανές ήταν αντίγραφα η μία της άλλης και το περιεχόμενό τους ενημερωνόταν 

παράλληλα. Σε μια τρίτη εικονική μηχανή εγκαταστάθηκαν οι βάσεις δεδομένων της iepX, mySQL 
και MongoDB και έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε οι δύο πρώτες εικονικές μηχανές να 
επικοινωνούν με την τρίτη παράλληλα. Τέλος στην τέταρτη εικονική μηχανή εγκαταστήθηκε μια 
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υπηρεσία εξισορροπησης φορτίου ιστού (load balancer) η οποία ανακατεύθυνε την κίνηση – 
επισκεψιμότητα μεταξύ των πρώτων 2 εικονικών μηχανών, πετυχαίνοντας έτσι την ταυτόχρονη και 
απρόσκοπτη υποστήριξη ενός μεγάλου αριθμού χρηστών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 2 δύο 
πρώτων εικονικών μηχανών ήταν 16 cores 32 GB μνήμη και 200 GB δίσκο), ενώ των επόμενων δύο 

8 cores, 24 GB μνήμη και 200 GB δίσκο. 

 
Εικόνα 3: Η υλοποίηση κλιμακούμενης αρχιτεκτονικής (scalable architecture) που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της 

iepX 

 

Στη συνέχεια έγινε προγραμματισμός της iepX ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα: α) 
εισαγωγικού τεστ σε κάθε μάθημα (entrance exam), η συμπλήρωση του οποίου είναι απαραίτητη για 
την εμφάνιση του περιεχομένου του μαθήματος, β) κλειδώματος των ενοτήτων – υποενοτήτων του 

κάθε μαθήματος, ώστε για την προβολή της επόμενης ενότητας θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 
ολοκλήρωση της μελέτης της προηγούμενης. γ) προβολής τμημάτων  των μαθημάτων ανά εβδομάδα 
δ) εγγραφής των χρηστών ανά μάθημα, σύμφωνα με τα στοιχεία των εγγραφών ανά Φάση 
Επιμόρφωσης, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο του ΙΕΠ.  

2.2. Αποτελέσματα από τη χρήση της πλατφόρμας iepΧ 

Στο πλαίσιο της Πράξης που εντάσετται η ανάπτυξη της εν λόγω πλατφόρμας προβλεπόταν η 

υλοποίηση μιας επιμορφωτικής φάσης. Κατά την πρώτη ανακοίνωση υλοποίησης της επιμόρφωσης 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iepX το α΄δεκαήμερο εγγράφτηκαν 10631 εκπαιδευτικοί και 
γονείς. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής και για την βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία της 
πλατφόρμας, το ΙΕΠ διοργάνωσε αρχικά τρεις επιμορφωτικές φάσεις. H α΄φάση επιμόρφωσης 

ξεκίνησε στις 07/02/2022, όπου συνολικά παρακολούθησαν 7072 επιμορφούμενοι. Στην β’ φάση 
επιμόρφωσης  που ξεκίνησε στις 28/03/2022 παρακολούθησαν τα διαδικτυακά μαθήματα 8130 
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επιμορφούμενοι. Η γ’ φάση επιμόρφωσης πρόκειται να ξεκινήσει στις 16/05/2022 και μέχρι στιγμής 
έχουν εγγραφεί 3850 επιμορφούμενοι. Λόγω της μεγάλης ζήτησης για την παρακολούθηση των 
μαθημάτων θα προγραμματιστεί και δ’ φάση επιμόρφωσης. Ο/Η κάθε επιμορφούμενος/η δηλώνει 
έως και 4 μαθήματα ταυτόχρονα. Τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια αποτίμησης καταδεικνύουν 

την επιτυχία της επιμόρφωσης και την ικανοποίηση των προσδοκιών των συμμετεχόντων τόσο για 
το περιεχόμενο των μαθημάτων, όσο και για τη σφαιρική κάλυψη των αναγκών για ζητήματα ειδικής 
και ενταξιακής εκπαίδευσης. Επισημαίνεται η σημασία της πρακτικής εφαρμογής των  
κατακτηθεισών γνώσεων στην τάξη και η διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου.  

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα από την έως σήμερα συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση μέσω της iepX κατέδειξαν τη μεγάλη της συμβολή στην κάλυψη μεγάλου εύρους 
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπάιδευσης και κατά συνέπεια τη 
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς αναπηρία. 
Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία συμπεριλαμβανομένων και των γονέων των μαθητών/τριών με αναπηρία. Η διαδικασία 
της εξ αποστάσεως επιμόρφωση διευκόλυνε την πρόσβαση των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική 
εμπειρία/διαδικασία εξυπηρετώντας τις ανάγκες της επιμόρφωσης ενηλίκων. Επιπρόσθετα, 
προωθείται η προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα και η εφαρμογή ενταξιακών εκπαιδευτικών 

πρακτικών. 
Η πλατφόρμα iepX αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση και θα παράγει 

αποτελέσματα ακόμη και μετά τη λήξη της Πράξης στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε. Το σχέδιο 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021 -2027) στοχεύει στην 

υποστήριξη της ανάπτυξης ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που απαιτεί «υποδομές, συνδεσιμότητα και ψηφιακό εξοπλισμό, αποτελεσματικό σχεδιασμό και 
ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και μάθηση με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, φιλικά προς τον 
χρήστη εργαλεία και ασφαλείς πλατφόρμες που σέβονται το ηλεκτρονικό απόρρητο και τα ηθικά 

πρότυπα» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). https://ec.europa.eu/education/education-in-the-
eu/digitaleducation-σχέδιο δράσης_en 
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Περίληψη  

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται σε δύο λίγο παλαιότερες και όχι πολύ διαδεδομένες, στην 
Ελλάδα, μορφές επιμόρφωσης/εκπαίδευσης ενηλίκων, τις οποίες έφεραν στο προσκήνιο οι ανάγκες 

της εποχής της πανδημίας: την εξ αποστάσεως σύγχρονη επιμόρφωση/εκπαίδευση, που ήρθε να 
αντικαταστήσει τη δια ζώσης και την ασύγχρονη και αυτορρυθμιζόμενη με τη μορφή των Μαζικών 
ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων που πιστοποιείται μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. 
Εστιάζει στην πορεία μετεξέλιξης προς αυτή τη δεύτερη μορφή και αναλύει τα βασικά 

πλεονεκτήματα όσο και τα κυριότερά της μειονεκτήματα. Η σχετική εμπειρία αντλείται από την 
εφαρμογή τριών περιπτώσεων Μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (ακαδημαϊκά έτη 2020-
2021, 2021-2022 και 2022-2023) στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης («Εργαστήρια Δεξιοτήτων», «Καθολικός σχεδιασμός  προσβάσιμου 

εκπαιδευτικού υλικού για όλους» και «Νέα Προγράμματα Σπουδών») από το Ι.Ε.Π. και διατυπώνει 
προτάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και τη δομή τους, έτσι ώστε να μειωθούν τα αρνητικά τους 
σημεία και να μεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματά τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, δια ζώσης, εξ αποστάσεως, Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά 
Μαθήματα 
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1. Εισαγωγή  

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται σε δύο λίγο παλαιότερες μεν, αλλά όχι πολύ διαδεδομένες, 

στην Ελλάδα τουλάχιστον, μορφές επιμόρφωσης/εκπαίδευσης ενηλίκων, τις οποίες έφεραν στο 
προσκήνιο οι ανάγκες της εποχής της πανδημίας covid 19: την εξ αποστάσεως σύγχρονη 
επιμόρφωση/εκπαίδευση, που ήρθε να αντικαταστήσει τη δια ζώσης και την ασύγχρονη και 
αυτορρυθμιζόμενη με τη μορφή των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων που 

πιστοποιείται μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης.  
Γενικότερα βέβαια η κρίση της πανδημίας του Covid -19 και η ανάγκη ανάσχεσής της 

«οδήγησαν στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά τον χώρο της εκπαίδευσης. […] 
Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 

διδακτικές παρεμβάσεις με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς να υπάρχει 
προπαρασκευή […] στο επίπεδο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών» (Αναστασιάδης κ.ά., 2021). 
Τον Μάρτιο 2020 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αντιμετώπισε μία πρόκληση: υπήρχε εν 
εξελίξει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη μεθοδολογία της «Συνδιδασκαλίας», το οποίο είχε 

ξεκινήσει κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και συνεχιζόταν κατά το σχ.έτος 2019-2020 στα πλαίσια 
ενός μεγάλου συγχρηματοδοτούμενου με την Ε.Ε. έργο με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» 
(Ι.Ε.Π., 2019) Είχε πραγματοποιηθεί η Α’ Φάση του με μία επιμορφωτική Διημερίδα στην Αθήνα 
και επρόκειτο να υλοποιηθεί η Β΄ Φάση στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε η πανδημία και 

απαγορεύτηκαν αυτού του είδους οι διοργανώσεις. Η απόφαση που έλαβε η Επιστημονική Ομάδα 
Έργου της «Μ.Ν.Α.Ε.» ήταν να υλοποιηθεί η Β΄ Φάση με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως 
επιμόρφωσης. (Ι.Ε.Π., 2020,2021) Ήταν η πρώτη επιμόρφωση που ανασχεδίαζε με τον τρόπο αυτό 
το Ι.Ε.Π. και στάθηκε ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο κερδήθηκε όχι μόνο λόγω της συμμετοχής και 

της θετικής ανταπόκρισης των επιμορφουμένων, αλλά και γιατί άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το 
οποίο συνεχίστηκε με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμόρφωσης μέσω της 
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων («MOOCs») κατά 
τα έτη 2020-2021, 2021-2022 και η οποία προεκτείνεται και κατά το σχολικό έτος 2022 -2023 (Ι.Ε.Π., 

2022). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ανασχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος 

Θα χρειαστεί να παρακολουθήσουμε τον τρόπο που ανασχεδιάστηκε το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα (κατά το μέρος που αφορούσε την επιμόρφωση των Φιλολόγων για το μάθημα «Νέα 
Ελληνικά»), γιατί αυτό αποτέλεσε και το πρώτο στάδιο για τον σχεδιασμό εκ μέρους του ίδιου φορέα 

και των «MOOCs» που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια. Προτού εξετάσουμε τα κρίσιμα σημεία αυτού 
του ανασχεδιασμού θυμίζουμε σχετικά με την εξ αποστάσεως επιμόρφωση ότι αποτελεί μια σχετικά 
νέα μεθοδολογία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως θετικά της 
χαρακτηριστικά σημειώνονται η αυτονομία των επιμορφουμένων και η ευελιξία στο σχεδιασμό και 

την οργάνωση της. Εξάλλου υπάρχει η τάση να θεωρείται ότι «η εξ αποστάσεως επιμόρφωση 
αναπτύσσεται ως η πλέον ευέλικτη επιμορφωτική μεθοδολογία» (Σταματάκη, 2021). 

2.2. Α Φάση επιμόρφωσης για τη Συνδιδασκαλία («Μ.Ν.Α.Ε.»): Δια ζώσης  

Η Επιμόρφωση κατά την Α’ Φάση είχε διάρκεια 14 ωρών, είχε τη μορφή μιας Διημερίδας και 
οι ώρες της μοιράστηκαν σε ένα σαββατοκύριακο (Σάββατο 7 ώρες-Κυριακή 7 ώρες). 

Η επιμόρφωση έγινε σε σχολείο με μεγάλο προαύλιο χώρο και κατά τη διάρκεια των 7 ωρών 

έγιναν τρία διαλείμματα για καφέ και ελαφρύ φαγητό.  Στην αρχή  της επιμορφωτικής διαδικασίας 
οι επιμορφούμενοι/ες [χωρισμένοι/ες ανά ειδικότητα: φιλόλογοι, μαθηματικοί, σχολικοί ψυχολόγοι 
και σύμβουλοι-καθηγητές(από διάφορες ειδικότητες)] συγκεντρώθηκαν σε διαφορετικές αίθουσες, 
όπου έγιναν οι συστάσεις. Οι φιλόλογοι επιμορφούμενοι/ες ήταν 25 και χωρίστηκαν σε 5 υπο -
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Ομάδες, οι οποίες παρέμειναν στην ίδια αίθουσα και παρακολουθούσαν στην Ολομέλεια τις 
εισηγήσεις, ενώ εργάζονταν στις υπο-Ομάδες τους. Δόθηκαν χαρτόνια, μαρκαδόροι και ζητήθηκε να 
γράψει η κάθε Ομάδα τις προσδοκίες της -με «brainstorming» ή όπως αλλιώς προτιμούσαν- από την 
επιμόρφωση αφού κάνουν μία μικρή αλληλογνωριμία. Μετά παρουσιάστηκαν οι σκέψεις των 

Ομάδων στην Ολομέλεια και η κάθε Ομάδα κράτησε αυτά που έγραψε. Ακολούθως έγινε από τους 
επιμορφωτές (ένας επιμορφωτής και μία επιμορφώτρια) με τη μορφή εμπλουτισμένης εισήγησης 
παρουσίαση του περιεχομένου της επιμόρφωσης σε υποενότητες, με το πρόγραμμα διαφανειών 
«powerpoint» και μετά την ολοκλήρωση κάθε υποενότητας γίνονταν ερωτήσεις και ακολουθούσε 

συζήτηση. Έπειτα δίνονταν Φύλλα Εργασίας πάνω στα οποία εργάζονταν οι υπο -Ομάδες και τέλος 
παρουσιάζονταν οι Εργασίες στην Ολομέλεια. Οι δύο επιμορφωτές εφάρμοζαν μορφές της 
μεθοδολογίας της Συνδιδασκαλίας κατά τη διάρκεια της Επιμόρφωσης. Από την πρώτη ημέρα της 
Διημερίδας προς την δεύτερη δεν ανατέθηκαν εργασίες προς υλοποίηση. Στο τέλος της Διημερίδας 

ζητήθηκε οι υπο-Ομάδες να ξαναθυμηθούν τις αρχικές τους προσδοκίες (ό,τι είχαν γράψει στα 
«χαρτόνια» της πρώτης ημέρας) και να ξαναφτιάξουν μια ανάλογη ομαδική εργασία σε «χαρτόνια» 
με την αποτίμηση της επιμόρφωσης με δύο βασικά ερωτήματα: αν αισθάνονταν ικανοποιημένοι/ες 
και αν πίστευαν ότι η επιμόρφωση ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους.  

Με την έναρξη της πανδημίας αντιμετωπίστηκε από την Επιστημονική Ομάδα Έργου της 
επιμόρφωσης το ερώτημα αν θα ήταν δυνατόν μια επιμορφωτική δράση η οποία  έδινε έμφαση στο 
βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Επειδή υπήρχε η 
δέσμευση, τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική, η επιμορφωτική δράση να μην αναβληθεί και επειδή 

οι συνθήκες της πανδημίας δεν άφηναν άλλη δυνατότητα ανοιχτή, αποφασίστηκε να γίνει ο 
ανασχεδιασμός (ΑΔΑ: ΨΑ0ΤΟΞΛΔ-4ΝΤ, 2019).  

2.3. Β΄ Φάση επιμόρφωσης για τη Συνδιδασκαλία («Μ.Ν.Α.Ε.»): Εξ αποστάσεως σύγχρονη 

Η επιμόρφωση κατά την Β’ Φάση είχε διάρκεια και πάλι 14 ωρών, αλλά οι ώρες της 
μοιράστηκαν σε τέσσερις ημέρες, από τρεις ώρες η κάθε μία, και μία πέμπτη ημέρα με δύο ώρες. Το 
αρχικό υλικό της επιμόρφωσης, το οποίο είχαν στη διάθεσή τους οι επιμορφούμενοι/ες σε έντυπη 

μορφή, περιελάμβανε ένα Ημερήσιο Πρόγραμμα, το Θεωρητικό πλαίσιο της Συνδιδασκαλίας με 
κάποια παραδείγματα Διδακτικών Σεναρίων, Φύλλα εργασίας και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 
Στη Β΄ αυτή Φάση χρειάστηκε ριζικά να αναδιαμορφωθεί, κάτι που αποτέλεσε και τη βάση για τον 
τρόπο διάρθρωσης και των «MOOCs». Κι αυτό γιατί η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως έπρεπε να 

είναι διαφορετική χωρίς ωστόσο να χαθεί ούτε η σκοποθεσία της επιμόρφωσης ούτε και ο βιωματικός 
χαρακτήρας της. Για να ακολουθηθεί, επομένως, η μέθοδος της «ανεστραμμένης τάξης» χρειάστηκε 
να γίνει Οδηγός επιμόρφωσης και μελέτης όπου δίνονταν αναλυτικές Οδηγίες για το τι πρέπει να 
μελετηθεί, πόση ώρα θα χρειαστεί και τι εργασία στο τέλος να γίνει. Δημιουργήθηκε αποθετήριο 

εγγράφων όπου βρίσκονταν τα επιμορφωτικά υλικά και όπου μπορούσαν οι επιμορφούμενοι/ες να 
αναρτούν τις εργασίες τους. Δημιουργήθηκαν Χώροι ηλεκτρονικής συνάντησης της Ολομέλειας σε 
ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα αλλά και επί μέρους ομάδων, ώστε να αλληλεπιδρούν και εκτός των 
ωρών των συναντήσεων.Κατά τη διάρκεια των σύγχρονων συναντήσεων ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία: Γνωριμία στην Ολομέλεια, χωρισμός σε υπο-Ομάδες και διαμόρφωση ενός 
συνεργατικού εγγράφου για τις προσδοκίες, ακολούθησε συζήτηση στην Ολομέλεια. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματικά με ένα εργαλείο τύπου «padlet» αλλά τη χρονική εκείνη 
στιγμή δεν υπήρχε η τεχνική δυνατότητα. Οι επιμορφούμενοι/ες έπαιρναν τα Φύλλα εργασίας από 

το αποθετήριο, τα δούλευαν ομαδικά στα breakout-rooms και παρουσίαζαν τις εργασίες τους στην 
Ολομέλεια ενώ ακολουθούσε συζήτηση. Στη διάρκεια της παρουσίασης του ενός επιμορφωτή 
γίνονταν σχόλια στο «chat» ή διατυπώνονταν γραπτές ερωτήσεις στις οποίες απαντούσε γραπτώς ο 
δεύτερος επιμορφωτής ή τις συγκέντρωνε και τις απαντούσαν από κοινού προφορικά στο τέλος της 

παρουσίασης. 
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Με αυτόν τον τρόπο δε χάνονταν ο διαδραστικός χαρακτήρας ούτε η ομαδοσυνεργατικότητα. 
Η πρακτική εφαρμογή έδειξε ότι ήταν δυνατή τόσο η διάδραση όσο και η αλληλεπίδραση και 
στάθηκε δυνατόν να ακουστούν οι φωνές όλων και να υπάρξει συνεργατικότητα και επικοινωνία.  

2.4. Από την σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα MOOCs 

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) 
αποτελούν σημαντική εξέλιξη στην ανάπτυξη της διαδικτυακής μάθησης και σηματοδότησαν την 

έναρξη μιας νέας εποχής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Τζιμογιάννης, 2017). Τα μαθήματα αυτά 
έχουν προκαλέσει «το έντονο ενδιαφέρον της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κοινότητας με αποτέλεσμα 
να χαρακτηριστούν ως ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό φαινόμενο». (Χοροζίδης κ.α., 2020). 

Σχετικά με το περιεχόμενο του όρου Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα δεν χρειάζεται 

να αναφερθούν πολλά, μια που τα τελευταία χρόνια δημοσιεύονται αρκετές σχετικές επιστημονικές 
εργασίες αλλά υπάρχει πλέον και η έμπρακτη εμπειρία αναφορικά με τη συμβολή τους στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Μπακογιάννη, 2018). Εξάλλου σύμφωνα με τα 
τελευταία ερευνητικά δεδομένα ήδη από το 2008, εμφανίζουν μια σημαντική διάδοση. Τα 

προγράμματα αυτής της κατηγορίας αφορούν ενηλίκους, ενώ παράλληλα έχει ήδη αναπτυχθεί 
ερευνητικό ενδιαφέρον «σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευομένων και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους, σε σχέση με τη χρήση αυτών των διεργασιών μάθησης» (Παπαδόπουλος, 
2019). 

Θυμίζουμε απλώς ότι αναφερόμαστε στα Μαθήματα εκείνα που δίνουν την δυνατότητα να τα 
παρακολουθήσει όποιος/α το θελήσει, αρκεί να έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο και την κατάλληλη 
συσκευή ώστε να μπορέσει να εγγραφεί και να το παρακολουθήσει. Η εγγραφή συνήθως είναι 
δωρεάν, το Μάθημα έχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και εκπαιδευτική δομή ενώ η 

ολοκλήρωση της παρακολούθησης με ορισμένους όρους οδηγεί σε κάποιο είδος πιστοποίησης. 
(Καριπίδη, 2019). 

Δεν θα αναφερθώ στην τεχνική διαδικασία όπως είναι η οργάνωση των σταδίων δημιουργίας 
ενός MOOC, οι τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται και ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος, η 

προμήθεια λογισμικού επεξεργασίας βίντεο και ο τρόπος χρήσης πλατφόρμας λογισμικού όπου θα 
αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ. τα οποία χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και έχουν 
απασχολήσει πλέον και την έρευνα όπως δείχνουν και οι ευάριθμες ακόμη διπλωματικές εργασίες, 
που έχουν εκπονηθεί με παρόμοια θεματική (Πεταλωτής, 2019).  

Εκείνο στο οποίο θα δοθεί βάρος είναι πώς η προαναφερθείσα εμπειρία του συγκεκριμένου 
φορέα δημιούργησε το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε να επιλεγεί πιο εύκολα και χωρίς επιβραδυντικούς 
ενδοιασμούς το εργαλείο των MOOCs δίνοντας λύσεις για τη δομή περιεχομένου και τον τρόπο 
διάρθρωσης των επιμορφωτικών υλικών τους. 

Ειδικότερα αναπτύχθηκαν τα κάτωθι επιμορφωτικά προγράμματα: 

• Μετά την πρώτη χρονιά της Πιλοτικής Εφαρμογής της διδακτικής μονάδας/μεθοδολογίας των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και μετά την απόφαση της γενικευμένης εφαρμογής τους, όταν 
ήρθε η ώρα αυτής της γενίκευσης και οι ανάγκες της ταχύρρυθμης επιμόρφωσης ήταν 
επιτακτικές, δημιουργήθηκε η Πλατφόρμα της Επιμόρφωσης με τη μορφή των Μαζικών 
Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων, διαδικασία, η οποία είναι εν εξελίξει. (Ι.Ε.Π., 2021)  

• Στην Πλατφόρμα iepX έχουν αναρτηθεί 13 MOOCs, ως μαθήματα επιμόρφωσης για την 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με πολυτροπικό υλικό για όλες τις μορφές αναπηρίας. Η 
επιμορφωτική αυτή δράση βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί επέκταση και καινοτόμα 
ανάπτυξη του προγράμματος «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου 

Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» στην ιστοσελίδα του οποίου μπορεί κανείς να βρει 
πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την αναπηρία. (Ι.Ε.Π., 2016 και 2021).  

• Αφού έγινε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 

για την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ακολούθησε η επιμόρφωση 
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των πολλαπλασιαστών/επιμορφωτών/τριών με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως επιμόρφωσης και σχεδιάζεται η γενίκευση της επιμόρφωσης με τη μορφή των 
Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων. (Ι.Ε.Π., 2021 και 2022) 

Αναφορικά με τον σχεδιασμό τους καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι εξής παρατηρήσεις ως προϊόν 
της προγενέστερης εμπειρίας: 

• Η χρονική διάρκεια στην ψηφιακή επιμόρφωση οφείλει να εκτείνεται σε πολύ περισσότερες 
ημέρες απ’ ό,τι στη δια ζώσης διότι οι απαιτήσεις συγκέντρωσης στο ψηφιακό περιβάλλον 
είναι πολύ μεγαλύτερες, επίσης διότι οι επιμορφούμενοι/ες είναι αναγκασμένοι/ες να την 

παρακολουθήσουν εκ παραλλήλου με την εργασίας τους, επομένως δεν μπορεί να υλοποιηθεί 
ως ένα σεμινάριο πλήρους ωραρίου/απασχόλησης. Επίσης είναι  πολύ δύσκολο να γίνεται 
κάθε μέρα γιατί δεν προλαβαίνουν οι επιμορφούμενοι/ες να μελετούν, να αλληλεπιδρούν και 
να εκπονούν τις εργασίες τους ή να απαντούν στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.  

• Ο χρόνος προετοιμασίας του επιμορφωτικού υλικού είναι πολύ μεγαλύτερος γιατί πρέπει όλα 
να έχουν προβλεφθεί και προετοιμαστεί από πολύ νωρίτερα. Οι εκπονητές/τριες πρέπει να 
έχουν επιμορφωτική εμπειρία και επιστημονική γνώση ο καθένας/καθεμία στον τομέα 

του/της. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία, να έχουν κάνει εφαρμογή 
ανάλογων μαθημάτων και να έχουν εμπειρία από τη χρήση των συγκεκριμένων ψηφιακών 
και επιμορφωτικών εργαλείων. 

Σχετικά με τη μετατροπή των επιμορφωτικών τους υλικών από την έντυπη μορφή στην 
ψηφιακή: 

• Σημειώθηκε ότι πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη για «ανοιχτά» και επεξεργάσιμα αρχεία, ώστε 
να μπορούν να τα επεξεργάζονται on-line, 

• Πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη ενός χώρου με «φιλική» προσβασιμότητα, ώστε να μπορούν 

οι επιμορφούμενοι/ες να ανατρέξουν εύκολα (αποθετήριο αρχείων μελέτης) αλλά και να 
μπορούν να αναρτήσουν εργασίες ή να απαντήσουν ερωτηματολόγια και να λάβουν 
ανατροφοδότηση (αποθετήριο εργασιών, χώρος Κουίζ).  

• Να έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση των όλων των ψηφιακών χώρων  

• Να υπάρχει πρόβλεψη χώρου ασύγχρονης επικοινωνίας π.χ. ένα wiki ή forum κ.λπ. 

Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχει αναρτημένο στις αντίστοιχες 
Πλατφόρμες απέκτησε περίπου την εξής δομή και περιεχόμενο: 

• Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας 

• Οδηγός μελέτης με τον βασικό σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος 

• Βιντεοπαρουσιάσεις με τα βασικά σημεία της κάθε ενότητας.  

• Παρουσίαση διαφανειών μέσω των οποίων μπορεί ο/η επιμορφούμενος/η να εστιάσει στους 
κεντρικούς άξονες. 

• Συμπληρωματικό υλικό/Βιβλιογραφία/Δικτυογραφία 

• Δραστηριότητες/ερωτήσεις/κουίζ με τη μορφή της αυτοαξιολόγησης αλλά και της 

αποτίμησης της συμμετοχής στην επιμόρφωση. 

Οι εκπονητές/τριες των επιμορφωτικών υλικών σημείωσαν κάποια θετικά σημεία στην 

αποτίμηση του νέου σχεδιασμού: 

• Θα μπορούσαν οι επιμορφούμενοι/ες να συνδέονται από το σπίτι τους χωρίς να χάνεται 
χρόνος για τη μετακίνηση. 

• Θα υπάρχει σχεδόν πλήρης ελευθερία του/της επιμορφουμένου/ης να ρυθμίσει μόνος/η 
του/της τον χρόνο, την ένταση  και το εύρος της επιμόρφωσης/εκπαίδευσής του/της.  

• Ο τόπος διαμονής και εργασίας δεν θα αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες. 

• Η χρονική περίοδος εφαρμογής του προγράμματος θα είναι ελαστικός.  
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• Θα υπάρχει μείωση του κόστους της επιμόρφωσης/εκπαίδευσης και της χρήσης ανθρώπινων 
πόρων. 

Οι εκπονητές/τριες των επιμορφωτικών υλικών σημείωσαν κάποια αρνητικά σημεία  στην 
αποτίμηση του νέου σχεδιασμού: 

• Δεν θα υπάρχει η ευχαρίστηση μιας μετακίνησης, ενός ταξιδιού ή η συνεύρεση σε έναν 
διαφορετικό χώρο. 

• Δεν θα υπάρχουν τα διαλείμματα όπου γίνονται πιο προσωπικές γνωριμίες όπου υπάρχει ο 

χρόνος για μια πιο χαλαρή αλληλεπίδραση που ωστόσο κάποιες φορές οικοδομεί πιο 
σταθερές σχέσεις. 

• Ο/Η επιμορφούμενος/η δεν θα μπορεί να θέσει ερωτήματα και να επιλύσει απορίες ή να 
ανταλλάξει εμπειρίες και βιώματα. 

• Δεν θα δημιουργηθούν εύκολα οι όροι για την ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης. 

• Η επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών  αποτελεσμάτων δεν θα μπορεί εύκολα και με 
τρόπο αντικειμενικό να σταθμιστεί και να αξιολογηθεί και ίσως έτσι θα μπορεί να τεθεί υπό 

αμφισβήτηση η προστιθέμενη γνωστική και επαγγελματική αξία της πιστοποίησής της. 

Σημαντική Παρατήρηση: 

Διαπιστώθηκε ότι με την έναρξη των επιμορφωτικών αυτών δράσεων δημιουργήθηκαν Ομάδες 
συζήτησης σε Μέσα Κοινωνική Δικτύωσης και Επικοινωνίας όπου οι επιμορφούμενοι/ες 
συμμετείχαν ανταλλάσσοντας τις εμπειρίες, τις δυσκολίες αλλά και πιθανές απαντήσεις στα Κουίζ 
των μαθημάτων ή υποστήριξη για την εκπόνηση εργασιών. Επομένως εκείνο που φάνηκε να λείπει 

είναι η δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.  

2.5. Πρόταση 

Μία καλή σκέψη αντιμετώπισης κάποιων από τα παραπάνω αρνητικά σημεία πιθανολογείται 
ότι θα ήταν η αξιοποίηση της εμπειρίας από μία Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου του Ιλλινόις την 
«GS Scholar». Στην Πλατφόρμα αυτή, η οποία έχει δημιουργηθεί ως ένα μεικτό μοντέλο υπάρχει η 
δυνατότητα σχολιασμού των εργασιών, δραστηριοτήτων αλλά και του εκπαιδευτικού υλικού μέσω 

της ανταλλαγής παρατηρήσεων των ομοτίμων. Χτίζεται δηλαδή η ανατροφοδότηση μέσω της 
ανταλλαγής της εμπειρίας των ομοτίμων διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο τους όρους των 
Κοινοτήτων Μάθησης. (Cope Β., Kalantzis Μ., 2016). 

Εξετάζοντας κανείς τον βασικό σκοπό της Πλατφόρμας αυτής και της φιλοσοφίας που τη 

διαπνέει, διαπιστώνει ότι οι επτά ψηφιακές αρχές της Νέας Μάθησης όπως έχουν οριστεί από τον 
Bill Cope και την Mary Kalantzis μπορούν να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να αμβλυνθούν τα αρνητικά 
σημεία που εντοπίστηκαν από τους εκπονητές/τριες του επιμορφωτικού υλικού των 
προαναφερομένων Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων και να βοηθήσουν στη βέλτιστη 

αξιοποίηση της μορφής των MOOCs. Θυμίζουμε ότι η πρώτη αρχή βασίζεται στην «Πανταχού 
παρούσα μάθηση», η οποία δηλώνει ότι μπορούμε να αναζητήσουμε τη μάθηση σε κάθε 
δραστηριότητά μας και να ρυθμίσουμε μόνοι/ες μας τον τρόπο που θα την προσπελάσουμε. Η 
δεύτερη βασίζεται στη διαρκή όσο και «Ενεργή δημιουργία γνώσης» και από τον/την ίδ ιο/α τον 

επιμορφούμενο/η εφόσον μέσα από την εφαρμογή και την ανατροφοδότηση επιστρέφει τη γνώση με 
την υπεραξία της, η οποία συμπυκνώνεται στη διαδικασία του δυνητικού αναστοχασμού. Η τρίτη 
αρχή σχετίζεται με την «Πολυτροπικότητα» και τη δυνατότητα χρήσης  πολλαπλών κωδίκων πέρα 
των μονοσήμαντα γλωσσικών. Η τέταρτη σχετίζεται με τη «Διαρκή Ανατροφοδότηση» των 

ομοτίμων, πολύ σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία των Κοινοτήτων Μάθησης και η οποία μπορεί 
να καλύψει την ανάγκη της ύπαρξης Ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πέμπτη αξία 
σχετίζεται με την ανάπτυξη της δυνατότητας συνεργασίας, όχι μόνο με την επιθυμία να συνυπάρχω 
και να αλληλεπιδρώ αλλά και να συνδημιουργώ τη γνώση με προϋπόθεση την καλλιέργεια της 

«Συνεργατικής Νοημοσύνης». Η έκτη αφορά στη δυνατότητα καλλιέργειας της «Μεταγνώσης» μέσα 
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από τη συνειδητοποίηση της ίδιας της διαδικασίας της μάθησης καθώς ο/η επιμορφούμενος/η είναι 
αναγκασμένος/η να ελέγχει και να καθοδηγεί την πορεία της μάθησής του/της. Τέλος, η έβδομη αρχή 
είναι αυτή της «Διαφοροποιημένης μάθησης», η οποία συναρτάται άμεσα από την αυτόβουλη 
επιλογή και την ενσυνείδητη επιλογή των ατομικών διαδρομών μάθησης μέσα στο ανοιχτό πεδίο των 

MOOCs. (https://cgscholar.com/) 

3. Συμπέρασμα 

Θεωρούμε ότι έχει τεκμηριωθεί επαρκώς πως μια επιλογή που προέκυψε ως αναγκαιότητα, 
λόγω των πιεστικών ειδικών συνθηκών στην εποχή κατά τη διάρκεια -αλλά και αμέσως μετά- της 
κυρίως περιόδου της πανδημίας, λειτούργησε ως ένα είδος πιλοτικού πειραματισμού που οδήγησε 
στην πρόσκτηση της αναγκαίας εμπειρίας, στην ανάδειξη των απαραίτητων καλών πρακτικών, αλλά 

και στην επιστημονική τεκμηρίωση μέσα από την πρακτική εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο κατέστη 
δυνατόν να αναδειχθούν τα κρίσιμα εκείνα σημεία που έπρεπε να ληφθούν υπόψη στον 
ανασχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων στη φάση διεύρυνσής τους αλλά και την 
αναδιάρθρωση των αντίστοιχων επιμορφωτικών - υποστηρικτικών υλικών, όπως και στην εν γένει 

στάθμισή τους με όρους πλήρους εφαρμογής.  
Συνακόλουθα, τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα τα οποία εφαρμόζονται  πλέον σε 

πολλά και διαφορετικά πεδία της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Κασιδιάρη, 2019), 
αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν ένα ανοικτό πεδίο διαμόρφωσης της διαρκούς 

επιμόρφωσης, θέτουν τους όρους ανάπτυξης των Κοινοτήτων Μάθησης ως ένας νοητός χώρος όπου 
μπορεί να προσφερθεί καινοτόμα γνώση αλλά και να αναπτυχθεί ο προβληματισμός, η ανταλλαγή 
εμπειριών και ο αναστοχασμός (Rizvi et al, 2020). 

Επομένως, μένει να ολοκληρωθούν οι επιμορφωτικές δράσεις που βρίσκονται εν εξελίξει για 

να μπορέσει να αποτιμηθεί ολοκληρωμένα η αποτελεσματικότητα και η επιδραστικότητά τους. 
Επίσης, παραμένει ανοικτό και το ενδεχόμενο μίας άλλης ευκαιρίας πειραματικής εφαρμογής, μέσω 
των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων, και της φιλοσοφίας που διαπνέει τη Νέα 
Μάθηση και τις επτά ψηφιακές αρχές της. Μια που η διαρκής ανατροφοδοτική λειτουργία είναι κάτι 

που αποτελεί ένα συνεχές ζητούμενο για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ίσως και για την ίδια την 
κουλτούρα μας.  
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
 

Παπαδήμας Χρήστος 

Υποψήφιος διδάκτορας 

 

Περίληψη  

Η προχωρημένη επιμόρφωση επιπέδου Β2  στις ΤΠΕ έχει ως στόχο την διεύρυνση των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική εισαγωγή των διδακτικών 
σεναρίων στη διδακτική πρακτική μαζί με την παράλληλη αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων από τις 
διαθέσιμες πλατφόρμες. Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, διαπιστώνεται ότι η 

επιμόρφωση επιπέδου Β2 στις ΤΠΕ,  αποδεικνύεται αποτελεσματική όσον αφορά την απόκτηση των 
κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων από πλευράς των εκπαιδευτικών  για την εφαρμογή σύγχρονων 
μεθόδων διδασκαλίας   με την αξιοποίηση των ψηφιακών  πόρων στις σχολικές αίθουσες.  

 

Λέξεις κλειδιά: Προχωρημένη επιμόρφωση Β2 επίπεδου, ΤΠΕ, Ψηφιακά διδακτικά σενάρια.  

1. Εισαγωγή 

Η ανάγκη των  εκπαιδευτικών για διαρκή και αποτελεσματική επιμόρφωση, είναι σε σύμπνοια 
με την σύγχρονη παιδαγωγική τάση, που επιβάλλει τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής 
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διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων και πρακτικών που στοχεύουν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσα 
διδασκαλίας και μάθησης. Η αποτελεσματικότητα όμως της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 
καθώς επίσης και η συστηματική αξιοποίησή τους ως μέσα διδασκαλίας,  προϋποθέτει και την 
αντίστοιχη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική χρήση και  αξιοποίησή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιτυχία όμως της όποιας καινοτομίας – στην περίπτωσή μας ο 
εκσυγχρονισμός του τρόπου διδασκαλίας -,  δεν εξαρτάται, μόνο από τη διάθεση των απαιτούμενων 
υλικών μέσων , αλλά, προϋποθέτει την αλλαγή των  στάσεων, των πεποιθήσεων  και την υιοθέτηση 
των κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων από αυτούς που θα κληθούν να την εφαρμόσουν. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική 
πρακτική, είναι το αποτέλεσμα  της  εξέλιξης των εκπαιδευτικών, μέσω μιας διαδικασίας που 
χαρακτηρίζεται από  μια σειρά από διακριτά στάδια (Vosniadou & Kollias, 2001), όπου στις 
τελευταίες φάσεις, απαιτείται η αλλαγή στάσεων παρά η ενίσχυση δεξιοτήτων. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες, οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν θετικές στάσεις  απέναντι στις 
ΤΠΕ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση, ωστόσο, το φαινόμενο αυτό φαίνεται ότι είναι 
περισσότερο απόρροια  μιας καταναλωτικής νοοτροπίας  και λιγότερο σε μιας συστηματικής και  
συγκροτημένης προσέγγισης που έχει ως στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ  βάσει ενός παιδαγωγικού 

πλαισίου (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Αντίθετα προς την θετική στάση τους  για τις ΤΠΕ, οι 
εκπαιδευτικοί, δεν τις ενσωματώνουν σε ανάλογο βαθμό στην καθημερινή διδακτική πρακτική, και 
η βασική αιτία είναι η αίσθηση ότι δεν νιώθουν επαρκώς προετοιμασμένοι  για να τις αξιοποιήσουν 
στις σχολικές αίθουσες. Παρά το γεγονός ότι τις δυο τελευταίες δεκαετίες  έχουν υλοποιηθεί αρκετά 

επιμορφωτικά προγράμματα, με πιο χαρακτηριστικό αυτό της   επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες 
ΤΠΕ, γνωστή ως επιμόρφωση επιπέδου Α’, τα αποτελέσματά τους, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως θετικά, επειδή δεν συνεισέφεραν  ουσιαστικά στην  εισαγωγή των ΤΠΕ στην διδακτική πρακτική. 
Ανάμεσα  στις αδυναμίες όλων αυτών των προγραμμάτων, συγκαταλέγονται σύμφωνα με έρευνες, η 

έλλειψη  παιδαγωγικής φαντασίας και πρωτοτυπίας  (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004; Καρακασίδης, 
2005; Kalogiannakis, 2010). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η επιμόρφωση επιπέδου Β2 

Η Προχωρημένη επιμόρφωση για την εφαρμογή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική 
πρακτική, γνωστή ως επιμόρφωση επιπέδου Β2, είναι η  συνέχεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης για 

την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ (επιμόρφωση επιπέδου Β1 στις ΤΠΕ). Αντικείμενο της 
επιμόρφωσης Β2 είναι:  

Α) Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκπαιδευτική αξιοποίηση εφαρμογών 
Διαδικτύου και ειδικότερα των περιβαλλόντων web 2.0 στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, και 

ταυτόχρονα, η  αξιοποίηση ποικίλων  ψηφιακών πόρων και μέσων.  
Β) Η απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τη  σχεδίαση και χρήση ψηφιακών πόρων, πλήθους 

εκπαιδευτικών λογισμικών και περιβαλλόντων που σχετικών  με το διδακτικό τους αντικείμενο, τις 
προϋποθέσεις, τα πλεονεκτήματα  αλλά και τους περιορισμούς που συνεπάγεται η εκπαιδευτική τους 

χρήση στο εν λόγω αντικείμενο,  με την κατάλληλη αναδιαμόρφωση της σχολικής τάξης ώστε να 
παραχθεί το καλύτερο εκπαιδευτικό  αποτέλεσμα με  στόχευση την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία. 

Γ) Η  εξοικείωσή τους με τα ψηφιακά συστήματα που εφαρμόζονται στην ειδικότητά τους και 
με τις αλληλεπιδράσεις των διάφορων χαρακτηριστικών τους, με τρόπο ώστε, να έχουν τη 

δυνατότητα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στα όρια ενός ευρύτερου πλαισίου αναφοράς και 
να μπορούν αντιμετωπίσουν σύγχρονα μαθησιακά εργαλεία και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα 
των ΤΠΕ. 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης επιπέδου Β2 συγκροτούν εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε 

όμοιους ή «συναφείς» κλάδους ανά ομάδες των 10-15 ατόμων.  
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Το πρόγραμμα προχωρημένης επιμόρφωσης επιπέδου Β2  στις ΤΠΕ, υλοποιείται εξ ολοκλήρου  
εξ αποστάσεως,  περιλαμβάνει 60 διδακτικές ώρες συνολικά, από τις οποίες  οι 18 ώρες είναι για την 
πραγματοποίηση υποστηρικτικών συναντήσεων για «πρακτική στην τάξη».  Έχει διάρκεια 12 
εβδομάδες (1 ή 2 τρίωρα την εβδομάδα, όπου το κάθε τρίωρο διατίθεται είτε σε μια συνεδρία 

επιμόρφωσης, είτε σε μια υποστηρικτική συνάντηση, είτε σε ασύγχρονες δράσεις για την εκτέλεση 
εργασιών, μελέτη υλικού, υποστήριξη-παροχή ανατροφοδότησης κ.α. για τους εκπαιδευόμενους και 
τους εκπαιδευτές αντίστοιχα. 

Οι υποστηρικτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται στο πρόγραμμα σε εύλογο  χρονικό 

διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να ξεκινούν να υλοποιούν τις 
«παρεμβάσεις» με τους μαθητές σε εβδομαδιαία βάση, με αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. 

3. Περιγραφή της Έρευνας 

3.1  Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της Προχωρημένης 
Επιμόρφωσης επιπέδου Β2 στις ΤΠΕ. Μέσα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, ανέκυψαν 

τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα που εντάσσονται σε πέντε επί μέρους θεματικούς άξονες:  

• Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να παρακολουθήσουν το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

• Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών από την οργάνωση, 
την υλοποίηση, το εκπαιδευτικό υλικό, τη διάρκεια και το πρόγραμμα συνολικά;  

• Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τους επιμορφωτές και τις 
εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν; 

• Σε ποιο βαθμό θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος 
συνεισέφερε στο να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες;  

• Ποιες στάσεις υιοθέτησαν και ποιο το επίπεδο  ετοιμότητάς τους για την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ  και τη χρήση των διδακτικών σεναρίων στη διδασκαλία; 

3.2  Συμμετέχοντες στη έρευνα 

Το δείγμα  της έρευνας αποτελείται από έξι μόνιμους εκπαιδευτικούς  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, τέσσερις γυναίκες και δυο άνδρες με δημογραφικά στοιχεία όπως περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενων 

 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 Φύλο Ηλικία Σχέση 
Εργασίας 

Κλάδος Χρόνια 
Υπηρεσίας 

Επίπεδο 
Σπουδών 

Συνέντευξη1 Θήλυ 65 Μόνιμος ΠΕ06 26 Πτυχίο ΑΕΙ 

Συνέντευξη2 Θήλυ 58 Μόνιμος ΠΕ07 21 Πτυχίο ΑΕΙ 

Συνέντευξη3 Άρρεν 47 Μόνιμος ΠΕ03 15 Πτυχίο ΑΕΙ 

Συνέντευξη4 Θήλυ 46 Μόνιμος ΠΕ02 11 Μεταπτυχιακό 

Συνέντευξη5 Θήλυ 50 Μόνιμος ΠΕ06 25 Πτυχίο ΑΕΙ 

Συνέντευξη6 Άρρεν 47 Μόνιμος ΠΕ82 16 Πτυχίο ΑΕΙ 
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3.3 Μεθοδολογία της έρευνας 

 Ως εργαλείο της ποιοτικής έρευνας επιλέχτηκε η ημι-δομημένη   συνέντευξη και 

πραγματοποιήθηκε για τον κάθε συνεντευξιαζόμενο ξεχωριστά με ερωτήσεις «ανοικτού τύπου» 
(Creswell, 2011). Οι ερωτήσεις ταξινομήθηκαν  σε ένα πλαίσιο σύμφωνα με τους επιμέρους 
θεματικούς άξονες και η διατύπωσή τους ακολουθούσε τη ροή της  συνέντευξης.  

3.4 Ανάλυση των δεδομένων 

Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και τα δεδομένα μετά την απομαγνητοφώνησή τους,  
κατανεμήθηκαν  στην αντίστοιχη θεματική ενότητα. Ακολούθησε η ανάλυση,   η επεξεργασία και η 

ερμηνεία των απαντήσεων με τη χρήση της; μεθόδου  της Αναλυτικής Επαγωγής (Analytic 
Induction).  Οι απαντήσεις εξετάστηκαν ξεχωριστά για τον καθένα ερωτώμενο,  και ακολούθησε η   
συγκριτική ανάλυση τους,  μέσω της οποίας   θα απαντηθούν τα  ερευνητικά μας ερωτήματα. 

3.5 Τα ερευνητικά ευρήματα 

    Στους συνεντευξιαζόμενους διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις:  
«Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να παρακολουθήσετε την Προχωρημένη Επιμόρφωση 

Επιπέδου Β2 στις ΤΠΕ;»  
 
ΣΥΝ1: «Ουσιαστικά επειδή είχα κάνει το Β1, είχα μείνει ευχαριστημένη πολύ, ε…   ήθελα να 

το συνεχίσω ήθελα να μάθω παραπάνω. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να εξελισσόμαστε. Με βοήθησε 

λοιπόν το Β1 και επαγγελματικά και προσωπικά, επαγγελματικά στέκομαι καλύτερα στην τάξη…»  
ΣΥΝ2: «Λοιπόν να σας πω, είχα παρακολουθήσει το δεκαεννέα το Β1, με δυσκολίες πάλι γιατί 

είχε χαλάσει το laptop κ.λ.π, θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρχει μια εξέλιξη στη δουλειά μας ε……. 
και στο Β2 επίπεδο ήθελα να έχω κάποια άλλη μια διαφορετική προσέγγιση διδακτική στο σχολείο.» 

ΣΥΝ3: «Περιέργεια και ενδιαφέρον για περισσότερη εξειδίκευση στο αντικείμενό μου.»  
ΣΥΝ4: «Πρώτον μ’ αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με υπολογιστές, διαδίκτυο έτσι κι 

αλλιώς, δεύτερον, θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό εργαλείο για τη δουλειά μας και τρίτον ότι 
πρέπει να μυήσουμε και τους μαθητές σ’ όλο αυτό γιατί έτσι θα είναι η ζωή τους από εδώ και πέρα.» 

ΣΥΝ5: «Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή και θεωρώ ότι πρέπει να συμπορευτούμε σ’ αυτή την 
εποχή μαζί με τους μαθητές μας που λίγο πολύ γνωρίζουν αρκετά καλά να χειρίζονται τους 
υπολογιστές.» 

ΣΥΝ6: «Απόκτηση  γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μετά το Β1 ουσιαστικά εκεί που με 

είχε κεντρίσει…» 
    Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να 

ενημερώνονται, να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά 
τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η παρακολούθηση προηγούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

λειτουργεί ως προωθητικός παράγοντας που κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν 
νέα επιμορφωτικά προγράμματα για την εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

    Η ικανοποίηση της ανάγκης να ανταποκριθούν στα διδακτικά τους καθήκοντα με γνώμονα  

τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών που είναι εξοικειωμένοι  με την τεχνολογία και η 
αγωνία τους να συμπορευτούν με τη σύγχρονη τάση που θέλει τα ψηφιακά μέσα να διεισδύουν σε 
όλο το φάσμα των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την 
παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος επιπέδου Β2 στις ΤΠΕ.  

    Μπορούμε να αξιολογήσουμε το εγχείρημα αυτό, ως μια προσπάθεια εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.  

«Πως κρίνετε την οργάνωση του προγράμματος ως προς την μέθοδο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν;» 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν ενδεικτικά είναι: 
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ΣΥΝ1: «Μετά την πρώτη μέρα όπου έπρεπε να συνηθίσουμε κάποια διαδικασία ήταν εύκολη 
ναι δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα, εγώ προσωπικά.» 

ΣΥΝ2: «Εγώ θα προτιμούσα, να είναι μερικά και δια ζώσης, είναι πολύ σκληρό σε εισαγωγικά 
ήταν πολύ δύσκολη επιμόρφωση είχαμε πολλές σύγχρονες συναντήσεις… Μετά από πολύ διάβασμα 

και εμπειρία, σαφώς μετά εξοικειωθήκαμε αρκετά.»  
ΣΥΝ5: «Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε όχι μόνο εγώ αλλά ήταν και αντιμετώπισαν 

προβλήματα σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί μου ήταν καθαρά τεχνικής φύσεως. Ναι δεν μπορώ να πω 
ότι δυσκολεύτηκα κάπου ιδιαίτερα στα εργαλεία, όλα αυτά που χρησιμοποιήσαμε,  υπ όψιν ότι η 

πλατφόρμα στην οποία δουλεύαμε ήταν αρκετά εύχρηστη τα ψηφιακά εργαλεία όσα δουλέψαμε τα 
ξέραμε ήδη από το Β1 …» 

ΣΥΝ6: «Ένα ήταν το Internet, βασικό θέμα αυτό το οποίο δεν μπορούσε να τρέξει γιατί είχαμε 
λίγο Internet στην περιοχή. Κατά τα άλλα σαν πρόγραμμα, τα προβλήματα με τη βοήθεια και του 

τεχνικού και του επιμορφωτή ξεπεράστηκαν» 
Από τις απαντήσεις διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί 

ήταν κυρίως τεχνικής φύσεως και σχετίζονται με την διαφορά στην  ταχύτητα του διαδικτύου σε 
γεωγραφικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο μεταξύ των επιμορφούμενων. Δεν υπήρξαν προβλήματα 

συμβατότητας του εξοπλισμού με τις πλατφόρμες  Blackboard Collaborate και Moodle για τη 
σύγχρονη και την ασύγχρονη τηλεκαίδευση αντίστοιχα.Ωστόσο, τα ζητήματα ανομοιογένειας του 
οικιακού εξοπλισμού, δημιουργούν ανισότητες  και επιτείνουν τα άγχος που βιώνουν οι 
επιμορφούμενοι.  Η  έλλειψη προσωπικής επαφής  δυσκολεύει την επικοινωνία και περιορίζει τα 

οφέλη από την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδακτικής προσέγγισης σε σχέση με το μεικτό 
μοντέλο που περιλαμβάνει και δια ζώσης συνεδρίες. Όσον αφορά τη χρήση εργαλείων σύγχρονης 
και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί σε γενικές γραμμές δεν αντιμετώπισαν σημαντικές 
δυσκολίες. Τα όποια προβλήματα εμφανίστηκαν, ξεπεράστηκαν με τη στήριξη των επιμορφωτών και 

τη μεταξύ τους συνεργασία,  αλλά, και με την πάροδο του χρόνου και την απόκτηση εμπειρίας μέσω 
της διερεύνησης που επεδίωκε η διδακτική προσέγγιση του επιμορφωτικού προγράμματος.  

«Μείνατε ευχαριστημένοι από την  οργάνωση του προγράμματος ως προς τις μεθόδους 
διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν;» 

ΣΥΝ2: « Από την επιμορφώτρια ναι  είχαμε μια εξαιρετική επιμορφώτρια, η οποία 
λειτουργούσε πάρα πολύ υποστηρικτικά, αλλά θεωρώ πολλές φορές πηγαίναμε μπρος πίσω μπρος 
πίσω είχε πάρα πολύ θεωρία.» 

ΣΥΝ3:  «Και είδαμε κάτι θεωρίες αλλά μετά από τη δεύτερη συνεδρία και προς τα κάτω όταν 

αρχίσαμε να εμβαθύνουμε στο αντικείμενό μας και να ασχολούμαστε περισσότερο με Geogebra με 
χελωνόσφαιρα, δηλαδή με πράγματα που μπορούμε να  εφαρμόσουμε στην  τάξη και να δούμε 
αποτελέσματα, άρχισε να γίνεται πολύ ενδιαφέρον» 

ΣΥΝ4: «Ε εντάξει θα μπορούσε να είναι και πολύ πιο ενδιαφέρον ε  η παρουσίαση έτσι ήταν 

ένας μικρός λόγος και μετά πάρτε την εργασία και δουλέψτε, ε ναι θα μπορούσε να είναι πιο 
ενδιαφέρον. Σε κάποιες στιγμές μας έβαζε και απομαγνητοφωνήσεις από προηγούμενα σεμινάρια, 
εντάξει αυτό ήταν  πολύ κουραστικό»  

Σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης,  

διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν περισσότερη πρακτική ενασχόληση με τα 
χαρακτηριστικά των ψηφιακών εργαλείων και την υλοποίηση εργασιών κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων, δεδομένου και του μεγάλου αριθμού εργασιών που έπρεπε να εκπονήσουν σε μικρά 
χρονικά διαστήματα. Η παρουσίαση αναφορών υπό μορφή οπτικοακουστικού υλικού δεν 

ικανοποίησε τους εκπαιδευτικούς που προτιμούν περισσότερη πρακτική εξάσκηση και τους  
επιμορφωτές να έχουν  περισσότερο ενεργό και υποστηρικτικό ρόλο. Ωστόσο, για τους 
εκπαιδευτικούς κάποιων ειδικοτήτων, των οποίων  τα διδακτικά αντικείμενα προσφέρονται για 
ευκολότερη παρουσίαση μέσω των υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων οι διδακτικές μέθοδοι  ήταν 

πολύ ικανοποιητικές.   
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«Σχετικά με   το κλίμα των συναντήσεων και την επικοινωνία με τους εκπαιδευτές,  σας 
βοήθησαν με τις γνώσεις τους; Περιγράψτε μας την εμπειρία σας ».  

ΣΥΝ1: Οι εκπαιδευτές,  ναι σίγουρα είχαν μεγαλύτερη εμπειρία από μένα εγώ θα επιμείνω  ότι 
ήθελε περισσότερη ενασχόληση με το πρακτικό μέρος ε…. και στην ώρα του μαθήματος κάθε φορά 

να βλέπουμε ένα εργαλείο, μια εφαρμογή να βλέπουμε τις δυνατότητες γιατί αυτό έπρεπε να το 
ψάχνω μόνη μου μετά που ήταν πολύ χρονοβόρο…»  

ΣΥΝ4: «Εγώ επικοινωνία εκτός  από αυτή που είχαμε την ώρα του μαθήματος  και  της 
αξιολόγησης των εργασιών δεν είχα άλλη με την έννοια να πάρω τηλέφωνα και όλα αυτά…. Στο Β1 

αρκετά στο Β2 ο τρόπος ήταν παραδίδω το υλικό της ενότητας κάνω μια εργασία και πάνω σ’ αυτή 
την εργασία που εγώ έκανα η επιμορφώτρια έκανε κάποιες προτάσεις μήπως να βάλεις αυτό το 
εργαλείο μήπως να βάλεις εκείνο, εντάξει ναι γνώρισα εργαλεία και από την  επιμορφώτρια και από 
τους συναδέλφους και συναδέλφισσες   που  είχα στην ομάδα.»  

ΣΥΝ6: «Πολύ καλό, με τον εκπαιδευτή που είχαμε συζητήσει και συζητάμε συνέχεια το κλίμα 
ήταν πολύ καλό. Πρόσχαρος, να βοηθήσει σε όλα, έδωσε πάρα πολλές οδηγίες και πάρα πολλά 
σενάρια τα οποία χρειάστηκαν δικά του για να μπορέσουμε να δούμε και να επεξεργαστούμε και 
εμείς τα δικά μας τα σενάρια.» 

Αναφορικά με τους εκπαιδευτές, το κλίμα των συναντήσεων, την επικοινωνία και την 
υποστήριξη που παρείχαν, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ιδιαίτερα τη διάθεση τους για επικοινωνία εντός 
και εκτός συνεδριών και την προθυμία τους να απαντήσουν στα όποια ερωτήματά τους. Σε σχέση με 
την παρουσία των επιμορφωτών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 

τους μετέδωσαν  γνώσεις επίλυσης προβλημάτων τεχνικής φύσεως, ενώ σημαντική ήταν και η 
συμβολή τους στις περιπτώσεις που προσέφεραν δικό τους υλικό για την υλοποίηση των διδακτικών 
σεναρίων και οδηγίες  για την αξιοποίησή του στην τάξη.  

«Το περιεχόμενο του προγράμματος ικανοποίησε τις προσδοκίες  σας  για απόκτηση νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων;»  
ΣΥΝ1: «Ναι σίγουρα με βοήθησε, σίγουρα έμαθα πολύ περισσότερα, σίγουρα βελτιώθηκα, 

περισσότερο αφορούσε βέβαια τον σχεδιασμό του μαθήματος, τον σχεδιασμό των σεναρίων ήταν 
αρκετά θεωρητικό.»   

ΣΥΝ2: «Θεωρώ ότι θ’ έπρεπε να είχε κάποια ενότητα με εργαλεία και με την επίδειξη βέβαια 
αυτό ήτανε  ίσως  ύλη από το Β1 αλλά το θέλαμε μερικοί. Ήτανε θεωρητικό σε κάποιο κομμάτι έτσι 
θα το πω κι αυτό.» 

ΣΥΝ5: «Ε εν μέρει θα έλεγα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εγώ προσωπικά περίμενα να διδαχτώ στο 

Β2 και κάποια ψηφιακά εργαλεία που θα με βοηθούσαν, ε το πρόγραμμα το Β2 θεωρούσε  πως τα 
ψηφιακά εργαλεία τα είχαμε κάνει ήδη στο Β1. Εμένα όμως αυτά δεν ήταν αρκετά γι αυτό 
βοηθούσαμε πάρα πολύ η μια την άλλη κυρίως σ’ αυτόν τον τομέα.»  

Αναφορικά με την ικανοποίηση των προσδοκιών  για απόκτηση γνώσεων και  δεξιοτήτων από 

την παρακολούθηση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι απέκτησαν κυρίως θεωρητικές 
γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του μαθήματος και την υλοποίηση των διδακτικών σεναρίων. Η 
ανάγκη τους για περισσότερη πρακτική ενασχόληση με νέα ψηφιακά αντικείμενα, δεν ικανοποιήθηκε 
σε μεγάλο βαθμό, εξαιτίας της οργανωτικής δομής του προγράμματος που θεωρούσε δεδομένη τη 

γνώση κάποιων ψηφιακών εργαλείων από την προηγούμενη επιμορφωτική δράση επιπέδου Β1, 
αλλά, και λόγω της ανάδυσης και ύπαρξης πληθώρας νέων εργαλείων με ποικίλες   δυνατότητες και 
παροχές.  

Ωστόσο, από την ερμηνεία των απαντήσεων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι αρχές της 

διερευνητικής μάθησης και της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης στην εκπόνηση των εργασιών, 
αποτελούν τα πολυτιμότερα εφόδια για την εμβάθυνση στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας.   

«Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου στις ΤΠΕ, είναι η  πρακτική 
εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων στην τάξη. Περιγράψτε μας την εμπειρία σας, πως βιώσατε το 

στάδιο αυτό;» 
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ΣΥΝ1: «Ουσιαστικά αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποια λόγω του κλεισίματος των σχολείων 
και των εξ αποστάσεως μαθημάτων ε… έκανα και μαθήματα τα εφάρμοσα και πρακτικά στην τάξη. 
Το δικό μου μάθημα είναι μονόωρο, για να κάνω ένα μάθημα με ψηφιακές  τεχνολογίες  απαιτεί πάρα 
πολύ ώρα που σημαίνει ότι σε ένα 40λεπτο δεν μπορούσα να βγάλω ύλη αρκετή. επίσης στο σχολείο  

δεν υπάρχει καν internet στις αίθουσες, λίγες αίθουσες έχουν υλικοτεχνική υποδομή….»  
ΣΥΝ5:  «Αναγκαστήκαμε να κάνουμε να τροποποιήσουμε τα σενάρια και να τα κάνουμε για 

μάθημα εξ αποστάσεως. Τα δουλέψαμε όλα μέσα από την e-class και τα παιδιά ανταπεξήλθαν μια 
χαρά. Το μόνο που μπορώ να πω ότι δεν ήταν όπως το υπολόγιζα, ήταν ο χρόνος. Δηλαδή  ένα 

σενάριο που έκανα για να βγει σε τρεις ώρες δεν μου βγήκε σε τρεις μου βγήκε σε έξι ώρες. 
Χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο, ενώ στην e-class, δούλεψε νομίζω λίγο καλύτερα γιατί ήταν 
ασύγχρονη και είχαν τα παιδιά το περιθώριο να τα κάνουν στο δικό τους χρόνο και με τον δικό τους 
ρυθμό.» 

    Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων, διαπιστώνουμε ότι η 
εισαγωγή τους με την χρήση των ΤΠΕ στις σχολικές αίθουσες, προσκρούει σε σοβαρά εμπόδια που 
σχετίζονται με τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές αλλά και τους χρονικούς περιορισμούς που 
επιβάλει η τήρηση του ωρολογίου και του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Η χρονική σύμπτωση  

υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος με την εξ αποστάσεως διδασκαλία που εφαρμόστηκε 
λόγω COVID-19, κατέδειξε ότι η χρήση της σύγχρονης και κυρίως της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας για την εφαρμογή των διδακτικών  σεναρίων  είχε θετικά αποτελέσματα – ιδιαίτερα  για 
μαθητές που είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό – με τους μαθητές να ανταποκρίνονται και να 

παρακινούνται από την ελκυστικότητα των ψηφιακών μέσων συμμετέχοντας ενεργά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Αξιολογώντας τις τοποθετήσεις των επιμορφούμενων, αντιλαμβανόμαστε ότι οι περιορισμοί 
της αξιοποίησης των διδακτικών σεναρίων με χρήση των ΤΠΕ στις σχολικές αίθουσες, μπορεί να 

ξεπεραστεί συνδυάζοντας την παραδοσιακή   διδασκαλία με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, γεγονός 
που προϋποθέτει μια πιο κοπιαστική προετοιμασία από πλευράς των εκπαιδευτικών.   

«Μετά την επιμόρφωση αυτή, σε ποιο βαθμό νιώθετε ότι είστε έτοιμος ώστε να  εισάγετε τα 
διδακτικά σενάρια και να ενσωματώσετε τις ΤΠΕ στην διδασκαλία σας;» 

ΣΥΝ1: «Θεωρώ ότι με βοηθήσανε    πολύ, πλέον έχω καταλάβει ότι δεν αρκεί και δεν πρέπει 
να στηρίζομαι μόνο στο σχολικό βιβλίο, ότι μπορώ μόνη μου να προσαρμόζω την ύλη και να 
σχεδιάζω το μάθημά μου… » 

ΣΥΝ3:  «Ε αισθάνομαι ότι σίγουρα μπορώ να το δουλέψω αυτό, ενώ πρώτα ήμουν σε μια 

κατάσταση όπου άκουγα σενάριο αλλά επί της ουσίας δεν ήξερα τι είναι το σενάριο τώρα νομίζω ότι 
είμαι σε θέση να δημιουργήσω ένα σενάριο το οποίο να μπορώ να το εφαρμόσω με τους μαθητές 
μου» 

Από τις απαντήσεις διαπιστώνουμε τη θέληση και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να 

εισάγουν τα ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία τους. Είναι έκδηλη επίσης   η αυτοπεποίθηση  και η 
σιγουριά  που νιώθουν  εξαιτίας του εμπλουτισμού των γνώσεων και των δεξιοτήτων ως αποτέλεσμα 
της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου στις ΤΠΕ, γεγονός που είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα αντίστοιχης 
έρευνας  του Κόμη και άλλων (Κόμης, Τσουράπη, Λαβίδας και Ζαγούρας, 2015). Η παρακολούθηση 

του επιμορφωτικού προγράμματος έδωσε στους εκπαιδευτικούς τα εφόδια να εφαρμόζουν 
καινοτόμες μεθόδους στη διδασκαλία τους αλλά και το ερέθισμα να αναζητούν νέα εργαλεία που θα 
κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό για τους μαθητές τους. 

4. Συμπεράσματα 

Από τις απαντήσεις των έξι επιμορφούμενων  που παρακολούθησαν το πρόγραμμα της 
προχωρημένης επιμόρφωσης Β2 στις ΤΠΕ, μπορούμε να συμπεράνουμε τα ακόλουθα::  

    Οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να επιμορφώνονται, γιατί ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των 
μεθόδων διδασκαλίας τους με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και για την προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξή τους. 
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    Η οργάνωση του προγράμματος συνολικά, άφησε τους επιμορφούμενους σε γενικές γραμμές 
ικανοποιημένους. Θα προτιμούσαν βέβαια να είχε εφαρμοστεί η μεικτή μέθοδος διδασκαλίας, αφού, 
θεωρούν ότι με κάποιες δια ζώσης συναντήσεις θα βελτιώνονταν οι συνθήκες επικοινωνίας με τους 
επιμορφωτές τους  (Σούκουλη Φ., 2017). Η εξ αποστάσεως υλοποίηση του προγράμματος, επέφερε 

και σημαντικά οφέλη, όπως για παράδειγμα η αποφυγή των εξόδων μετακίνησης και η συγκρότηση 
ομογενών τμημάτων αποτελούμενα στην πλειονότητά τους από εκπαιδευτικούς της ίδιας 
ειδικότητας.  Ωστόσο, υπήρξαν και εξαιρέσεις, όπως τα τμήματα των ξενόγλωσσων ειδικοτήτων, 
όπου η παρουσία εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης είχε ως 

αποτέλεσμα την έλλειψη ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο και την παρουσίαση 
εργασιών που αφορούσαν την άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα.  

Η παρακολούθηση του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και η διδακτέα ύλη 
υπερβολικά μεγάλη ώστε να καλυφθεί στο διάστημα των δώδεκα εβδομάδων. Για να ανταποκριθούν 

οι επιμορφούμενοι στις απαιτήσεις του προγράμματος, δεν αρκούσε μόνο η εντατική ενασχόληση 
και χρειάστηκε να υπάρξει τροποποίηση της  ύλης και του αριθμού των παραδοτέων εργασιών  με 
επέκταση των χρονικών διαστημάτων για την υλοποίησή τους.    

Από τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν και τους επιμορφωτές, οι εντυπώσεις 

διαφέρουν ανάλογα  με την ειδικότητα των επιμορφούμενων, και την εμπειρία και την εν γένει  
προσωπικότητα των επιμορφωτών. Στις ειδικότητες «θετικής» κατεύθυνσης για παράδειγμα, η χρήση 
των διαθέσιμων λογισμικών μπορεί να είναι άμεση και πρακτικά εφαρμόσιμη στη διδασκαλία των 
αντίστοιχων μαθημάτων. Αυτό, φαίνεται ότι δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για τις ειδικότητες 

«θεωρητικής» κατεύθυνσης όπου οι επιμορφούμενοι ανέμεναν να βοηθηθούν περισσότερο από τους 
επιμορφωτές και να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος τόσο για την παρουσίαση και  επεξήγηση της 
λειτουργίας των λογισμικών  όσο και για την πρακτική εξάσκηση με τα ψηφιακά εργαλεία.  

    Σε ότι αφορά την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι  

αφού με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης νιώθουν ότι βελτιώθηκαν σημαντικά στον τομέα αυτό, 
ενώ απέκτησαν και δεξιότητες διερευνητικής μάθησης.  Η  πρακτική εφαρμογή των διδακτ ικών 
σεναρίων στην τάξη κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης συνέβαλε στην αφομοίωση των νέων 
γνώσεων. 

    Τέλος, όσον αφορά τις στάσεις που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή των 
διδακτικών σεναρίων με χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, διαπιστώνουμε ότι είναι 
διατεθειμένοι  να τα εφαρμόσουν και νιώθουν αυξημένη αυτοπεποίθηση ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 
εξαιτίας της επιμόρφωσης. Η υλοποίηση όμως του εγχειρήματος αυτού, συναντά εμπόδια που 

προκύπτουν από την ανεπάρκεια των τεχνολογικών πόρων στα σχολεία αλλά και από τους 
περιορισμούς που επιβάλει η τήρηση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών τα 
οποία χρήζουν αναθεώρησης  (W. Pelgrum, (2001);.K., Bingimlas (2009)).  Η πρακτική εφαρμογή 
των διδακτικών σεναρίων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, χαρακτηρίζεται  επιτυχής 

αφού κατάφερε να παρακινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι, συμμετείχαν ενεργά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή, θα  φέρει στο προσκήνιο την προοπτική της παράλληλης 
χρήσης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με την δια ζώσης διδασκαλία, προκειμένου να εφαρμοστούν 
καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων προς όφελος των μαθητών.  
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Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Ιωσήφ Στυλιανή 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την έννοια της Δια Βίου Μάθησης και πώς αυτή 
έχει επιδράσει ως εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων, 

στην εκπαιδευτική πολιτική ατζέντα, που χαράσσεται υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης, της 
κοινωνία της γνώσης και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Σκοπός είναι, μέσα από 
βιβλιογραφική επισκόπηση πηγών και κριτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας, να μελετηθούν οι 
τάσεις στη γνώση και στη μάθηση που έχουν επηρεαστεί από τον νεοφιλελευθερισμό στους 

εκπαιδευτικούς στόχους και πολιτικές και στην κατεύθυνση που έχει δοθεί στη Δια Βίου Μάθηση 
μέσα στο πλαίσιο αυτό. Επανεξετάζεται η τοποθέτηση του εκπαιδευόμενου και των εκπαιδευτικών 
οργανισμών, προκειμένου να ανακτηθεί η εκπαίδευση από τον νεοφιλελευθερισμό και τις ανάγκες 
της οικονομίας και να εστιάσει στην ατομική ανάπτυξη των ατόμων.  

 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνία της γνώσης , εκπαιδευτική πολιτική , Δια Βίου Μάθηση 

1. Εισαγωγή  

Η Δια Βίου Μάθηση έχει γίνει, όχι μόνο ένα από τα πιο μελετημένα θέματα στον τομέα της 
εκπαίδευσης, αλλά και ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην πολιτική και τον επιχειρηματικό διάλογο. 
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Τις τελευταίες δεκαετίες, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση, 
τόσο σε οικονομικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο, έχουν αναδείξει τη Δια Βίου Μάθηση σε κεντρικό 
ζήτημα της πολιτικής ατζέντας σε ευρωπαϊκή, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Οι κοινωνικές 
αλλαγές στην γνώση, την εργασία, την εκπαίδευση και η επίδραση του νεοφιλελευθερισμού, 

υπογραμμίζουν τη συμβολή της Δια Βίου Μάθησης ως απάντηση σε ζητήματα που αφορούν την 
κοινωνική συνοχή, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την απασχολησιμότητα, την οικονομική ανάπτυξη, 
τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την ανθρώπινη πρόοδο, τη δημοκρατία, την πολυπολιτισμικότητα 
κ.ά Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ανάγει την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης σε βασικό ζητούμενο 

της εκπαιδευτικής πολιτικής των ευρωπαϊκών κρατών και οργανισμών, καθώς, θεωρούν ότι είναι 
επείγον να προετοιμαστούν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς αλλαγές στην παγκόσμια 
οικονομία και την κοινωνία, προκειμένου να δημιουργήσουν την «κοινωνία της γνώσης».  

Σκοπός της εργασίας είναι, μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση και κριτική παρουσίαση 

άρθρων, να εντοπιστούν οι βασικές αρχές που διαπνέουν τη Δια Βίου Μάθηση, αλλά, και οι 
επιδράσεις της ανάπτυξης της κοινωνίας την γνώσης και της παγκοσμιοποίησης ως εκπαιδευτικό 
συγκείμενο στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Αρχικά, θα δοθούν οι ορισμοί των εννοιών που σχετίζονται με τη Δια Βίου Μάθηση.  Στη 

συνέχεια, θα παρουσιαστεί η ιστορικότητα της έννοιας αυτής και η μετάβαση που ακολούθησε στην 
εξέλιξή της. Έπειτα, θα περιγραφούν οι βασικές αρχές της Δια Βίου Μάθησης και θα ακολουθούσουν 
οι επιδράσεις που δέχτηκε, συνέπεια του φιλελευθερισμού που την επηρεάζει. Τέλος, θα 
παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης.  

2. Ορισμοί 

Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, υπάρχει άνοδος του 

νεοφιλελευθερισμού που επιδρά στους εκπαιδευτικούς στόχους, πολιτικές και διαδικασίες. Βασική 
και συνεχιζόμενη τάση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής είναι να τοποθετεί τα άτομα ως μελλοντικούς 
εργαζομένους και να διεκδικούν την υπεροχή της εκπαίδευσης ως τα μέσα για τον σκοπό αυτό 
(Down, 2009, όπ. αναφ. στην Patrick, 2013: 1).    

Η κοινωνία της γνώσης είναι ένα νέο είδος κοινωνίας που καθοδηγείται από νέες εξελίξεις στην 
επικοινωνία και τεχνολογία πληροφοριών (Delanty, 2003: 72). Ωστόσο, έμμεσα στον όρο κοινωνία 
της γνώσης, υπάρχουν πολλές ιδεολογικές παραδοχές, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τις επιρροές 
του νεοφιλελευθερισμού και του μεταμοντερνισμού, αναμφισβήτητα οι δύο πιο διαδεδομένες 

επιρροές στην συγκεκριμένη σκέψη (Delanty, 2003: 73).  
Ενώ ο Daniel Bell σκόπευε να σκιαγραφήσει το μέλλον των βιομηχανικών χώρων, το πολιτικό 

πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης είναι σήμερα ένα φαινόμενο σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Η 
κοινωνία της γνώσης όλο και συχνότερα ενσωματώνει έναν στόχο ή ένα όραμα από το να αξιολογεί 

την εμπειρική πραγματικότητα. Είναι κυρίως μία ιδέα παγκόσμιας ανταλλαγής και σχηματισμού της 
παγκοσμιοποίησης (Jakobi, 2005: 43). «Η παγκοσμιοποίηση προσδιορίζεται ως μια κοινωνική 
διαδικασία κατά την οποία τα συστατικά του χώρου, η οικολογία του συστήματος, η ο ικοτοπία των 
πολιτικών διευθετήσεων, των οικονομικών ρυθμίσεων και των κοινωνικών κανονικοτήτων 

ανατρέπονται ,και διαμέσου της οποίας αυξάνεται η κατανόηση, η γνώση της ανθρωπότητας για αυτές 
τις αλλαγές» (Robertson, 1992 όπ. αναφ. στον Πασιά, 2020: 125). 

Σήμερα η Διά Βίου Μάθηση γίνεται κατανοητή ως ο σχηματισμός του ανθρώπινου κεφαλαίου 
και ως επένδυσης στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτός ο μετασχηματισμός οδήγησε στην ανάπτυξη 

της οικονομίας της μάθησης που επηρεάζει την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών πολλών χωρών 
,προκειμένου να ανταποκριθούν στις ίδιες προκλήσεις, δηλαδή την παγκοσμιοποίηση της 
οικονομίας, την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά, τα αυξανόμενα 
επίπεδα μετανάστευσης, την παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης, την επικοινωνία και την 

βιομηχανία της ψυχαγωγίας (Biesta, 2006:170). Η σύγκλιση στις πολιτικές και τις πρακτικές μπορεί 
να αποδοθεί εν μέρει στους λόγους και στα πολιτικά πλαίσια που δημιουργούνται από υπερεθνικούς 
ή εθνικούς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα. 
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Η Διά Βίου Μάθηση είναι μια αόριστη έννοια και πιθανότατα δεν σήμαινε ποτέ μόνο ένα 
πράγμα, αλλά ήταν πάντα μια σύνθετη έννοια. Οι Aspin & Chapman (2001) υποστήριξαν ότι αυτή η 
Διά Βίου Μάθηση αντιπροσωπεύει τρεις διαφορετικές «ατζέντες» και, ως εκ τούτου, μπορεί να 
εξυπηρετήσει τρεις διαφορετικές λειτουργίες ή σκοπούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν 

οι ίδιοι, είναι: «η Δια Βίου Μάθηση για οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη, η Δια Βίου Μάθηση για 
προσωπική ανάπτυξη και εκπλήρωση και η Δια Βίου Μάθηση για κοινωνική ένταξη και δημοκρατική 
κατανόηση και δραστηριότητα» (Aspin & Chapman, 2001: 40, όπ. αναφ. στον Biesta, 2006: 173). 

Σε αυτόν τον ορισμό φαίνεται να συμφωνεί και ο Carneiro, (2015), που αναφέρει ότι η μάθηση 

σε όλη τη ζωή είναι μία νέα ματιά στους τρόπους αντιμετώπισης των αυξανόμενων αναγκών της 
ανθρώπινης προόδου, οι οποίες αναπόφευκτα εμπίπτουν σε κάποια από τις τρεις κυρίες κατηγορίες: 
την προσωπική και πολιτιστική ανάπτυξη, την κοινωνική και κοινοτική ανάπτυξη  και την 
επαγγελματική ανάπτυξη και βιώσιμη απασχολησιμότητα (Carneiro, 2015: 106). 

3. Ιστορικό πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, διεθνείς οργανισμοί όπως η ΟΥΝΕΣΚΟ και ο ΟΟΣΑ 

και ιδρύματα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν οι βασικοί υποστηρικτές της άποψης ότι «η Δια 
Βίου Μάθηση είναι μια κεντρική και καθοδηγητική αρχή στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών πολιτικών»(Alves, Neves & Gomes, 2010: 332). Αυτές οι οργανώσεις είχαν 
καταλυτικό ρόλο στην προώθηση για τη μάθηση σε όλα τα κράτη, αν και δεν χρησιμοποιούσαν πάντα 

τον όρο Δια Βίου Μάθηση, αλλά παλαιότερα και όρους όπως επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, δια 
βίου εκπαίδευση και μόνιμη εκπαίδευση. 

Η εξέλιξη του πολιτικού λόγου για τη Δια Βίου Μάθηση διήλθε τρία βασικά στάδια.  Στα τέλη 
της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο διάλογος για τη Διά Βίου Μάθηση 

επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από ένα ανθρωπιστικό όραμα, επίκεντρο του οποίου ήταν ο 
σχεδιασμός και η ανάπτυξη της μάθησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η  έκθεση Faure με τίτλο 
Learning to Be: The World of education today and tomorrow (1972) υποστήριξε τη δια βίου 
εκπαίδευση ως βασική ιδέα για εκπαιδευτικές πολιτικές, τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες (Faure et al, 1972, όπ. αναφ. στον Biesta, 2006: 171). Θεωρήθηκε ως ένα 
σημείο καμπής και η αρχή μιας περιόδου αισιοδοξίας στη διεθνή εκπαιδευτική πολιτική, καθώς 
αναγνώρισε ότι η εκπαίδευση δεν ήταν πλέον το προνόμιο μιας ελίτ, ή ζήτημα για μια μόνο ηλικιακή 
ομάδα. Αντίθετα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι καθολική και δια βίου. 

Στην έκθεση Faure (1972) παρουσιάζεται ένα όραμα της Δια Βίου Μάθησης, στο οποίο ο 
εκδημοκρατισμός είναι ο κύριος μοχλός και η βασική της λειτουργία της έγκειται στο συνδυασμό 
της προσωπικής και δημοκρατικής διάστασης (Biesta, 2006: 174).  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο όρος της Δια Βίου Μάθησης αρχίζει να έχει μια 

σημαντική θέση στη δημόσια πολιτική, σε καθημερινή βάση, έχοντας δύο διαφορές. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενισχύεται και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη χάραξη πολιτικής και το 1996 
ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό Έτος Δια βίου Μάθησης» και έτσι, η έννοια της Δια Βίου Μάθησης 
μπαίνει στην ατζέντα των πολιτικών συζητήσεων σε εθνικό επίπεδο. Το 1996 η UNESCO 

δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο Learning: The Treasure Within (Delors et al, 1996, όπ. αναφ. στον 
Carneiro, 2015: 102). Ο ΟΟΣΑ επίσης δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο Lifelong Learning for All 
(OECD, 1997, όπ. αναφ. στον Biesta, 2006: 172). Και τα δύο έγγραφα τόνισαν τα πολλαπλά πλαίσια 
της μάθησης και υπογράμμισαν τη σύνδεση της έννοιας με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές 

και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και οι κοινότητες. Έτσι, η πολιτική  
εστίαση στη Δια Βίου Μάθηση μετατοπίστηκε στην ασφάλεια της αγοράς εργασίας και στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα, και ,συνεπώς, υπήρξε ισχυρότερος προσανατολισμός προς τις αρχές 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και της απασχολησιμότητας.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λόγος για τη Δια Βίου Μάθηση εισήλθε σε ένα τρίτο στάδιο από το 
2000, επηρεασμένος από τους στόχους της Ε.Ε. για τη δημιουργία της πιο δυναμικής και βασισμένης 
στη γνώση οικονομίας στον κόσμο και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. Στο κείμενο 



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

317 

συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Λισαβόνας, η Δια Βίου Μάθηση αναφέρεται ως το κύριο μέσο 
παροχής των νέων βασικών δεξιοτήτων που χρειάζονται για την ανταγωνιστική, βιώσιμη ανάπτυξη 
της Ένωσης και ως βασική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου (European Council, 
2000). Σχεδιασμένη το 2000, η στρατηγική της Λισαβόνας (το σχέδιο της Ε.Ε. για οικονομική 

ανάπτυξη) έκανε την εκπαίδευση και την κατάρτιση γενικά αποδεκτή τομέα πολιτικής για πρώτη 
φορά στην ιστορία της Ε.Ε. και οδήγησε στην ανάπτυξη του εθνικές πολιτικές Διά Βίου μάθησης 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο όρος της Δια Βίου Μάθησης χρησιμοποιείται τώρα για να περιγράψει δραστηριότητες που 

αναλαμβάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητές τους, με γνώμονα τα προσωπικά, κοινωνικά ή επαγγελματικά τους κίνητρα. Ο 
συνδυασμός της μάθησης για την εργασία και της μάθησης για ενεργούς πολίτες είναι η σύγχρονη 
προσέγγιση της Δια Βίου Μάθησης . Οργανισμοί όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο 

ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζουν ότι η Δια Βίου Μάθηση είναι σημαντική, τόσο για την 
προσωπική ανάπτυξη ενός ατόμου μέσω της απόκτησης νέων γνώσεων, όσο και της χρήσης 
τεχνολογιών, αλλά και για την ανάπτυξη ενεργών πολιτών στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
λειτουργιών (Biesta, 2006: 177). 

4. Μετάβαση από τη Δια Βίου Μάθηση της δημοκρατίας στη Δια Βίου Μάθηση της οικονομίας 

«Η επικράτηση της Δια Βίου Μάθησης συνδέεται με νέες θεωρήσεις του ανθρώπινου κεφαλαίου 

και την προώθηση νέων μορφών, τρόπων και παιδαγωγικών πρακτικών που συνδέονται με τη μετάβαση 
από τις "ορατές" στις "αόρατες" παιδαγωγικές και με τη μετάβαση από ένα "γνωσιοκεντρικό" και 
εξετασιοκεντρικό πλαίσιο μάθησης (βασιζόμενο στη μέτρηση και την αποτίμηση των γνώσεων) σε ένα 
σύστημα "ικανόκεντρικό" (competence-based) που δίνει έμφαση σε νέες μορφές και τεχνολογίες 

αξιολόγησης, λογοδοσίας και επιτελεστικότητας» (Bernstein, 1996., Ball, 2003., όπ. αναφ. στον 
Πασιά, 2020: 140). 

Συνολικά, οι νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις του (ανθρώπινου) κεφαλαίου απαιτούν «εαυτούς 
που συνεχώς προσαρμόζονται στα επίπεδα αλλαγής και ανασφάλειας, στην προσωπική και 

κοινωνική αστάθεια που δημιουργήθηκε από μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία» (Goddard, 2010, 
όπ. αναφ. στην Patrick, 2013: 4). Υπό αυτό το πρίσμα, ο μαθητής ως άτομο, εμπορευματοποιείται. 
«Ο νεοφιλελεύθερος λόγος τείνει να χλευάζει έννοιες για το ατομικό καλό ως σκοπό της εκπαίδευσης: 
οι μαθητές είναι καταναλωτές και πειθαρχημένη γνώση είναι αυτό που καταναλώνεται»  (Patrick, 2013: 

4).  
Θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι ο άμεσος αντίκτυπος της κοινωνίας της γνώσης στην εκπαίδευση 

οφείλεται στις νέες και αυξημένες απαιτήσεις δεξιοτήτων σε μία μεταβιομηχανική κοινωνία, είναι 
μόνο μία πτυχή. Μία περαιτέρω συνέπεια, είναι ότι ευθυγραμμίζονται οι χώρες ως μέλη μιας κοινού 

τύπου κοινωνίας, το αποτέλεσμα είναι οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης: οι χώρες 
προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στο τι κάνουν οι άλλοι, στις βέλτιστες πρακτικές και στα 
αποτελέσματα τους. Εξάλλου, τα θέματα της εκπαιδευτικής πολιτικής, διαδίδονται παγκοσμίως, 
όπως θα μπορούσε να φανεί στην περίπτωση της Δια Βίου Μάθησης, όπου οι ατζέντες των χωρών 

γίνονται παρόμοιες (Jakobi, 2007: 47). 
Οι τάσεις ιδιωτικοποίησης βρίσκονται στο κέντρο της μετατόπισης από την εκπαίδευση η 

οποία γίνεται αντιληπτή ως δημόσιο αγαθό που υπηρετεί το σύνολο της κοινότητας, προς την 
εκπαίδευση ως ιδιωτικό αγαθό το οποίο υπηρετεί το συμφέρον του εκπαιδευόμενου ατόμου, του 

εργοδότη και της οικονομίας. Η ιδιωτικοποίηση μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία μορφή 
«εμπορεύματος» σε ένα ανταγωνιστικό, ιδιωτικό αγαθό το οποίο υπάρχει προς όφελος των ατόμων 
και αποτιμάται αποκλειστικά με βάση την εξωγενή του αξία, με όρους τυπικών προσόντων και 
πιστοποιητικών. Οι κοινωνικές αξίες της εκπαίδευσης παραμερίζονται και η αξία της ως συλλογικό 

δημόσιο αγαθό, κάτι από το οποίο ωφελούμαστε όλοι, αγνοείται συστηματικά (Ball & Youdell, 2011: 
16). 
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Σύμφωνα με τους Alves et al. (2010: 335), «στη σημερινή κοινωνία της γνώσης, οι βασικές 
ικανότητες θεωρούνται απαραίτητο εργαλείο για να πετύχεις, από τότε που τα άτομα που δεν έχουν 
βασικές ικανότητες, είναι πιθανό να μην επιτύχουν προσωπική εκπλήρωση, να μην αποκτήσουν μια 
καλή δουλειά και να μην γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας (Έγγραφο 2, σελ. 15). Η απόκτηση βασικών 

ικανοτήτων από όλους απαιτείται για την επίτευξη τριών βασικών στόχων που μπορούν να επιτευχθούν 
στο επίπεδο του ατόμου και στο επίπεδο της κοινωνίας: προσωπική εκπλήρωση και ανάπτυξη καθ 'όλη 
τη διάρκεια της ζωής (πολιτιστικό κεφάλαιο)  ενεργός πολίτης και ένταξη (κοινωνικό κεφάλαιο)  
απασχολησιμότητα (ανθρώπινο κεφάλαιο) (Έγγραφο 1, σελ. 11)». 

Όπως αναφέρει ο Biesta, (2004:175) η μάθηση έχει γίνει ολοένα και πιο ατομική 
δραστηριότητα. Αυτή η εξατομίκευση της Δια Βίου Μάθησης έχει επιφέρει αντιστροφή των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Ενώ στο παρελθόν η Δια Βίου Μάθηση ήταν δικαίωμα ενός 
ατόμου που αντιστοιχούσε στο καθήκον του κράτους να παρέχει πόρους και ευκαιρίες για τη Δια 

Βίου Μάθηση, φαίνεται ότι η Διά Βίου Μάθηση έχει γίνει όλο και περισσότερο καθήκον για το οποίο 
πρέπει να αναλάβουν τα άτομα την ευθύνη, ενώ έχει γίνει δικαίωμα του κράτους να απαιτεί από τους 
πολίτες του να συμμετέχουν συνεχώς στη μάθηση, ώστε εκείνοι να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις 
της παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ανησυχητική η σχεδόν ηγεμονία της 

μαθησιακής οικονομίας και, λόγω αυτού, υπάρχει επείγουσα ανάγκη ανάκτησης της δημοκρατικής 
διάστασης τη Δια Βίου Μάθησης (Biesta, 2004:178).   

Το σήμα κατατεθέν ενός σχολείου μάθησης είναι το ήθος του να αναζητά συνεχώς νέα γνώση 
και να παρέχει την ηγεσία που επιτρέπει ένα νέο επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών (Resnick & 

Nelson-Le Gall, 1997, όπ. αναφ. στον Carneiro, 2015: 107).  Σε αυτό το ανανεωμένο τοπίο, οι 
εκπαιδευτικοί είναι βασικά μαθητές, πρόθυμοι να συμμετάσχουν στη θεσμική διαπραγμάτευση των 
στόχων βελτίωσης και στην ενίσχυση των σταθερών επαγγελματικών ταυτοτήτων. Ως δια βίου 
μαθητευόμενοι, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να στοχεύσουν κινούμενος μαθησιακούς στόχους και 

να δεσμευτούν να επεκτείνουν συνεχώς ένα πακέτο βασικών δεξιοτήτων τους (Carneiro, 2015: 108).  
Οι Δια Βίου Μαθητές μαθαίνουν παντού και όλη την ώρα, και στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι δεν 
χρειάζονται επίσημο καθεστώς για να συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης και εκπαίδευσης (Alves 
et al., 2010: 338). «Η έμφαση δίνεται πλέον στα αποτελέσματα της μάθησης, τις εκροές, τα προϊόντα 

της μάθησης, τα προσόντα. Αποδεκτή γνώση είναι η χρηστική γνώση, η μετρήσιμη γνώση, η 
διαχειρίσιμη γνώση, η εμπορευματική γνώση»  (Πασιάς, 2008., όπ. αναφ. στον Πασιά, 2020: 143).  

5. Βασικές αρχές της Δια Βίου Μάθησης  

Οι εξελίξεις στο παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό συγκείμενο, αναδιάρθρωσαν την ιδέα της 
Δια Βίου Μάθησης και εισήγαγαν περισσότερα χαρακτηριστικά στον ορισμό της: ότι η μάθηση 
λαμβάνει χώρα καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής, ότι περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς και κοινωνικές 

ομάδες, που λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές διαδικασίες (δηλ. επίσημες, μη τυπικές και ανεπίσημες), 
και ότι στοχεύει στην εκπλήρωση μεγάλη ποικιλία κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών 
σκοπών (Biesta, 2004:172).   

 Από τότε, η Δια Βίου Μάθηση έχει γίνει ένα σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού λόγου σε 

όλο τον κόσμο, ένα αναδυόμενο πεδίο μελέτης και πρακτικής, και μια ναυαρχίδα για τη διαμόρφωση 
της εκπαιδευτικής πολιτικής παγκοσμίως. Διαφορετικοί διεθνείς οργανισμοί (π.χ. UNESCO, OCDE, 
Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) τόνισαν τον ρόλο της Δια Βίου Μάθησης ως 
προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτή η έμφαση, και το επίπεδο 

επιρροής αυτών των οργανισμών στην παγκόσμια εκπαιδευτική πολιτική, συνέβαλε στην προβολή 
και την ώθηση της Δια Βίου Μάθησης στις εκπαιδευτικές συζητήσεις  (Alves et al., 2010: 336). 

Αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί συμφωνούν ότι η Δια Βίου Μάθηση είναι μια προσέγγιση που 
συμβάλλει την προσαρμογή και συμμετοχή των ατόμων στις κοινωνίες της γνώσης. Φαίνεται να 

υπάρχει ένα οικονομικό σκεπτικό πίσω από αυτήν την έννοια της Δια Βίου Μάθησης, αυτή της 
μετάβασης από τον βιομηχανικό καπιταλισμό (με βάση την παραγωγή και ανταλλαγή αγαθών και 
υπηρεσιών) σε μια νέα μορφή καπιταλισμού που βασίζεται σε οικονομίες υψηλής έντασης 
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καινοτομίας και γνώσης (Patrick, 2013: 4).  Η εκπαίδευση και η μάθηση, και ειδικά η Δια Βίου 
Μάθηση, διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο καθώς προωθούν την παραγωγή γνώσεων και προωθούν 
τη δημιουργικότητα, όπως απαιτείται υποστηρίζει την καινοτομία και, συνεπώς, την  οικονομική ζωή 
(Biesta, 2004:172). 

 Η Δια Βίου Μάθηση αφορά την τοποθέτηση μαθητών, με βάση τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και 
απαιτήσεις τους, στο κέντρο των εκπαιδευτικών μεθόδων, καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών, 
μέσα από νέες, ευέλικτες και σύγχρονες μορφές μαθησιακής διαδικασίας (Carneiro, 2015: 101). Αυτό 
περιλαμβάνει, αφενός, τοποθέτηση τις ανάγκες και τις ανησυχίες των μαθητών στο κέντρο του 

προγράμματος σπουδών, την παράδοση και μεθόδους αξιολόγησης που να κάνουν τους μαθητές 
υπεύθυνους για την δική τους μάθηση (Alves et al., 2010: 336). Οι Δια Βίου Μαθητές δεν 
καθορίζονται από το είδος της εκπαίδευσης ή την εκπαίδευση στην οποία συμμετέχουν, αλλά μάλλον 
από προσωπικά χαρακτηριστικά που τους οδηγούν να συμμετάσχουν στις μαθησιακές ευκαιρίες. 

Ακόμη, η Δια Βίου Εκπαίδευση έχει ως στόχο την καθολική συμμετοχή, δηλαδή τη δυνατότητα όλων 
των κοινωνικών ομάδων ανεξάρτητα από την εθνική, κοινωνικοοικονομική, πολιτισμική, 
θρησκευτική, σεξουαλική, ηλικιακή ταυτότητα ή φύλο κάποιου να μπορεί να συμμετέχει, να παρέχει 
διαθεσιμότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική ένταξη των ατόμων και η κοινωνική συνοχή, 

καθώς, και η ισότητα (Biesta, 2004:174). Η Δια Βίου Μάθηση πρέπει να προετοιμάσει άτομα και 
κοινωνίες που αντιμετωπίζουν έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. να προσαρμόζονται σε όσο γίνεται 
περισσότερους ρόλους, σε όλες τις βαθμίδες και τα στάδια εκπαίδευσης και σε όλη τη ζωή τους, 
ενδυναμώνοντας τις δυνατότητές τους και ενσωματώνοντας συνεχώς νέες δεξιότητες σε κάθε τομέα 

της ανθρώπινης δραστηριότητας (Biesta, 2004:171).   
Στη Δια Βίου Μάθηση, το άτομο μπορεί να ωφεληθεί να επεκτείνει τις παραδοσιακές γνώσεις 

και τις προοπτικές του αναγνωρίζοντας ότι, εκτός από τη σχολική εκπαίδευση και την επίσημη 
κατάρτιση, τα άτομα αναπτύσσουν δεξιότητες, γνώση και αξίες στην καθημερινή τους ζωή και μέσα 

από άλλες πηγές εκπαιδευτικής υποστήριξης της κοινωνίας που ζούμε, όπως η οικογένεια, η γειτονιά, 
η εργασία, ο ελεύθερος χρόνος, το μέσα μαζικής ενημέρωσης, βιβλιοθήκες κ.λπ. (Alves et al., 2010: 
336).  Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων μπορούν να επωφεληθούν από τη μάθηση που 
γίνεται σε άτυπα και μη τυπικά πλαίσια και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 

περιβάλλοντα για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων διδασκαλίας, μάθησης και προσέγγισης που μπορεί 
να ενισχύσει τη συνάφεια και τα αποτελέσματα των πανεπιστημίων (Delanty, 2003: 80). Αυτό 
σημαίνει, επίσης, αναγνώριση, επικύρωση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων και γνώσεων που οι 
μαθητές έχουν αποκτήσει αλλού, και είναι πολύτιμα για το σκοπό αυτό των προγραμμάτων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

6. Επίδραση του Νεοφιλελευθερισμού στη Δια Βίου Μάθηση  

Η διάδοση της ιδέας της Δια Βίου Μάθησης επηρεάζει τα άτομα (μικρο -επίπεδο),  τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα (μεσο-επίπεδο), και τις κοινωνίες (μακρο-επίπεδο). Το σύγχρονο πλαίσιο της 
έννοιας της Δια Βίου Μάθησης μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για μάθηση, η οικονομική 
ανταγωνιστικότητα αυξάνεται και πλησιάζουμε στην πραγματικότητα η κοινωνία της γνώσης (Jarvis, 

2006: 205).  Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί οι εθνικές στρατηγικές της Δια Βίου 
Μάθησης, η διάδοσή της περιλαμβάνει, τόσο ευκαιρίες, όσο και ορισμένους κινδύνους. Η έμφαση 
στην κοινωνία της γνώσης έχει συνέπειες για το περιεχόμενο και τον οικονομικό προσανατολισμό 
των εκπαιδευτικών πολιτικών που έχουν ισχυρή τάση για επαρκείς δεξιότητες για το εργατικό 

δυναμικό (Jakobi, 2005: 47).  
 Ως απόρροια του νεοφιλελευθερισμού, συμμετέχοντας στη Διά Βίου Μάθηση, οι 

εκπαιδευόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δική τους εκπαίδευση, ενώ το κράτος πρόνοιας 
παραιτείται από την ευθύνη για την εκπαίδευση των πολιτών, ελαχιστοποιώντας έτσι την παρέμβασή 

του στον τομέα της εκπαίδευσης (Patrick, 2013: 3). Την τελευταία δεκαετία, παρά την προώθηση της 
Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, η εκπαίδευση εξακολουθεί να πάσχει από ανισότητες και φτώχεια 
(Γκόβαρης & Ρουσσάκης,2008: 141).  Η παγκοσμιοποίηση θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο χάσμα 
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μεταξύ των κρατών ανάμεσα στους πλούσιους και φτωχούς. Από τη μια πλευρά θα υπάρχουν τα 
κράτη που, λόγω της οικονομικής τους ικανότητας, θα επωφεληθούν από την επανάσταση του 
Διαδικτύου και τη δύναμη της τεχνολογίας των πληροφοριών, και από την άλλη πλευρά, εκείνα που 
θα αποτύχουν σε αυτήν (Jarvis, 2006: 205). Σύμφωνα με τον Biesta (2004: 176), υπάρχουν ζητήματα 

σχετικά με τα κίνητρα που οδηγούν στη Διά Βίου Μάθηση και παρόλο που είναι προσωπικό ζήτημα, 
η ατζέντα της μάθησης καθορίζεται από άλλους. Προκειμένου να συμβαδίσουν με τις ανάγκες των 
καιρών τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να προσφέρουν συνεχώς νέα προγράμματα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανανεώσουν τις γνώσεις τους (Carneiro, 2015: 108). Η 

τυπική εκπαίδευση κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί και στα πανεπιστήμια, ως υπερβατικές γνωστικές 
ζώνες, οι αντιφάσεις της κοινωνίας της γνώσης είναι πιο εμφανείς και ως εκ τούτου, υπ άρχει η 
δυνατότητα να γίνουν σημαντικοί παράγοντες της δημόσιας σφαίρας, ξεκινώντας την κοινωνική 
αλλαγή και όχι απλώς απαντώντας σε αυτήν (Fuller, 1999., Delanty, 2001., όπ. αναφ. στον Delanty, 

2003: 81).   

7. Συμπεράσματα 

Η μάθηση θα συνοδεύει ένα άτομο καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του και συνδέεται με την 
ποιότητα ζωής και τη συμμετοχή των πολιτών (Biesta, 2004:172). Η εκπαίδευση έχει γίνει τρόπος 
ζωής, προσφέροντας πολλές επιλογές μέσω της Δια Βίου Μάθησης. Η Διά Βίου Μάθηση είναι η 
κύρια στρατηγική που εφαρμόζουν τα έθνη για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις αλλαγές, 

επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Απώτερος στόχος της 
είναι η ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα (Alves et al., 2010: 336). Η σημασία της Δια Βίου Μάθησης δεν έχει 
αμφισβητηθεί, αλλά η κατεύθυνση που παίρνει η κοινωνία της γνώσης αμφισβητείται (Jarvis, 2006: 

211). Ο κίνδυνος δημιουργίας καταστάσεων διαφορετικής ταχύτητας, ανάλογα με την ικανότητά των 
χωρών να αναπτύσσουν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Δια Βίου Μάθησης, είναι 
πραγματικός.  

Η αμφισβήτηση του καπιταλισμού φαίνεται από το κίνημα που υποστηρίζει ότι πρέπει να 

εστιαστούν στην Αφρική, όπου τα άκρα της φτώχειας είναι διακριτά και απεικονίζονται έντονα στην 
εύπορη Δύση από τα μέσα ενημέρωσης (Jarvis, 2006: 211). Για να ανακτήσουμε την εκπαίδευση από 
τον νεοφιλελευθερισμό, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να εστιάζουμε στην εκπαίδευση ως εξέλιξη του 
εαυτού, όχι σύμφωνα με τις οικονομικές επιταγές, αλλά σύμφωνα με την ευημερία και την άνθηση 

του ατόμου ως βασικούς στόχους της εκπαίδευσης (Patrick, 2013: 6). Συνεπώς, θα πρέπει να βρούμε 
τη χρυσή αναλογία μεταξύ της προσφερόμενης Δια Βίου Μάθησης και των κοινωνικών αναγκών, 
προκειμένου οι άνθρωποι να αναζητήσουν εκπαίδευση με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και 
όχι τα οικονομικά τους συμφέροντα. 

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 

Ελληνόγλωσση 

Γκόβαρης, Χ., Ρουσσάκης, Ι., (2008). Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην Εκπαίδευση. Αθήνα: 
ΥΠΕΠΘ – ΠΙ. 

Πασιάς, Γ. (2020). Εκπαιδευτική Πολιτική, Σημειώσεις του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική και 
Σχεσιασμός». Αθήνα. 

Ξενόγλωσση 

Alves, M. G., Neves, C., & Gomes, E. X. (2010). Lifelong Learning: Conceptualizations in 

European educational policy documents. European Educational Research Journal, 9  (3), 
332–344. 



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

321 

Ball, St. and Youdell, D. (2011). H κρυφή ιδιωτικοποίηση στη δημόσια εκπαίδευση (μτφρ. Β. Παππή 
– επιμ. Γ. Γρόλλιος). Αθήνα: ΙΠΕΜ – ΔΟΕ. 

Biesta, G. (2006). What’s the point of lifelong learning if lifelong learning has no point? European 
Educational Research Journal, 5 , 169–180. 

R. Carneiro. (2015). "Learning: The Treasure Within – Prospects for Education in the 21st 
Century", European Journal of Education, Vol. 50, No. 1, 2015,  101-112. 

Delanty, G. (2003). Ideologies Of The Knowledge Society And The Cultural Contradictions Of 
Higher Education. Policy Futures In Education, 1(1): 71-82. 

European Council, 2000, Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23-24 March 2000. 
Διαθέσιμο στο: http://ue.eu.int/ueDocs /cms_Data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm), 
πρόσβαση 29/12/20. 
Jakobi, A.P. 2007. The knowledge society and the global dynamics in education politics. European 

Educational Journal, 6(1): 39–50. 
Jarvis, P. (2006). Beyond the learning society: Globalization and the moral imperative for reflective 

social change. International Journal of Lifelong Education, 25(3), 201- 211 
Patrick, F. (2013). "Neoliberalism, the knowledge economy, and the learner: Challenging the 

inevitability of the commodified self as an outcome of education." ISRN Education 2013. 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΕΣ 

ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Κούγιας Κωνσταντίνος  

ΕΛΜΕΠΑ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Διδάσκων 
 

Κοντοπόδη Ελπίδα  

Εκπαιδευτικός ΠΕ19 
 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει την εικόνα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ελλάδα σήμερα. Η επιλογή δεν είναι τυχαία στο βαθμό που 

η υφιστάμενη κατάσταση εξετάζεται υπό το βάρος, των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, της 
δεκαετούς οικονομικής κρίσης, της ψήφισης του νόμου 4763/2020 και της κοινωνικής απαξίωσης 
που βιώνει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.  

 

Λέξεις κλειδιά: Δεξιότητες, Επαγγελματική κατάρτιση, Ευρωπαϊκή Ένωση 

1. Εισαγωγή  

Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής κατάρτισης 
(CEDEFOP) για το 2030 περιγράφουν εργασιακά περιβάλλοντα που θα χαρακτηρίζονται από 
μεγαλύτερη αυτονομία, μεγαλύτερη χρήση τεχνολογίων πληροφορίας και μείωση της χειρωνακτικής 
εργασίας. Τονίζεται ότι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες θα μεταβληθούν και οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα αντιστοιχούν στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες (European Center for the Development of Vocational Training [CEDEFOP], 2018a). 
Κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων καλούνται να έχουν η επαγγελματική 
εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η διά βίου μάθηση.  

http://ue.eu.int/ueDocs%20/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm
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Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης χαρακτηρίζεται ως "επαγγελματικό" όταν ο 
σκοπός του είναι να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην αγορά εργασίας. 
Ανάλογα με τη στόχευσή τους τα συστήματα που παρέχουν προγράμματα κατάρτισης 
κατηγοριοποιούνται σε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΑΕΕΚ) και σε 

συνεχιζόμενη (ΣΕΕΚ). Η ΑΕΕΚ περιλαμβάνει το σύνολο εκπαίδευσης και κατάρτισης που λαμβάνει 
κάποιος σπουδαστής πριν από την είσοδο τους στον επαγγελματικό βίο, ενώ η ΣΕΕΚ παρέχεται σε 
σπουδαστές μετά την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση ή μετά την είσοδο στον επαγγελματικό βίο 
και εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην πρακτική εμπειρία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της μάθησης 

πραγματοποιείται στον χώρο εργασίας. Διαχωρίζονται τρεις μορφές: τυπική εκπαίδευση 
(επαγγελματική εκπαίδευση), μη τυπική εκπαίδευση (επαγγελματική κατάρτιση) και άτυπη μάθηση 
(Ίδρυμα Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών [ΙΟΒΕ], 2021).  

Είτε πρόκειται για νέους που ξεκινούν την καριέρα τους είτε για ενήλικες που αναζητούν 

αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση, η ΕΕΚ:  

• Προετοιμάζει τους νέους να εισέλθουν με επιτυχία στην επαγγελματική ζωή. 

• Βοηθά τους εργαζόμενους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να προσαρμοστούν στις 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας 

• Συνδράμει τους ανέργους ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την 

επανεισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. 

Σήμερα, πάνω από το 50% των νέων στην Ευρώπη σήμερα συμμετέχουν σε δομές ΑΕΕΚ, ενώ 

η παροχή προγραμμάτων ΣΕΕΚ από τις επιχειρήσεις αυξήθηκε την περίοδο 2005 -2015 από το 66% 
στο 73% (CEDEFOP, 2020a). Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2020 το ποσοστό απασχόλησης 
αποφοίτων ΕΕΚ ηλικίας 20-34 ήταν 76,1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το πτυχιούχο γενικής 
εκπαίδευσης ήταν 58,3%. Η στατιστική απεικόνιση καταδεικνύει αφενός την αποτελεσματικότητα 

των προγραμμάτων ΕΕΚ και αφετέρου την αναγκαιότητα αναμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
συστημάτων ώστε να αποτελέσουν μοχλούς για την αύξηση της απασχολησιμότητας, της 
παραγωγικότητας και της γενικότερης οικονομικής μεγέθυνσης.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει την εικόνα της ΕΕΚ  στην Ελλάδα σήμερα. 

Η επιλογή δεν είναι τυχαία στο βαθμό που η υφιστάμενη κατάσταση εξετάζεται υπό το βάρος 
τεσσάρων παραμέτρων: 

• Του αντικτύπου της πανδημίας COVID-19  στην οικονομία, των ραγδαίων τεχνολογικών 
εξελίξεων, της ψηφιοποίησης, της μετάβασης σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, 
κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και των 
νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας που επιταχύνουν τις αλλαγές στις δεξιότητες που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας. 

• Της δεκαετούς οικονομικής κρίσης που έχει αφήσει νωπά σημάδια στο σώμα της ελληνικής 
κοινωνίας. Το ποσοστό ανεργίας των νέων (15-24) από 26,1% το 2009 αυξήθηκε σε 59,2% 
το 2013, ενώ το 2021 ανήλθε στο 35,5%, τιμή υπερδιπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ-27 και 

η υψηλότερη μεταξύ των κρατών-μελών. 

• Του παραδόξου αφενός της αναγνώρισης της σπουδαιότητας της ΕΕΚ στην αντιμετώπιση 
των αναγκών της αγοράς εργασίας και της αποτελεσματικής μετάβασης των νέων από το 

σχολείο στην αγορά εργασίας και αφετέρου της υφιστάμενης εικόνας της ΕΕΚ στη χώρα, 
όπου τα χρόνια προβλήματα και οι αστοχίες μεταρρυθμιστικών προσπαθειών έχουν 
δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής απαξίωσης, μειωμένης ελκυστικότητάς, προβληματικής 
διασύνδεσής με την αγορά εργασίας και περιορισμένης αποτελεσματικότητας του 

περιεχομένου των προγραμμάτων της.  

• Της ψήφισης του νόμου 4763/2020 που αφορά οργανωτικές ρυθμίσεις που καλύπτουν όλο το 
φάσμα της ΕΕΚ.   
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Το υπόλοιπο μέρος της εργασίας διαρθρώνεται σε τρεις επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη 
καταγράφονται σε αδρές γραμμές οι προσπάθειες της ΕΕ στο πεδίο της ΕΕΚ. Στην δεύτερη 
αποτυπώνεται η κατάσταση της ΕΕΚ στην Ελλάδα και επιχειρείται μια παρουσίαση των επιδόσεων 
των πολιτικών κατάρτισης με σημείο αναφοράς τις επιδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ). Στην τρίτη ενότητα η προσοχή εστιάζεται σε δύο διαστάσεις της ΕΕΚ που η συζήτηση 
για τις αποτελεσματικές  πολιτικές κατάρτισης οφείλει να λάβει υπόψη της, αυτή της διαμόρφωσης 
προσόντων και της διασύνδεσης τους με την αγορά εργασίας και αυτή της ελκυστικότητας των 
προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης. 

2. Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στην ΕΕ  

Σε αντίθεση με τη γενική εκπαίδευση, όπου τα κράτη μέλη της Ε.Ε. διατήρησαν την 

αποκλειστική αρμοδιότητα (Lawn & Grek, 2012), η ΕΕΚ ήταν ανοιχτή στην ευρωπαϊκή συνεργασία 
από την αρχή της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (de Olagüe Smithson, 2017). Ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις 
Συνθήκες αναφέρει ότι: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην 

επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση» (άρθρο 14) και έχει «δικαίωμα προς εργασία και την άσκηση 
επαγγέλματος, το οποίο επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα» (άρθρο 15).  

2.1. Το περιεχόμενο των πολιτικών  

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, η πολιτική της ΕΕ έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην 
ΕΕΚ, ιδίως μετά την έναρξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για ενισχυμένη συνεργασία στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση το 2002, γνωστή ως «Διαδικασία της Κοπεγχάγης». 

Έκτοτε, η ενισχυμένη συνεργασία συγκεκριμενοποιήθηκε με το Ανακοινωθέν της Bruges το 2010 
και τα Συμπεράσματα της Ρίγας το 2015. Παράλληλα, εισήχθησαν βασικά εργαλεία τα οποία διαρκώς 
επικαιροποιούνται όπως το Europass, το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων,  το 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης με στόχο  τη  βελτίωση της διαφάνειας, 
της συγκρισιμότητας και της φορητότητας των επαγγελματικών προσόντων. Η υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ΕΕΚ υποστηρίζεται από δύο οργανισμούς: το CEDEFOP, το οποίο 
παρέχει πληροφόρηση, τεκμηρίωση και έρευνα σχετικά με τα συστήματα ΕΕΚ και τις απαιτήσεις 

δεξιοτήτων, και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), το οποίο συμβάλλει, 
στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. Προς την οικονομική στήριξη των παραπάνω πρωτοβουλιών  χρησιμοποιούνται  
προγράμματα χρηματοδότησης όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ESF+) και το Erasmus+ 

που υποστηρίζουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση, καθώς και 
χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Recovery and Resilience Facility,  το REACT-EU, το «Next 
Generation EU», και το SURE. 

Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, η πολιτική της ΕΕ επιδίωξε να επενδύσει περαιτέρω σε 

υψηλής ποιότητας ΕΕΚ. Το 2013, θεσπίστηκαν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία  οι οποίες 
χρησιμοποιούν την ΕΕΚ για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων στην αγορά εργασίας. Μέχρι 
την έναρξη της πανδημίας πάνω από 24 εκατομμύρια νέοι που είχαν κάποια στιγμή εγγραφεί σε 
προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία έλαβαν προσφορά εργασίας, συνέχισαν την εκπαίδευση, 

τη μαθητεία ή την πρακτική άσκηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022).  
Το 2020, με Σύσταση του Συμβουλίου, υιοθετήθηκε «η γέφυρα προς την απασχόληση — 

ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία» με την οποία όλα τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών θα λαμβάνουν ποιοτική προσφορά 

απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας και πρακτικής άσκησης, εντός τεσσάρων μηνών 
από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την εκπαίδευση (Συμβούλιο, 2020α).  

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων (2020) έθεσε ποσοτικούς στόχους για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση (εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες) σε μια περίοδο 
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πέντε ετών. Οι δώδεκα δράσεις του Θεματολογίου επικεντρώνονται στην προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ κρατών μελών, εταιρειών και κοινωνικών εταίρων για να ενδυναμώσουν τα άτομα να 
ξεκινήσουν τη δια βίου μάθηση. Εντός του Θεματολογίου έχει ανακοινωθεί και η πρωτοβουλία για 
τους Ατομικούς Λογαριασμούς Μάθησης, με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στην κατάρτιση 

για ενήλικες σε ηλικία εργασίας. Το θεματολόγιο λειτουργεί σε συνέργεια με τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Εκπαίδευσης και το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση για την ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία ενός ολιστικού, ευρωπαϊκού χώρου μάθησης που ωφελεί όλους τους 
μαθητές, τους δασκάλους και τα ιδρύματα. Η Επιτροπή προτείνει να  τεθούν ποσοτικοί στόχοι με 

βάση τους υφιστάμενους δείκτες, οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθούνται έως το 2025 (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2020): 

• Έως το 2025, 120 εκατομμύρια ενήλικοι στην ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχουν κάθε χρόνο σε 
μαθησιακές διαδικασίες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 50% του ενήλικου πληθυσμού και 
σε περίπου 540 εκατομμύρια δραστηριότητες κατάρτισης για την εν λόγω ομάδα κατά την 
πενταετή περίοδο. 

• Έως το 2025, 14 εκατομμύρια ενήλικοι με χαμηλά προσόντα στην ΕΕ θα πρέπει να 
συμμετέχουν κάθε χρόνο σε μαθησιακές διαδικασίες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 30% 
αυτής της ομάδας και σε περίπου 60 εκατομμύρια δραστηριότητες κατάρτισης για την εν 

λόγω ομάδα κατά την πενταετή περίοδο. 

• Έως το 2025, 2 εκατομμύρια άτομα που αναζητούν εργασία ή ένας στους πέντε θα πρέπει να 
έχουν πρόσφατη μαθησιακή εμπειρία. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 40 
εκατομμύρια μαθησιακές δραστηριότητες για την εν λόγω ομάδα κατά την πενταετή περίοδο 

• Έως το 2025, 230 εκατομμύρια ενήλικοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τις βασικές 
ψηφιακές δεξιότητες, αριθμός που καλύπτει το 70% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ.  

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα παρακολουθείται τακτικά η πρόοδος προς την 
επίτευξη των στόχων. 

2.2 Μεταρρυθμιστικός προσανατολισμός 

Με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 νωπό, στη Σύσταση του Συμβουλίου για την ΕΕΚ 
για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα που υιοθετήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2020 ορίζονται οι βασικές αρχές για να διασφαλισθεί ότι η ΕΕΚ παρέχει ποιοτικές 

ευκαιρίες μάθησης για νέους και ενήλικες (Συμβούλιο, 2020β). Στη Σύσταση, τα κράτη μέλη 
καλούνται να καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη, έως το 2025, των ακόλουθων στόχων σε 
επίπεδο ΕΕ:  

• Το ποσοστό των απασχολούμενων αποφοίτων από την ΕΕΚ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
82% 

• Το 60% των νέων πτυχιούχων από την ΕΕΚ να επωφελούνται από τη μάθηση που βασίζεται 

στην εργασία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

• Το 8% των εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ να επωφελείται από μαθησιακή κινητικότητα στο 
εξωτερικό.  

Η κρίση COVID-19 ανανέωσε την ανάγκη για ευελιξία της ΕΕΚ εν όψει των προκλήσεων στις 
νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, επιτάχυνε την ανάγκη ψηφιοποίησης της ΕΕΚ και τόνισε την 

ανάγκη για σύγχρονες και καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και περισσότερες επενδύσεις σε 
δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Οι παραπάνω διαπιστώσεις 
ενσωματώθηκαν σε αρχές και αυτές διαρθρώθηκαν σε στόχους που τα κράτη μέλη οφείλουν να 
ακολουθήσουν στις εθνικές πολιτικές για την ΕΕΚ (Συμβούλιο, 2020β):  

• Η ΕΕΚ να είναι ευκίνητη στην προσαρμογή σε δυναμικές αλλαγές στην αγορά εργασίας  

• Οι ευκαιρίες ευελιξίας και προόδου να βρίσκονται στο επίκεντρο της ΕΕΚ  



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

325 

• Η ΕΕΚ να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ανάπτυξη και να 
προετοιμάζει για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση και για τα επαγγέλματα σε υψηλή 
ζήτηση. 

• Η ΕΕΚ να είναι ελκυστική και να βασίζεται σε σύγχρονη και ψηφιοποιημένη παροχή 

κατάρτισης/δεξιοτήτων 

• Η ΕΕΚ να προωθεί την ισότητα των ευκαιριών 

• Η ΕΕΚ οφείλει να διαπνέεται από μια νοοτροπία διασφάλισης της ποιότητας 

Με τη Διακήρυξη του Osnabrück τον Νοέμβριο του 2020, οι παραπάνω στόχοι 
«μεταφράστηκαν σε μια σειρά μέτρων με χρονικό ορίζοντα την περίοδο 2021 -2025 (European 

Commission, 2021): 

• Ανθεκτικότητα και αριστεία χάρη σε ποιοτική, χωρίς αποκλεισμούς και ευέλικτη ΕΕΚ.  

• Μια νέα νοοτροπία για τη διά βίου μάθηση που συνεπάγεται ότι  τα άτομα θα έχουν το 
πλεονέκτημα να λαμβάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό σε όλη τους τη ζωή,  

• Βιωσιμότητα — μια πράσινη σύνδεση με τον τομέα της ΕΕΚ  

• α ευρωπαϊκά συστήματα ΕΕΚ να λειτουργούν ως ένας κοινός χώρος ευρωπαϊκής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, ο οποίος να αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως σημείο αναφοράς από όσους 
θέλουν να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση. 

Σε υποστήριξη τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεση τους μια σειρά από ενωσιακές πρωτοβουλίες 
με κυριότερες:  

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας, που αφορούν διακρατικά δίκτυα συνεργασίας που 

στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και της αριστείας στην ΕΕΚ. Συγκεντρώνουν ένα ευρύ 
φάσμα τοπικών και περιφερειακών εταίρων, με σκοπό να δημιουργήσουν «οικοσυστήματα 
δεξιοτήτων». Στόχος, η δημιουργία 100 συμπράξεων με χρηματοδότηση από το Erasmus+ για την 
περίοδο 2021-2027 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022β). 

Την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Μαθητείες (EAfA) και τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Μαθητείας, 
οι πρωτοβουλίες αυτές φέρνουν σε επαφή κυβερνήσεις και ενδιαφερόμενα μέρη για να ενισχύσουν 
την υποστήριξη για θέσεις μαθητείας και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και τις δεσμεύσεις για 
τη βελτίωση της ΕΕΚ. Οι στόχοι προωθούνται μέσω της ανάληψης εθνικών δεσμεύσεων και 

εθελοντικών δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Οι υπηρεσίες στήριξης των θέσεων 
μαθητείας αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας σε όλη την ΕΕ 
(European Commission, 2019). 

 

2.3 Συστήματα ΑΕΕΚ στην Ευρώπη 

Η ΑΕΕΚ που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα μέλος της ΕΕ διαφοροποιείται με βασικές αιτίες το 

διαφορετικό προφίλ που διαθέτει κάθε χώρα κυρίως σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική 
πολιτική, το αναπτυξιακό-παραγωγικό μοντέλο, καθώς και την τοπική επαγγελματική και κοινωνική 
κουλτούρα (ΙΟΒΕ, 2021). Διακρίνονται τέσσερις βασικές κατηγορίες συστημάτων ΑΕΕΚ, με την 
κύρια μεταβλητή να αφορά την κατανομή του χρόνου εκπαίδευσης μεταξύ εκπαιδευτικών δομών από 

τη μια πλευρά και των επιχειρήσεων από την άλλη. 
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Διάγραμμα 2.3: Συστήματα ΑΕΕΚ στην Ευρώπη 
 

3. Η ελληνική περίπτωση 

Στην Ελλάδα η ΕΕΚ δεν έχει καταφέρει να θεωρείται ως ισότιμη εκπαιδευτική διαδρομή με τη 

γενική εκπαίδευση. Σε μια κοινωνία που εκτιμά ιδιαίτερα τις πανεπιστημιακές σπουδές, η 
εκλυστικότητα της ΕΕΚ παραμένει περιορισμένη και χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά 
εγκατάλειψης και από εμπόδια στη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Η ΕΕΚ παραμένει μια δεύτερη 
επιλογή και συχνά προσελκύει καταρτιζόμενους με χαμηλές επιδόσεις, οι οποίοι μπορεί επίσης να 

προέρχονται από χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.  

3.1 Το νομοθετικό πλαίσιο 

Ο νόμος 3879/2010 αποτέλεσε το βασικό νομοθέτημα που διαμόρφωσε τις εθνικές 
προτεραιότητες στον τομέα της δια βίου μάθησης και ρύθμισε θέματα που διέπουν τις δράσεις στο 
εν λόγω πεδίο. Επιπλέον, θεσμοθέτησε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Εθνικό Δίκτυο Δια 
Βίου Μάθησης. Παρά τις καλές προθέσεις, αυτές οι ρυθμίσεις δεν φαίνεται να έτυχαν ικανοποιητικού 

βαθμού εφαρμογής (ΙΟΒΕ, 2021). Συμπληρωματικά θεσπίστηκαν διατάξεις σε άλλα νομοσχέδια και 
παράγωγα νομοθετήματα. Ο νόμος 4763/2020 αποτελεί το τελευταίο νομοθέτημα με το οποίο 
επιχειρείται να μεταρρυθμιστεί το τοπίο της ΕΕΚ και της δια βίου μάθησης. Εισάγονται αλλαγές στο 
σύστημα ΕΕΚ, ωστόσο είναι ακόμα πολύ πρόωρο αυτές να αξιολογηθούν. Μέχρι την υιοθέτηση του 

εν λόγω νομοθετήματος, το γενικότερο νομοθετικό περιβάλλον που αφορούσε τα θέματα της ΑΕΕΚ 
και της ΣΕΕΚ χαρακτηριζόταν από πολυπλοκότητα και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων (CEDEFOP, 
2018b).  Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4763/2020 ως εμπόδια για την επίτευξη των στόχων 
της δια βίου μάθησης επισημαίνονται (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων [ΥΠΑΙΠΘ], 

2021):  

• Αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ δομών και εκπαιδευτικών διαδρομών 

• Απουσία δομών μετα-γυμνασιακού επιπέδου 

• Ύπαρξη παρωχημένων ειδικοτήτων και οδηγών κατάρτισης 
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• Ανεπαρκής διασύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων 
λόγω της απουσίας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της ΕΕΚ και της 
ανορθολογικής επιλογής ειδικοτήτων και εκπαιδευτών 

• Έλλειψη αξιοπιστίας στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων  

• Αρρυθμίες στην οργάνωση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) που επιτείνει το χάσμα δεξιοτήτων 

Με τον νέο νόμο, επιχειρείται η αναμόρφωση του συστήματος ΕΕΚ. Οι αλλαγές κινούνται σε 
τρεις βασικούς άξονες, στον πρώτο άξονα, δημιουργείται κοινός στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΕΚ 
και ΔΒΜ, με στόχο την άρση επικαλύψεων δομών και υπηρεσιών, με τη θέσπιση διακριτών επιπέδων 

προσόντων. Στον δεύτερο άξονα εντάσσονται αλλαγές με στόχο την αμεσότερη και 
αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ΕΕΚ και ΔΒΜ με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Στον τρίτο άξονα ενσωματώνονται οι αλλαγές που αφορούν στην αναβάθμιση της 
παρεχόμενης ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ. Ειδικότερα, προβλέπεται η ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών 

Κατάρτισης (ΕΣΚ) διετούς φοίτησης επιπέδου 3 για αποφοίτους Γυμνασίου (υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης), με ιδιαίτερη στόχευση η ένταξη των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην 
επαγγελματική ζωή (ΙΟΒΕ, 2021). 

3.2 Η οργάνωση παροχής ΕΕΚ 

Η EEK στην Ελλάδα προσφέρεται μέσα από ένα σχετικά μεγάλο εύρος προγραμμάτων και 
παρόχων. Τα θεσμοθετημένα προγράμματα αρχικής ΕΕΚ ξεκινούν αμέσως μετά την υποχρεωτική 

εκπαίδευση και προσφέρονται σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Σχετικά με τη ΣΕΕΚ, παρέχονται προγράμματα τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
(μέσα από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και μη τυπικής εκπαίδευσης (μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης) και κατάρτισης (μέσω ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους και του Σύστηματος Επιταγών 

Κατάρτισης για τους ανέργους), ενώ η ΣΕΕΚ παρέχει και την δυνατότητα της άτυπης μάθησης 
(ΙΟΒΕ, 2021).  

 
Διάγραμμα 3.2: Διάρθρωση παροχής ΕΕΚ στην Ελλάδα 

 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ (2021) 
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3.3 Οι επιδόσεις της ΕΕΚ 

Αν και αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος της ΕΕΚ για μια αποτελεσματική προετοιμασία των 

ατόμων με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στην παραγωγική δραστηριότητα, οι τρέχουσες 
επιδόσεις υστερούν σημαντικά σε σχέση με την ΕΕ, τόσο με κριτήρια ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. 
Η Ελλάδα είναι ουραγός αναφορικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων ηλικίας σε 25 -64 ετών σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης. Το 2020 η Ελλάδα είχε την τέταρτη χαμηλότερη επίδοση 

αφού μόλις το 4.1% είχε παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εντός χρονικού διαστήματος 
τεσσάρων εβδομάδων πριν τη διεξαγωγή της έρευνας.   

Σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου 2015-2019, στην Ελλάδα, το 2019 μόνο το 29,1% των 
σπουδαστών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (έναντι 29,9 %, το 2015) επιλέγει την 

ΑΕΕΚ. Το ποσοστό αυτό υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (48,4%), 
κατατάσσοντας την Ελλάδα στις χώρες με το μικρότερο μερίδιο συμμετοχής στην ΑΕΕΚ. Το 
υψηλότερο ποσοστό σπουδαστών ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εντάσσονται στην 
ΕΕΚ καταγράφεται στην Τσεχία (70,5%). 

 
Διάγραμμα 3.3.1: Ποσοστά συμμετοχής στην ΑΕΕΚ 

 

 

 
Πηγή: CEDEFOP 

 
Το 2020, το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων της ΑΕΕΚ ηλικίας 20-34 ετών και μεσαίου 

επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 3-4) ανέρχονταν μόλις στο 43,7%, επίδοση που κατατάσσει την 
Ελλάδα στην τελευταία θέση, με σημαντική απόκλιση από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ-27 
(76,1%). Μάλτα και Σουηδία παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων 
της αρχικής ΕΕΚ με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με 89,5% και 85,3%. 

 
Διάγραμμα 3.3.2: Ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων της ΑΕΕΚ 

 

 
 

Πηγή: CEDEFOP 
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Το ποσοστό συμμετοχής εργαζομένων και επιχειρήσεων σε προγράμματα κατάρτισης, 
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα του 2015, η Ελλάδα λαμβάνει την τελευταία θέση στην ΕΕ, με 
18,5% και 21,7% αντίστοιχα. Στην τρίτη χαμηλότερη θέση κατατάσσεται η χώρα αναφορικά με τις 
δαπάνες για προγράμματα ΣΕΕΚ ως ποσοστό του εργατικού κόστους (1,1%), ενώ συγκριτικά 

χαμηλές είναι και οι δαπάνες για την κατάρτιση ανέργων, ειδικά σε σχέση με άλλες χώρες που 
αντιμετωπίζουν αυξημένα ποσοστά ανεργίας. 

 

Διάγραμμα 3.3.3: Ποσοστά συμμετοχής εργαζομένων και επιχειρήσεων στην ΣΕΕΚ 

 

 

  

Πηγή: Eurostat 
 
Η παραπάνω απογοητευτική εικόνα επιβεβαιώνεται και στα πρόσφατα στοιχεία για το ποσοστό 

των νέων 16-24 ετών που δεν έχει απασχόληση ούτε παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. 
Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη υψηλότερη θέση με 25,9% με πρώτη την Ιταλία με 29,4%.  

 

Διάγραμμα 3.3.4: Νέοι εκτός απασχόλησης και κατάρτισης  

 

Πηγή:Eurostat 
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Αναφορικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών οι σχετικές επιδόσεις δεν είναι ούτε 
εκεί ενθαρρυντικές. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων (ΕΔΔ) του CEDEFOP, η 
συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του στην οικονομική ανάπτυξη 
μεγιστοποιείται, όταν συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις: τα συστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 

παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, το ανθρώπινο δυναμικό 
προσφέρει ενεργά τις δεξιότητές του στην αγορά εργασίας, η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας είναι αποτελεσματική.  Η Ελλάδα 
καταγράφει τις πλέον χαμηλές επιδόσεις στις τρεις βασικές συνιστώσες του δείκτη: για το έτος 2022, 

η Ελλάδα κατατάχθηκε μόλις 28η στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, 27η στην ενεργοποίηση  δεξιοτήτων 
και 30η στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων, αποτυπώνοντας μια εικόνα υστέρησης όσον αφορά στο 
τρίπτυχο Ανάπτυξη-Ενεργοποίηση-Αντιστοίχιση δεξιοτήτων. 

Την καλύτερη επίδοση του ΕΔΔ επιτυγχάνει η Τσεχική Δημοκρατία (70). Η επίδοση αυτή 

οφείλεται στην αποτελεσματική αντιστοίχιση των δεξιοτήτων, καθώς οι επιδόσεις της στα πεδία της 
ανάπτυξης και της ενεργοποίησης δεξιοτήτων δεν είναι ανάλογα καλές. Οι χαμηλότερες επιδόσεις 
του Δείκτη καταγράφονται στην Ελλάδα (23), στην Ισπανία (19) και στην Ιταλία (15). Οι χαμηλές 
επιδόσεις της Ισπανίας και της Ελλάδας οφείλονται, κυρίως, στη σχετικά αναποτελεσματική 

αντιστοίχιση δεξιοτήτων, ενώ της Ιταλίας στην ασθενή ενεργοποίησή τους. Στο πρόγραμμα 
International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), οι χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας επαληθεύονται αφού το 
18,7% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 20 -34 ετών, στερούνται βασικών 

δεξιοτήτων. Τα ποσοστά επιδεινώνονται στους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού 
το ποσοστό αυξάνεται στο 27,85%. 

 
Διάγραμμα 3.3.5: European Skills Index  
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Πηγή: CEDEFOP  

4. Συζήτηση 

Οι επιδόσεις της χώρας στον ΕΔΔ και  οι προκλήσεις (ψηφιοποίηση, αυτοματισμός, ρομποτική, 
τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη και βιώσιμη οικονομία συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής 

αλλαγής, της παγκοσμιοποίησης, των νέων επιχειρηματικών μοντέλων, των νέων μορφών 
οργάνωσης της εργασίας, των δημογραφικών εξελίξεων, της γήρανσης, της μετανάστευσης) δεν 
αφήνουν περιθώρια αδράνειας. Οι αλλαγές των συστημάτων παραγωγής επιτάσσουν το ριζικό 
μετασχηματισμό της ΕΕΚ ώστε να επιτελέσει με επιτυχία το διττό στόχο της διευκόλυνσης την 

ένταξης των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας και την κάλυψης των αναγκών της οικονομίας.  Η 
διατύπωση ενός συνολικού πακέτου προτάσεων για την άρση της ποσοτικής υποβάθμισης και της 
κοινωνικής απαξίωσης της ΕΕΚ υπερβαίνει την οικονομία του κειμένου, ωστόσο θα ήταν χρήσιμο 
να σταθούμε σε δύο παραμέτρους που μπορούν επηρεάσουν θετικά τις μελλοντικές επιδόσεις της 

ΕΕΚ. Η διαμόρφωση προσόντων στην ΕΕΚ, και η προώθηση της συμμετοχής στην ΕΕΚ 
πλαισιωμένες από ένα σύνολο πολιτικών που επιλύει γραφειοκρατικά ζητήματα διακυβέρνησης της 
ΕΕΚ, δύνανται να φέρουν στην Ελλάδα την “άνοιξη” της κατάρτισης σε δεξιότητες με απήχηση στην 
αγορά και στην κοινωνία. 

Από τις συνιστώσες του ΕΔΔ, η Ελλάδα είναι η χώρα με τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην 
ΕΕ στον τομέα της αντιστοίχισης δεξιοτήτων (13). Σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών το 36% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, και το 46% των πιο εξωστρεφών από 
αυτές, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Ως σημαντικότερες 

δυσκολίες αναφέρονται από τις επιχειρήσεις η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων (27,7%) και η 
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απουσία σχετικής εργασιακής εμπειρίας (21,3%) (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών [ΣΕΒ], 
2020). Το ελληνικό σύστημα δεξιοτήτων εμφανίζεται ανεπαρκές να αντιμετωπίσει ακόμη και μέτρια 
επίπεδα ζήτησης δεξιοτήτων. Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του CEDEFOP για την Ελλάδα το 2030 
κάνουν λόγο για αύξηση της απασχόλησης κατά 8,5%, ενώ σύνθεση της ζήτησης των νέων 

επαγγελμάτων θα είναι 51% ανώτερου επιπέδου, 32% μεσαίου επιπέδου και 17% κατώτερου 
επιπέδου (CEDEFOP, 2020b).  

Οι παραπάνω περιγραφικές αναλύσεις αποτυπώνουν την εμφανή αδυναμία του συστήματος 
της ΕΕΚ στη χώρα υπό τους όρους της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων. Επιχειρώντας να 

διερευνήσουμε τα αίτια αυτής της υστέρησης  εντοπίζουμε μια σειρά αλληλένδετων παραγόντων που 
αποτυπώνονται στο τρίπτυχο διακυβέρνηση συστήματος – συμμετοχή - περιεχόμενο εκπαίδευσης. 
Πιο συγκεκριμένα, σε μελέτη του CEDEFOP με στόχο την ανασκόπηση της συσσωρευμένης 
εμπειρίας στο πεδίο της ΕΕΚ, ο οργανισμός εντοπίζει τέσσερις βασικές αιτίες για την υστέρηση της 

ΕΕΚ στην Ελλάδα. Τα βασικά ευρήματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα (CEDEFOP, 2018c):  
 

• Διακυβέρνηση – ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και επιμελητηρίων δεν είναι σαφώς 
καθορισμένος.  

• Περιεχόμενο εκπαίδευσης και ανταπόκριση στην αγορά εργασίας – η προσφορά εργασιακών 

μαθητειών δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας  

• Συμμετοχή και υποστήριξη των επιχειρήσεων – ο βαθμός πληροφόρησης των περισσοτέρων 
εταιριών είναι σχετικά χαμηλός ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων μαθητείας. Η 
έλλειψη πληροφόρησης όσον αφορά την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

πραγματοποίηση μιας εργασιακής μαθητείας σε εταιρία είναι κάποιοι από τους παράγοντες 
που οδηγούν στην αποχή των επιχειρήσεων.  

• Περιορισμένες ευκαιρίες ακαδημαϊκής εξέλιξης για τους απόφοιτους των Επαγγελματικών 
Σχολών (ΕΠΑΣ).    

  
Οι παραπάνω αδυναμίες «επιβάλλουν» την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης. Ο στρατηγικός 

σχεδιασμός για την άρση της αναποτελεσματικότητας  της ΕΕΚ απαιτεί διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική βελτίωση του υφιστάμενου Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας, ώστε 
να ανταποκρίνεται στο ρόλο του, η συστηματική συλλογή στοιχείων σχετικά με τις απαιτούμενες 

δεξιότητες αναδυόμενων τομέων της οικονομίας και τις δεξιότητες που προσφέρει η παρεχόμενη 
εκπαίδευση ώστε να περιοριστούν οι αναντιστοιχίες μεταξύ ζήτησης και προσφοράς σε δεξιότητες, 
η ανάπτυξη πιστοποιημένων δεξιοτήτων, η ενίσχυση νέων δεξιοτήτων κυρίως στην πράσινη και την 
ψηφιακή οικονομία και η προσφορά στοχευμένων ειδικοτήτων, οι οποίες δύνανται να παρέχονται σε 

συνεργασία με τους κλαδικούς τομείς της οικονομίας μπορούν να αποτελούν κατευθύνσεις πολιτικής 
δράσης. Περιθώρια σημαντικής βελτίωσης υπάρχουν και ως προς τους εκπαιδευτές, οι οποίοι 
χρειάζονται διαρκή επιμόρφωση και στενότερη επαφή με την παραγωγική διαδικασία (ΙΟΒΕ, 2021). 
Παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί η ποιότητα των σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  Σύμφωνα 

με την τελευταία αξιολόγηση του Διεθνούς Προγράμματος PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών, 
η μέση απόδοση των Ελλήνων 15χρονων μαθητών είναι κάτω του μέσου όρου και από τις 
χαμηλότερες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Organisation for Economic Co -operation and 
Development [OECD], 2018). Η αναβάθμιση των σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση θα 

συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος ΕΕΚ, αφού το υψηλότερο επίπεδο τον 
εισερχομένων θα επηρεάσει θετικά και το επίπεδο της φοίτησης.   

Η ΕΕΚ οφείλει να αποτελεί κοινωνική στόχευση και να αρθεί το στερεότυπο σύμφωνα με το 
οποίο παραμένει επιλογή δεύτερης κατηγορίας. Η Πολιτεία θα πρέπει να σχεδιάσει μια σειρά 

κινήτρων στα άτομα, στις επιχειρήσεις και στους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης για να ενισχυθεί 
η συμμετοχή τους στην ΕΕΚ και να αρθούν προβλήματα όπως αυτό της σχολικής διαρροής. Το 
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ποσοστό σχολικής διαρροής του ΕΠΑΛ ανέρχεται σε 11%, δυόμιση φορές πάνω από το γενικό 
ποσοστό διαρροής του εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικότερα, το 3,7% των εγγεγραμμένων 
μαθητών τυπικής δευτεροβάθμιας ΑΕΕΚ διέκοψαν τις σπουδές τους το 2018 (ΥΠΑΙΠΘ, 2021). Το 
αντίστοιχο ποσοστό στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 19% και στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξης 

Μαθητείας» σε 13,2% (ΔιαΝΕΟσις, 2020). Σε επίπεδο ΣΕΕΚ, ως βασικοί συνειδητοί και ρητοί λόγοι 
που αναστέλλουν τη συμμετοχή των πολιτών στην ΕΚΕ αναφέρονται το κόστος συμμετοχής (παρά 
την προσφορά σημαντικού αριθμού προγραμμάτων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων έργων), η 
χαμηλή ποιότητα των προγραμμάτων, η ελλιπής πληροφόρηση, και η απουσία ρυθμίσεων που θα 

διευκόλυναν την εναρμόνιση της παρακολούθησης προγραμμάτων με τις προσωπικές υποχρεώσεις 
(ΥΠΑΙΠΘ, 2021).  

Μπορούν να υιοθετηθούν σειρά μέτρων που να συνδέονται με την αναγνώριση και 
πιστοποίηση προσόντων και μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλες τις άτυπες και τυπικές μορφές 

μάθησης, παροχής οικονομικών κινήτρων για τη συμμετοχή των εργαζομένων και των ανέργων στην  
ΣΕΕΚ, καθώς και κατάρτισης ευέλικτων προγραμμάτων  για την εξυπηρέτηση ενηλίκων με 
πολλαπλές ανάγκες και υποχρεώσεις (ΙΟΒΕ, 2021). Καθοριστικής σημασίας είναι ο 
αποτελεσματικός Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την ένταξη στην αγορά εργασίας, 

ο οποίος προϋποθέτει την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης, την εκμάθηση 
δεξιοτήτων λήψης απόφασης και επίλυσης προβλημάτων επαγγελματικής προσαρμογής. Θα πρέπει 
να δοθεί έμφαση στη συμμετοχή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, για τις οποίες η  ΕΕΚ αποτελεί 
βασικό εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης. H ισότητα στην εκπαίδευση είναι συμβατή με ισχυρά 

μαθησιακά αποτελέσματα και υψηλές επιδόσεις. Συστήματα που τηρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας 
για όλους, που προωθούν εξατομικευμένες προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισμούς, που υποστηρίζουν την 
έγκαιρη παρέμβαση και στοχεύουν ειδικότερα σε μειονεκτούντες μαθητές, μπορούν να αποτελέσουν 
ισχυρούς μοχλούς κοινωνικής ένταξης (OECD, 2013).  

Τέλος θα πρέπει να αναβαθμιστεί το σύστημα της μαθητείας. Η αξιοποίηση ενωσιακών  
πρωτοβουλιών όπως αυτή της ΕΑfA, η παροχή αντισταθμιστικών οφελών και για τους εργοδότες, η 
ύπαρξη ενός υποστηρικτικού μηχανισμού προς τις επιχειρήσεις με στόχο τον καλύτερο συντονισμό 
και η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις για τη διαμόρφωση του 

περιεχόμενου των προγραμμάτων μαθητείας ώστε αυτά να προκύπτουν ύστερα από διερεύνηση των 
αναγκών της αγοράς εργασίας και να καταστούν ελκυστικότερα, αποτελούν κατευθύνσεις 
παρεμβάσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

5. Συμπεράσματα  

Η παρούσα εργασία επιχείρησε αφενός να αποτυπώσει σε γενικές γραμμές την εικόνα του 
ελληνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχοντας ως σημείο αναφοράς 

την πολιτική της ΕΕ στο πεδίο και τις επιδόσεις των υπολοίπων κρατών μελών και αφετέρου να 
αναδείξει την αξία της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και τις τεράστιες προκλήσεις που 
αυτή καλείται να αντιμετωπίσει. Η αποτελεσματικότητα της ΕΕΚ είναι σημαντική προκείμενου να 
ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες και προκλήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας. Οι 

ενότητες που προηγήθηκαν κατέδειξαν ότι οι μέχρι στιγμής επιδόσεις του συστήματος στην Ελλάδα 
υστερούν σημαντικά σε σχέση με την ΕΕ, τόσο υπό όρους συμμετοχής στην ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όσο και αντιστοίχισης της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Αναζητώντας τις αιτίες της υστέρησης της Ελλάδας ανάμεσα σε άλλα εντοπίζουμε τις 

αρρυθμίες στην οργάνωση της ΣΕΕΚ, την έλλειψη αξιοπιστίας στην πιστοποίηση των 
επαγγελματικών προσόντων, την ύπαρξη παρωχημένων ειδικοτήτων την απουσία συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της ΕΕΚ, και τις αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των δομών. Ο 
νόμος 4763/2020 επιχειρεί να λύσει κάποια από τα παραπάνω προβλήματα, ωστόσο χρειάζονται 

επιπλέον βήματα για την κάλυψη του χάσματος επιδόσεων και στοχεύσεων. Οι νέες προκλήσεις στην 
αγορά εργασίας καλούν σε μια ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της ΕΕΚ. Η βέλτιστη αξιοποίηση 
των εθνικών πόρων και των κοινοτικών κονδυλιών που προορίζονται για τη στήριξη των 
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μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στην ΕΕΚ αποτελεί βασική προϋπόθεση. Σε αυτή την 
κατεύθυνση, θα πρέπει να ισχυροποιηθεί η διασύνδεση των πόρων με την ΕΕΚ υπό την εξέταση της 
αύξησης των μεγεθών της απασχολησιμότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων. Με άλλα λόγια, καθίσταται προφανής και απαραίτητη η εστίαση της προσοχής στην 

απόδοση των επενδύσεων της ΕΕΚ εν όψει της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της 
κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα.     

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

ΔιαΝΕΟσις (2020). Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, Δεκέμβριος 2020 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2022α). Ενισχυμένες εγγυήσεις για τη νεολαία. Ανακτήθηκε από: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1079&fgetherNews=yes&newsId=97
19 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2022β). Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Ανακτήθηκε από: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2020). Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, 
κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα, Βρυξέλλες, COM(2020) 274 final   

Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών, (2021). Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην 
Ελλάδα. 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, (2020). Special Report, Αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Ανακτήθηκε από: 
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53155/SR_EEK_Draft_final_new.pdf  

Συμβούλιο, (2020α). Σύσταση του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 2020 για «μια γέφυρα προς την 

απασχόληση — ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία» και για την κατάργηση της 
σύστασης του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη 
νεολαία (2020/C 372/01). 

Συμβούλιο, (2020β). Σύσταση του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα, (2020/C 417/01). 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, (2021). Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας,  (Έκδοση 1.0). 

Ξενόγλωσση 

European Center for the Development of Vocational Training, (2020a). The importance of being 

vocational challenges and opportunities for VET in the next decade, Cedefop and ETF , 
Discussion Paper 

European Center for the Development of Vocational Training (2020b). Skills forecast 2020: 
Greece. Cedefop skills forecast. Ανακτήθηκε από: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/greece-2020-
skills-forecast  

European Center for the Development of Vocational Training, (2018a). Λιγότερη μυϊκή δύναμη, 
περισσότερο μυαλό για τους εργαζομένους του αύριο, Ενημερωτικό Σημείωμα, 9130 EL 

European Center for the Development of Vocational Training, (2018b). Spotlight on VET, Greece, 
Ανακτήθηκε από: https://www.cedefop.europa.eu/files/8124_en.pdf  

European Center for the Development of Vocational Training, (2018c). Apprenticeship review: 
Greece: modernizing and expanding apprenticeships in Greece. 

de Olagüe Smithson, C. (2017). From coal to knowledge: a history of the VET policies in the 
European Union. Revista Española de Educación Comparada, No 29, Ανακτήθηκε από: 
http://revistas.uned.es/index.php/REEC/article/ view/17532 



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

335 

European Commission, (2021). Osnabrück Declaration on vocational education and training as an 
enabler of recovery and just transitions to digital and green economies. Ανακτήθηκε από: 
https://data.europa.eu/doi/10.2767/784423  

European Commission, (2019). European Alliance for Apprenticeships: Good for Youth, Good for 

Business. Ανακτήθηκε από: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8005&furtherPubs=yes  

Lawn, M. & Grek, S. (2012). Europeanising education: governing a new policy space . Didcot: 
Symposium Books. 

Organization for Economic Co-operation and Development, (2018). Program for International 
Student Assessment, Country Note, Greece Ανακτήθηκε από: 
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_GRC.pdf   

Organization for Economic Co-operation and Development, (2013). PISA 2012 Results: Excellence 

through Equity – giving every student the chance to succeed, V.2, OECD Publishing 
doi:10.1787/9789264201132-en 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 
ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PROJECT 

 
Κολοκοτρώνης Φώτιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 

Οτέμπερη Ηλιάννα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ88.05 

 
Καραχλή Αθηνά 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Περίληψη 

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του τομέα της 
εκπαίδευσης, καθώς προκύπτει από ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί μετά την παύση της 

ενασχόλησης με την τυπική εκπαίδευση. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), μαζί με την 
απόκτηση βασικών προσόντων και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την εκμάθηση ξένης γλώσσας καθώς και το είδος των γνώσεων 
και των στάσεων που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι δια μέσου της 

συμμετοχής τους στη μαθησιακή διεργασία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία του 
ταξιδιωτικού οδηγού της πόλης της Κομοτηνής μέσω της εφαρμογής Actionbound από τους 
εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Κομοτηνής. Το προϊόν της εκπαιδευτικής δράσης, θα μπορεί να 
αξιοποιηθεί από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και οι εκπαιδευόμενοι θα αποκομίσουν νέες γνώσεις 

και δεξιότητες. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολειό Δεύτερης Ευκαιρίας, Project, Σχέδιο Δράσης, 

Actionbound 

Εισαγωγή 

Το κοινωνικοοικονομικό σύστημα της εποχής που διανύουμε έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερα 

δύσκολη και αρκετά εξειδικευμένη πραγματικότητα,   που απαιτεί από τον σύγχρονο πολίτη συνεχή 
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δραστηριοποίηση, επιμόρφωση, γνώση νέων τρόπων άντλησης δεδομένων γνώσεων και 
πληροφοριών, που θα συμβάλλουν στην συνακόλουθη πορεία του με το τοπικό και ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο δράσης.  

 Είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να υπάρξουν κοινωνικά σύνολα όπου θα αποτελούνται από 

μέλη δύο ή και περισσοτέρων ταχυτήτων, η παγκοσμιοποίηση με τις διάφορες μορφές της (π.χ γνώση 
νέων βασικών δεξιοτήτων – πληροφορική) έχει συμβάλλει με τον τρόπο της στην αναγκαία επαφή 
αλλά και αποδοχή των νέων δεδομένων, από τον πολίτη του 21 ου αιώνα, ο οποίος βρίσκεται σ’ ένα 
κομβικό σημείο αναγκαίας επιλογής νέων τρόπων δράσης που θα καταστήσουν την παρουσία του, 

σύγχρονη καθώς και με προοπτική κοινωνικοοικονομικής ανέλιξης, οπότε και   αντιλαμβάνεται την 
ανάγκη για διερεύνηση σχετικά με την επάρκεια των γνώσεων και των σπουδών του και άλλων 
ενδεχομένως εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, τις οποίες  θεωρούσε 
σημαντικές,  επίκαιρες αλλά κυρίως διαχρονικές και ανεπηρέαστες από τις  κοινωνικές εξελίξεις. 

 Είναι σχεδόν σίγουρο ότι, τα άτομα που έχουν τις γνώσεις και τα μέσα να χρησιμοποιήσουν 
τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα θα το πράξουν και μάλιστα με επιτυχία, τόσο γι’ αυτούς όσο 
και για τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, ένας 
σημαντικός αριθμός του σύγχρονου κοινωνικού συνόλου δεν είναι σε  ταυτόχρονη και παράλληλη 

επαφή με τα νέα δεδομένα και δεν δύναται να κατανοήσει την ανάγκη άμεσης εγρήγορσης και επαφής 
με τη διαμορφωθείσα εκπαιδευτικό κοινωνική κατάσταση, η οποία ενδεχομένως θα οδηγούσε σε 
άνοιγμα νέων επαγγελματικών οδών. Αν για διάφορους λόγους συνεχίζουν να δείχνουν ή 
αναγκαστούν να δείξουν αργοπορία είναι σίγουρο ότι με μαθηματική ακρίβεια θα μείνουν απλοί 

παρατηρητές των κοινωνικών εξελίξεων χωρίς να είναι συμμέτοχοι της αλλαγής και της εξέλιξης.  
 Γίνεται λοιπόν ορατή η ανάγκη για εξ’ αρχής σωστή απόκτηση εκπαιδευτικών εφοδίων και 

κυρίως για την ανάδειξη νέων κινήτρων για την απόκτηση της γνώσης. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους και απαιτείται 

συνεχής παροχή κινήτρων με σκοπό την αποκόμιση μιας θετικής εμπειρίας. Αυτή θα έχει ως 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί θετική προδιάθεση για μελλοντική συμμετοχή στην εκπαίδευση 
ενηλίκων. Η προσπάθεια επομένως ξεκινά από το δημοτικό σχολείο και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν 
τα μέλη καθώς και οι δάσκαλοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν το πολυσήμαντο και πολυδιάστατο αυτό 

έργο. 
Αντίθετα με τους ανήλικους μαθητές, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι ανήκουν σε διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες και διανύουν διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Ουσιαστικά οι ενήλικοι 
εκπαιδευόμενοι αποτελούν ένα μωσαϊκό χαρακτήρων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής 

τους αναλαμβάνουν περισσότερους ρόλους, επηρεάζοντας τον διαθέσιμο χρόνο και ενέργεια που 
μπορούν να διαθέσουν και να επενδύσουν ως μαθητές. Σε αντίθεση με τους ανήλικους  μαθητές οι 
ομάδες ενήλικων εκπαιδευόμενων παρουσιάζουν έντονη ανομοιογένεια (Αθανασίου, Μπαλντούκας 
& Παναούρα, 2014). 

Παρόλη την ανομοιογένεια που εμφανίζουν οι ομάδες των ενήλικων εκπαιδευόμενων, 
μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία  τους διαφοροποιούν από τον τυπικό 
ανήλικο μαθητή και μάλιστα δημιουργούν κίνητρα αλλά και εμπόδια συμμετοχής στην εκπαίδευση. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψιν κατά τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, με γνώμονα την μεγιστοποίηση των κινήτρων και την 
ελαχιστοποίηση των εμποδίων συμμετοχής. 

Σύμφωνα με το ιδανικό της δια βίου εκπαίδευσης, η εκπαίδευση δεν ολοκληρώνεται ποτέ και 
αποσκοπεί στην συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπου, ενώ όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης  κατά 

τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου είναι συνδεδεμένα σε ένα αδιάκοπο συνεχές. Οι διαδικασίες 
εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελούν μόνο ένα μέρος αυτού του συνεχούς (Wain, 2006). Στη 
βιβλιογραφία, η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ένα διακριτό πεδίο δραστηριοτήτων και έναν 
επιστημονικό τομέα, σαφώς οριοθετημένο εντός του πλαισίου της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης 

(Κόκκος, 2007). 
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 Η μέθοδος project αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση κατά την οποία, καλύπτονται θέματα 
διαφορετικών διδακτικών ενοτήτων μέσα από την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε διαθεματικές 
δραστηριότητες μακράς χρονικής διάρκειας, οι οποίες αντλούν τη θεματολογία τους από ζητήματα 
και πρακτικές του πραγματικού κόσμου. 

Mobile Learning 

Οι κινητές συσκευές αποτελούν ένα πλήρες σύνολο εφαρμογών υποστήριξης και βοήθειας για 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Criollo-C et al., 2021). To Mobile Learning είναι ένας νέος τρόπος 
πρόσβασης στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές κάνοντας δυνατή τη 
μάθηση οπού και όποτε το επιθυμούμε αρκεί να υπάρχει μία σύγχρονη κινητή συσκευή συνδεδεμένη 
στο διαδίκτυο. Τα εργαλεία κινητής μάθησης (m-learning) ενισχύουν τα περιβάλλοντα μάθησης και 

δημιουργούν νέες δυνατότητες στο σχεδιασμό καινοτόμων μαθησιακών δραστηριοτήτων (Pishtari & 
Rodríguez-Triana, 2022). 

ActionBound 

Το Actionbound είναι ένα παιδαγωγικό μέσο για παιχνίδια αναζήτησης «θησαυρού» βασισμένα 
σε ψηφιακά πολυμέσα (Kissi & Dreesmann, 2017). Μπορεί να λειτουργήσει στη δημιουργία κουίζ, 
άμεσης ανατροφοδότησης, περιεχομένου πολυμέσων και αναθέσεων φωτογραφιών, ήχου ή βίντεο. 

Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται μέσω του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) ή 
του συστήματος πλοήγησης που βασίζεται σε δορυφόρο. Όλα τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα 
στη συνέχεια και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες μπορούν να ληφθούν και 
να εμφανιστούν στην τάξη (Rosdiana et al., 2020). 

Στο πλαίσιο του μαθήματος Project στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής το σχολικό 
έτος 2021-22 δημιουργήθηκε μία εκπαιδευτική εφαρμογή, με τη χρήση του ActionBound, από τους 
εκπαιδευομένους μέσα από την οποία οι χρήστες της ανακαλύπτουν, παίζουν, μαθαίνουν, εξερευνούν 
τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης της Κομοτηνής χρησιμοποιώντας μία κινητή συσκευή. Στο 

σχέδιο δράσης συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι του Α’ κύκλου σπουδών και τρεις εκπαιδευτικοί 
διαφορετικών ειδικοτήτων που ήταν υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την  οργάνωση, την υλοποίηση και 
την αξιολόγηση του. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Προφίλ Εκπαιδευόμενων και Εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με τον Rogers (1998) οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, βρίσκονται σε μια εξελισσόμενη 

διαδικασία ωρίμανσης, προοπτικής και αυτονομίας. Συνεπώς, αισθάνονται περισσότερο την ανάγκη 
χειραφέτησης και συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς επηρεάζουν τη ζωή τους. 
Επίσης, βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης, δηλαδή σε μια αδιάκοπη διεργασία 
αλλαγής, η οποία συμβαίνει σε όλες τις πλευρές της ζωής τους.  

Πιο συγκεκριμένα, η Ερευνητική Εργασία, η οποία έλαβε χώρα στο Σδε Κομοτηνής, 
υλοποιήθηκε από ενήλικες εκπαιδευόμενους του Α’ και Β’ κύκλου Σπουδών, οι οποίοι προσήλθαν  
με ένα σύνολο εμπειριών και αξιών, προκαταλήψεων και συναισθημάτων, καθώς και με δεδομένες 
προθέσεις. 

Τον σχεδιασμό, την οργάνωση καθώς και την πραγμάτωση της Ερευνητικής Εργασίας 
υποστήριξαν εκπαιδευτικοί διαφορετικών Γραμματισμών, όπως της Πληροφορικής, του 
Περιβάλλοντος καθώς και του Γλωσσικού Γραμματισμού. Αρκετές φορές κλήθηκαν να επιτύχουν 
τον αυτοέλεγχο σε δύσκολες περιστάσεις, (όπως την ασυμφωνία σχετικά με την επιλογή  του 

θέματος), την διαχείριση της αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευομένους καθώς και την ανάπτυξη 
ενσυναίσθησης και κατανόησης τόσο για τους εκπαιδευόμενους, όσο και για τις διάφορες 
καταστάσεις που βιώνουν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτές εντόπισαν εγκαίρως τα εμπόδια που 
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προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και βοήθησαν στη διαχείριση τους (Αθανασίου, 
Μπαλντούκας & Παναούρα, 2014). 

Κατά την εξέταση του ρόλου του εκπαιδευτή, επιβεβαιώθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά που 
περιλαμβάνει ο «διευκολυντής» της μάθησης, δηλαδή η υποστήριξη, εμψύχωση, ενθάρρυνση και 

καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων. 

2.2 Τίτλος και Κριτήρια Επιλογής Θέματος 

Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδραστικού παιχνιδιού γνωριμίας με τα κυριότερα αξιοθέατα της 
Κομοτηνής από εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής στο πλαίσιο του 
μαθήματος Project. 

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας (project) ορίστηκε βάσει των παρακάτω κριτηρίων:  

• Στα ενδιαφέροντα, στις ανησυχίες και στις εμπειρίες των μαθητών/τριών. Επομένως, η 
συσχέτιση πραγματικών καταστάσεων που βιώνουν οι μαθητές με ενότητες των μαθημάτων 

που διδάσκονται είναι βασικό κριτήριο για την επιλογή θεμάτων.  

• Στα ενδιαφέροντα και την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών.  

• Την προώθηση της σύνδεσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία. (θέμα σχετικό με την 

τρέχουσα επικαιρότητα) 

• Τη σύνδεση με τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του πολιτισμού και της τεχνολογίας.  

• Την ύπαρξη των διαθέσιμων ανέσεων – εγκαταστάσεων καθώς και πόρων υποστήριξης του 
project με αποτέλεσμα την εύκολη πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης.   

• Το προϊόν του project να αποτελέσει πρόταση ζωής και να εμπεριέχει κοινωνικό όραμα. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε την πρωτόγνωρη κοινωνικοοικονομική κατάσταση που βιώνουν οι 
μαθητές μας και οι οικογένειές τους, γι αυτό τα προτεινόμενα θέματα μπορούν και πρέπει να 

συνδέονται με τα προβλήματα της κοινωνίας, βοηθώντας όχι μόνο στην αντιμετώπιση και την 
επίλυσή τους, αλλά είναι ανάγκη να αποτελούν πρόταση ζωής και να εμπεριέχουν κοινωνικό 
όραμα. 

• Σύνδεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτιστική κληρονομιά, τη διαπολιτισμικότητα, 

εστιάζοντας πάντα στις ανθρώπινες ηθικές αξίες. 

2.3 Τα στάδια Διεξαγωγής του Project 

Κάθε στάδιο του project είναι εξίσου σημαντικό ως προς την επιτυχία του τελικού 
αποτελέσματος και ως προς τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι. Τα στάδια 
είναι τα παρακάτω: 

• Επιλογή και εξειδίκευση του θέματος  

• Προσδιορισμός των σκοπών και των στόχων 

• Καταρτισμός σχεδίου δράσης  

• Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων – πληροφοριών  

• Παρουσίαση του project  

• Αξιολόγηση του project 

2.3.1 Επιλογή και εξειδίκευση του θέματος 

Αρχικά, οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους τις 
θεματικές ενότητες που θα πρότειναν προς διερεύνηση. Μία από τις ομάδες εκδήλωσε ενδιαφέρον 
για τη θεματική ενότητα του πολιτισμού και συγκεκριμένα τα μνημεία της πόλης της Κομοτηνής. 

Στόχος ήταν να δημιουργήσουν με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών μία διαδραστική 

εκπαιδευτική ξενάγηση, όπου οι χρήστες θα είχαν ως “ξεναγό” μόνο το κινητό τους.  
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2.3.2 Προσδιορισμός των σκοπών και των στόχων του project 

Οι σκοποί και οι στόχοι ήταν ξεκάθαροι εξαρχής.  Ο σκοπός και οι στόχοι προσδιορίστηκαν 

ύστερα από ομαδική συζήτηση, ώστε αποτέλεσαν τη βάση για την οργάνωση εύχρηστων μεθόδων 
βάσει των οποίων κινήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι, για την εξεύρεση των πηγών στις οποίες ανέτρεξαν 
και για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων που ανέμεναν από τις προσπάθειές τους.  

2.3.3 Καταρτισμός σχεδίου δράσης  

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει:  

• τις δραστηριότητες 

• τα στάδια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν ως εξής:  

1ο στάδιο 

Αναφορά ιστορικών μνημείων / σημείων ενδιαφέροντος Κομοτηνής 

2ο στάδιο 

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες, τοπικούς τουριστικούς οδηγούς  

Εκπαιδευτική Εκδρομή Σιγούρος 

3ο στάδιο 

Καθορισμός διαδρομής σύμφωνα με κριτήρια  

• σημαντικότητας,  

• ενδιαφέροντος και  

• απόστασης 

Καθορίστηκε λοιπόν μία διαδρομή 2,4 km μέσα στην πόλη της Κομοτηνής με αφετηρία και 
τερματισμό το Σ.Δ.Ε. Κομοτηνής μέσα από την οποία εντοπίστηκαν 8 σημεία ενδιαφέροντος.  

 

 
Εικόνα 3: Η διαδρομή που αποφασίσαμε με τους εκπαιδευόμενους στο Google Maps 

4ο στάδιο 

Αναζήτηση πληροφοριών για τα σημεία επιλογής στο διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες, τοπικούς 
τουριστικούς οδηγούς 
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5ο στάδιο 

Πρώτη επαφή των εκπαιδευόμενων με το Actionbound 

Καταγραφή υλικού - φωτογραφιών και δόμησή τους σύμφωνα με την επιλεχθείσα διαδρομή 
στο Actionbound (δημιουργώντας έτσι την πρώτη μας διαδραστική εκδρομή).  

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να μετακινηθούν με τη βοήθεια GPS από το ένα σημείο 
στο άλλο και να απαντήσουν σε διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, σύντομης 

απάντησης κλπ). Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να τραβήξουν selfie, βίντεο ή/και να ηχογραφήσουν 
τη φωνή τους σε ηχητικό μήνυμα στο χώρο των μνημείων και όχι σε μία τυπική τάξη.  

 

 
Εικόνα 4: Στιγμιότυπα κατά τη φάση σχεδίασης και υλοποίησης  

6ο στάδιο 

Ανατροφοδότηση εμπειριών και συναισθημάτων για βελτίωση της προσπάθειας που 
καταβλήθηκε, του τρόπου αντίληψης και χειρισμού της εκάστοτε αποτυχίας και επιτυχίας.  

7ο στάδιο  

Συγκέντρωση επιπλέον πληροφοριών - φωτογραφιών 
Δημιουργία ερωτήσεων με σκοπό τόσο την κατάκτηση της γνώση όσο και την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος του χρήστη-εκπαιδευόμενου.  
 

 
 

Εικόνα 5: : Στιγμιότυπα οθόνης κατά τη φάση των δοκιμών 
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8ο στάδιο 

Μέχρι την ολοκλήρωση του παιχνιδιού προστέθηκαν πλουραλισμός πληροφοριών, εικόνων, 

ερωτήσεων, ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών με σκοπό τη δόμηση και τη διαθεματικότητα.  

• τα χρονοδιαγράμματα 

• τους ρόλους και τις ευθύνες κάθε μέλους 

• τις απαιτούμενες πηγές/τρόπους πληροφοριών (βιβλία, περιοδικά, συνεντεύξεις, 
ερωτηματολόγια κ.ο.κ.)  

2.3.4 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών  

Οι μαθητές/τριες συνέλεξαν και αξιοποίησαν τα δεδομένα για την ετοιμασία της τελικής 

μορφής-παρουσίασης του project. 
Η επιλογή των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν τελικά στη σύνθεση-παρουσίαση του project δεν 

ήταν μια εύκολη διαδικασία, διότι το επιλεγμένο υλικό έπρεπε να παρουσιάζει νοηματική συνοχή, 
να είναι κατανοητό και γνωστικά χρήσιμο.  

 2.3.5 Παρουσίαση του project  

Το project παρουσιάστηκε γραπτά και προφορικά με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Στην 

παρουσίαση αναφέρθηκε η περιγραφή της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης των πληροφοριών, 
του αποτελέσματος και των συμπερασμάτων.  

2.3.6 Η αξιολόγηση του project  

Η αξιολόγηση ήταν ανατροφοδοτική και εξέταζε:   

• εάν ήταν ξεκάθαρα διατυπωμένοι το θέμα, ο σκοπός και οι στόχοι   

• εάν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη του σκοπού και 
των στόχων  

• ποιες διορθωτικές κινήσεις έγιναν κατά τη διεξαγωγή του project, ώστε να γίνει 

αποτελεσματικότερη η επίτευξη του σκοπού και των στόχων  

• εάν επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι ή προέκυψαν και άλλα πράγματα στην πορεία   

• την καταλληλότητα και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι πηγές   

• την προσπάθεια του κάθε εκπαιδευόμενου και τη συμβολή του στο τελικό αποτέλεσμα   

• τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία της εργασίας   

• τα συναισθήματα των ίδιων των εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν στο project (η χαρά αλλά 

και οι κόποι, οι δυσκολίες μιας έρευνας, τι τους αποκάλυψε, με τι θα ήθελαν να ασχοληθούν 
περισσότερο). 

 Σχεδόν ομόφωνα οι εκπαιδευτές κρίνουν απαραίτητα τα διαλείμματα ενημέρωσης και 
ανατροφοδότησης, καθώς μπορεί να γίνει αξιολόγηση του έργου και επαναφορά των ομάδων στη 
σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον είναι η πρώτη φορά που οι εκπαιδευόμενοι συνειδητοποιούν το 
αποτέλεσμα της εργασίας τους και αποκτούν αυτοπεποίθηση και αίσθηση επιτυχίας.  

3.Συμπεράσματα 

H Ερευνητική Εργασία (project) αποτέλεσε μία καινοτόμο δράση, η οποία αντιλήφθηκε τους 

εκπαιδευόμενους ως εν δυνάμει «διανοούμενους», «επιστήμονες» και «ερευνητές» και επιδίωξε:  

• να ενθαρρύνει τη διερευνητική προσέγγιση της γνώσης και να ενεργοποιήσει τη σκέψη, τη 
δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία των εκπαιδευόμενων. Η άμεση και ενεργός εμπλοκή 
τους σε όλες τις φάσεις της Ερευνητικής Εργασίας ξεκίνησε με τα ερωτήματα για τα ιστορικά 
μνημεία της πόλης της Κομοτηνής, για να καταλήξει στην εξαγωγή τεκμηριωμένων 
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συμπερασμάτων και τελικά στην παρουσίαση ενός διαδραστικού παιχνιδιού γνωριμίας με τα 
κυριότερα αξιοθέατα της Κομοτηνής. 

• να προάγει τη διεπιστημονικότητα και να αυξήσει το ενδιαφέρον για τα επιμέρους μαθήματα. 
Η Ερευνητική Εργασία μετατράπηκε σε «πεδίο συνεργασίας» δύο ή περισσότερων 

επιστημονικών κλάδων και βοήθησε τους μαθητές να αντιληφθούν ότι οι κλάδοι αυτοί 
εκφράζουν διαφορετικές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες, προσεγγίσεις του κόσμου μας.  

• να ασκήσει τους εκπαιδευόμενους στον επιστημονικό τρόπο σκέψης.  

• να προάγει τη συλλογικότητα. Οι εκπαιδευόμενοι, στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας, 
συνεργάστηκαν κατά ομάδες για τη μελέτη των θεμάτων και την εκπόνηση κοινών εργασιών 
με επιστημονικό υπόβαθρο, τη δημιουργία ενός διαδραστικού παιχνιδιού γνωριμίας με τα 
κυριότερα αξιοθέατα της Κομοτηνής. Έτσι, το κέντρο βάρους της μαθησιακής διαδικασίας 

μετατέθηκε στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, με τους εκπαιδευτικούς να καθοδηγούν και 
να υποστηρίζουν τη συνεργασία τους. 

• να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική κοινωνία, τα 
προβλήματά της και τους φορείς της, 

• να εξετάζει τα θέματα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, προετοιμάζοντας τους 
εκπαιδευόμενους  να σκέφτονται και να ενεργούν υπεύθυνα ως πολίτες της χώρας τους και 
του κόσμου. 

• η παρούσα Ερευνητική εργασία, ως µία ζώσα διαδικασία µάθησης, η οποία  στηρίχθηκε σε 

καινοτόµους µεθόδους, βρίσκει εφαρµογή στην Δια Βίου Μάθηση, υποστηρίζοντας 
λειτουργικά το Σχολικό Πρόγραµµα και προσδίδοντας σύγχρονη δυναµική στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα.  

• την εµπλοκή των εκπαιδευόμενων στην εφαρµογή και υλοποίηση του Προγράµµατος, η 
οποία απέφερε θετικά αποτελέσµατα, µέσα από τις εµπειρίες και τα βιώµατα που απέκτησαν, 
διορθώνοντας, µεταβάλλοντας, συµπληρώνοντας και εµπεδώνοντας την προϋπάρχουσα 
συνάµα δε και την προσλαµβάνουσα γνώση.  

• τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του project, να  αφορούν τόσο τις 
γνώσεις όσο και τις ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες που απαιτούνται. Τα οφέλη αυτά έρχονται 
σε μεγάλη αντιστοιχία με τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Συνεπώς, η 
μέθοδος project θα μπορούσε να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στο πλαίσιο εφαρμογής της 

στρατηγικής της δια βίου μάθησης. 

Προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της Ερευνητικής Εργασίας  

• Πολλοί από τους εκπαιδευόμενους δεν είχαν αρχικά τις κατάλληλες γνώσεις για βασικές 
δεξιότητες χρήσης τόσο του Η/Υ όσο και των κινητών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά την υλοποίηση του σχεδίασης. 

• Είχαν αρκετές δυσκολίες κατανόησης του τελικού παραδοτέου και τους εμπόδιζε στη 
συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

• Τα πρωτόκολλα του κορονοϊού έκανα τη συνεργασία δυσκολότερη  καθώς απέτρεπαν τη 
συνεύρεση όλων των εκπαιδευόμενων στον ίδιο χώρο. 

• Επίσης η χρήση ελληνικών και τουρκικών έκανε πιο δύσκολη τη συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευόμενων αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων.  

Στα μελλοντικά σχέδια όπως αυτά προέκυψαν από ιδέες των εκπαιδευόμενων είναι: 

• η υλοποίηση δύο αντιγράφων του σχεδίου στην αγγλική και την τουρκική γλώσσα  

• η συνεργασία με τις τοπικές αρχές για τη γνωστοποίηση του έργου τους  

• η χρήση από δημότες, μαθητές - εκπαιδευτικούς αλλά και τουρίστες της πόλης της Κομοτηνής 

• η υλοποίηση αντίστοιχων σχεδίων για άλλες περιοχές (πόλεις, χωριά) των εκπαιδευόμενων  
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Tο σχέδιο δράσης του ιστορικού γραμματισμού έχει μεγάλες δυνατότητες στο να ελκύσει και 
να εμπλέξει με πραγματικά κίνητρα όλους τους μαθητές. Είναι από την αρχή εύληπτο ως προς τους 
στόχους και εύστοχο ως προς τους παραλήπτες – μαθητές, οι οποίοι συναισθάνονται ότι είναι κάτι 
που τους αγγίζει προσωπικά. Η διαθεματικότητα έτσι όπως προτείνεται είναι βέβαιο ότι μπορεί να 

εμπλέξει στα δρώμενα όλους τους μαθητές και να τους κινητοποιήσει προς τη κατεύθυνση που 
εκείνοι προτιμούν. 

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας συνίσταται στο ότι συμβάλλει στον εμπλουτισμό της 
βιβλιογραφίας στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και των σχεδίων δράσης καθώς, δεν 

εντοπίστηκαν στη σχετική επισκόπηση δημοσιευμένες έρευνες που να αφορούν την κατασκευή από 
ενήλικες εκπαιδευόμενους υλικού σε περιβάλλοντα κινητής μάθησης (m-Learning). 
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Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Γ01. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ.  

 
Ευαγγέλου Φίλιππος  

Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 

Καθηγητής – Σύμβουλος στο ΕΑΠ 
 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι οι απόψεις φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με την υλοποίηση 
μικροδιδασκαλιών στη διάρκεια των σπουδών τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 60 φοιτητές και 

φοιτήτριες που ολοκλήρωσαν το Ζ΄ Εξάμηνο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019. Η επιλογή του 
δείγματος των 60 φοιτητών έγινε από 119 φοιτητές που είχαν δηλώσει και παρακολουθήσει το 
μάθημα Ζ΄ Εξαμήνου: «Εργαστήρια Μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές Εφαρμογές». Για την 

πραγματοποίηση της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως βασικό 
ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Στην παρούσα έρευνα αναλύονται 5 ερωτήσεις από τις 19 
συνολικά ερωτήσεις κλειστού τύπου πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Από την επεξεργασία και 
ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών, σε συνδυασμό με τον έλεγχο των ερευνητικών 

ερωτημάτων, τα βασικά ευρήματα συνοψίζονται στο ότι οι μικροδιδασκαλίες συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στη βελτίωση της διδακτικής ικανότητας και στην ανάπτυξη επιμέρους διδακτικών 
δεξιοτήτων των φοιτητών, των μελλοντικών εκπαιδευτικών. 
 

Λέξεις – κλειδιά: φοιτητές, απόψεις, μικροδιδασκαλίες, διδακτική ικανότητα 
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1. Εισαγωγή 

Η μικροδιδασκαλία άρχισε να εφαρμόζεται τη δεκαετία του 1960 από  τους υπεύθυνους του 

Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου του 
Στάνφορντ. Η ιδέα στηρίχθηκε στο γεγονός ότι έπρεπε να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η ευκαιρία να 
αποκτήσουν διδακτική εμπειρία μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο εργαστηριακού περιβάλλοντος, όπου 
θα μπορούσαν χωρίς το φόβο της αποτυχίας να εξασκήσουν και να βελτιώσουν στο μέγιστο βαθμό 

τις διδακτικές τους δεξιότητες (Φραγκούλης & Βαλκάνος, 2013; Shah & Masrur, 2011; Allen, 1967). 
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος θέλοντας να επιτύχουν μια μικρογραφία μαθήματος, περιόρισαν τη 
διάρκειά του σε 5 - 20 λεπτά, τον αριθμό των μαθητών σε περίπου 5 και όρισαν με ακρίβεια τους 
διδακτικούς στόχους. Αυτή η εργαστηριακή μορφή διδασκαλίας ονομάστηκε μικροδιδασκαλία 

(Gregory, 1972). Σύμφωνα με τους Allen και Ryan (1969), η μικροδιδασκαλία είναι πραγματική 
διδασκαλία που μειώνει την πολυπλοκότητα της τυπικής τάξης και εστιάζει στην εκπ αίδευση του 
εκπαιδευτικού ώστε να βελτιώσει συγκεκριμένες δεξιότητες. 

Από το 1968 η μικροδιδασκαλία άρχισε πλέον να εφαρμόζεται σε ευρύτερο πεδίο ως μέθοδος 

ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στα μισά ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
στις ΗΠΑ. Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 άρχισε να εφαρμόζεται και στην Ευρώπη ως μέθοδος 
πρακτικής άσκησης στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτή την περίοδο υπήρχε 
ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων και ερευνών επισκόπησης για την εφαρμογή της (Κεδράκα, 

2016; Klinzing & Floden, 1991), οι οποίες τεκμηρίωναν ότι η μικροδιδασκαλία βελτιώνει τόσο τις 
ατομικές διδακτικές συμπεριφορές των εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών όσο και το εύρος των 
δεξιοτήτων που συνιστούν τη γενικότερη διδακτική τους συμπεριφορά.  

Όλα αυτά τα χρόνια αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα μικροδιδασκαλίας (Χατζηδήμου,2016; 

Koutsoukos &  Fragoulis, 2016; Χατζηδήμου, 2015; Φύκαρης & Παπασπύρου, 2014), με μικρότερες 
ή μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις από το αρχικό μοντέλο του Στάνφορντ. Στο πλαίσιο αυτό η 
μικροδιδασκαλία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «εργαστηριακή άσκηση», «μικρογραφία 
μαθήματος», «εκπαιδευτικό και διδακτικό μέσο», «διδακτική τεχνική», «εκπαιδευτική μέθοδος»  

(Χατζηδήμου, 2016; Χατζηδήμου, 2015; Chatzidimou, 2013). Ωστόσο, συνοπτικά μπορούμε να 
πούμε ότι η μικροδιδασκαλία είναι μια εκπαιδευτική και επιμορφωτική διαδικασία εργαστηριακής 
μορφής που έχει ως βασικό σκοπό να βοηθήσει τόσο τους ασκούμενους μελλοντικούς όσο και τους 
υπηρετούντες εκπαιδευτικούς να ασκηθούν και να αποκτήσουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές και 

διδακτικές δεξιότητες για το σύνολο της διδακτικής διαδικασίας (Χατζηδήμου & Κουγιουρούκη, 
2004). Κατά τη διάρκεια της μικροδιδασκαλίας ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτικός καλείται σε 
ελεγχόμενες καταστάσεις να διδάξει μια διδακτική ενότητα (Χατζηδήμου, 2015; Borko et al., 2008). 
Η μικροδιδασκαλία βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή και στη δραστηριοποίηση των ασκούμενων, 

οι οποίοι σχεδιάζουν, διεξάγουν, παρατηρούν και αξιολογούν διδασκαλίες, που συνήθως είναι 
περιορισμένες ως προς τη στοχοθεσία, τον χρόνο, το περιεχόμενο και τον αριθμό των μαθητών 
(Χατζηδήμου, 2016).  

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της μικροδιδασκαλίας (Χατζηδήμου, 2016; Κεδράκα, 

2016; Χατζηδήμου, 2015; Φύκαρης & Παπασπύρου, 2014; Chatzidimou, 2013) κωδικοποιούνται ως 
εξής: 

• αποτελεί προσομοίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σμίκρυνση του χρονικού εύρους 
της διδασκαλίας 

• πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

• δίνει έμφαση στις παιδαγωγικές και διδακτικές δεξιότητες του εκπαιδευτή που πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εκπαιδευτικής ομάδας 

• επιτρέπει την ανατροφοδότηση και βελτίωση του εκπαιδευτή αλλά και των συμμετεχόντων  

• στηρίζεται στη χρήση σύγχρονων και συμμετοχικών διδακτικών τεχνικών όπως είναι ο 
καταιγισμός ιδεών, η εννοιολογική χαρτογράφηση, το παιχνίδι ρόλων, κ.λπ. 

• απαιτείται η παρουσία ενός/μιας επόπτη/τριας ή και περισσότερων  
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• ενισχύει τη δυναμική της ομάδας 

• προωθεί την  άσκηση όλων των συμμετεχόντων/ουσών στις διαδικασίες προετοιμασίας, 
διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας 

• επιτυγχάνει τη σύνδεση θεωρίας και πράξης 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν αρκετές έρευνες 

σε διεθνές επίπεδο (Koutsoukos &  Fragoulis, 2016; Χατζηδήμου, 2015; Chatzidimou, 2013; 
Remesh, 2012; He & Yan, 2011; Ismail, 2011; Ogeyik, 2009; Amobi,  2005) που επιβεβαιώνουν ότι 

η μικροδιδασκαλία συμβάλλει σε ιδιαίτερα θετικό βαθμό στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και 
διδακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων. 

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν και άλλες έρευνες (Χατζηδήμου, 2016) που διερεύνησαν την 
αποτελεσματικότητα της μικροδιδασκαλίας σε επιμέρους στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, έρευνες κατέδειξαν ότι η μικροδιδασκαλία συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελλοντικών εκπαιδευτικών (Koutsoukos &  
Fragoulis, 2016; Ralph, 2014; Chatzidimou, 2011; He & Yan, 2011; Amobi & Irwin, 2009; Ogeyik, 
2009), στην ανάπτυξη της ταυτότητάς τους ως εκπαιδευτικών (Mergler & Tangen, 2010), στη μείωση 

του άγχους τους (Peker, 2009), στη βελτίωση της διδακτικής τους ικανότητας (Taşdelen et al., 2009), 
στην ανάπτυξη επιμέρους διδακτικών δεξιοτήτων (Koross, 2016; Kiliç, 2010; Χατζηδήμου & 
Ταρατόρη, 2003; Benton - Kupper, 2001), όπως είναι η προετοιμασία του σχεδίου μαθήματος, η 
επιλογή του αντικειμένου διδασκαλίας, η επιλογή των διδακτικών στόχων, η επιλογή κατάλληλων 

διδακτικών τεχνικών, η ισότιμη επικοινωνία μεταξύ των μελών της εκπαιδευόμενης ομάδας και η 
χρήση ποικίλων τεχνικών αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, η μικροδιδασκαλία καταδεικνύεται ως ένα 
απαραίτητο διδακτικό εργαλείο, μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική διαδικασία και μια εκπαιδευτική 
καινοτομία στη βασική εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων επαγγελματιών που 

ασχολούνται με την εκπαίδευση (Χατζηδήμου & Ταρατόρη, 2003). 
Ωστόσο, παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, αξίζει να σημειωθεί 

ότι διατυπώνονται και κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
μικροδιδασκαλιών. Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα βασικά μειονεκτήματα που έχουν εκφραστεί από 

τους ερευνητές (Koutsoukos &  Fragoulis, 2016; He & Yan, 2011; Ogeyik, 2009; Slabbert, 2002) 
είναι ότι οι μικροδιδασκαλίες έχουν ως αποτέλεσμα να κατασκευάζουν ομογενοποιημένους 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν και φέρονται με συγκεκριμένο τρόπο, συμμετέχοντας σε κάποιου 
είδους παιχνίδι διδασκαλίας μέσα σε ένα τεχνητό και εικονικό περιβάλλον τάξης που δεν 

προσομοιώνει ακριβώς την πραγματική κατάσταση στην τάξη.  
Παράλληλα, άλλο ένα μειονέκτημα έγκειται στο ότι κατά τη διάρκεια της μικροδιδασκαλίας 

δε λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί και συναισθηματικοί παράγοντες που διαπνέουν τη διδασκαλία, 
με αποτέλεσμα να δίνεται περισσότερο έμφαση στην εκτέλεση της διδασκαλίας και τη 

συμπεριφορική της διάσταση (Καψάλης & Βρεττός, 2010). Αυτό έχει ως συνέπεια η διδασκαλία να 
αντιμετωπίζεται απλά ως μια εργαστηριακή άσκηση,  η οποία δεν μπορεί να αναπαραστήσει τις 
συνθήκες της πραγματικής σχολικής τάξης, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
μεταφερθούν σε συνθήκες πραγματικής εκπαίδευσης οι δεξιότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη 

μικροδιδασκαλία (Κεδράκα, 2016; Cornford, 1996). 
Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνονται ποικίλες απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών 

(Χατζηδήμου, 2016; Σοφός κ.ά.,2014) ή διδασκόντων σε Πανεπιστήμια (Φύκαρης & Παπασπύρου, 
2014) αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των Μικροδιδασκαλιών. Σε συνδυασμό με αυτά τα 

δεδομένα, αξίζει να σημειωθεί ότι σε έρευνες (Κουγιουρούκη, 2014; Φύκαρης & Παπασπύρου, 2014) 
προτείνεται ως νέα ερευνητική προοπτική η διερεύνηση απόψεων φοιτητών που συμμετέχουν στα 
μαθήματα μικροδιδασκαλιών, σχετικά με τα θετικά και αρνητικά σημεία που αυτοί διαπιστώνουν 
στη λειτουργικότητα της μικροδιδασκαλίας. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφορών, η παρούσα έρευνα 

επιδιώκει να ανιχνεύσει τις απόψεις φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με την υλοποίηση μικροδιδασκαλιών στη διάρκεια των 
σπουδών τους. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με την υλοποίηση 
μικροδιδασκαλιών στη διάρκεια των σπουδών τους. 

2.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα κωδικοποιούνται ως εξής: 
1ο: Σε ποιον βαθμό θεωρούν οι φοιτητές ότι η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των 

μικροδιδασκαλιών θα τους βοηθήσει στην περίπτωση που διδάξουν σε μια σχολική τάξη;  
2ο: Σε ποιον βαθμό θεωρούν οι φοιτητές ότι η συμμετοχή τους στην υλοποίηση των 
μικροδιδασκαλιών θα τους βοηθήσει στην περίπτωση που διδάξουν σε μια σχολική τάξη; 
3ο: Σε ποιον βαθμό θεωρούν οι φοιτητές ότι η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση 

των μικροδιδασκαλιών θα συμβάλλει στην εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών (π.χ. 
καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων, εργασία σε ομάδες, κ.λπ.) στην περίπτωση που διδάξουν σε μια 
σχολική τάξη; 
4ο: Σε ποιον βαθμό θεωρούν οι φοιτητές ότι μετά από την εξάσκησή τους στη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία θα είναι σε θέση να την εφαρμόσουν στη σχολική τάξη; 
5ο: Σε ποιον βαθμό θεωρούν οι φοιτητές ότι μετά από την εξάσκησή τους στην εργασία σε ομάδες 
θα είναι σε θέση να την εφαρμόσουν στη σχολική τάξη; 

2.3 Δείγμα της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές και φοιτήτριες που ολοκλήρωσαν το Ζ΄ Εξάμηνο του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019. 
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 60 φοιτητές. Η επιλογή του δείγματος έγινε από 119 

φοιτητές που είχαν δηλώσει και παρακολουθήσει το μάθημα Ζ΄ Εξαμήνου: «Εργαστήρια 
Μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές Εφαρμογές». 

Οι φοιτητές έλαβαν μέρος στην έρευνα και με τους δυο ρόλους, του διδάσκοντα και του 
μαθητή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα έγινε αρκετό διάστημα μετά από τη διδασκαλία του 
μαθήματος στους φοιτητές/τριες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η γνώμη των φοιτητών είναι 

κατασταλαγμένη και όχι πρόσκαιρη εντύπωση της στιγμής (ή επιρροής εντυπωσιασμού).  
Το ερευνητικό ενδιαφέρον αυτής της ομάδας φοιτητών είναι ότι πρόκειται για τους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν σε μαθητές του Δημοτικού σχολείου.  

2.4 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας και για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως 
βασικό ερευνητικό εργαλείο  το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 19 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου πενταβάθμιας κλίμακας Likert και 3 ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπου καταγράφηκαν 
οι απόψεις των φοιτητών που πήραν μέρος στο διδασκόμενο μάθημα τόσο ως διδάσκοντες όσο και 
ως μαθητές. 

Η κωδικοποίηση, η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν 

από τις απαντήσεις των φοιτητών στις 19 ερωτήσεις κλειστού τύπου έγινε με τη βοήθεια του 
προγράμματος SPSS 26.0 (Statistical Package for the Social Sciences) 

Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα γίνεται παρουσίαση και ανάλυση 5 βασικών ερωτήσεων. 
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2.5 Περιορισμοί της Έρευνας 

Οι βασικοί περιορισμοί της παρούσας έρευνας είναι οι εξής: 

• αποτελεί μια μελέτη απόψεων συγκεκριμένων φοιτητών και φοιτητριών που εκπαιδεύτηκαν 
και βίωσαν τις μικροδιδασκαλίες σε ορισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο  

• η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση που στηρίζεται στην περιγραφή και εμβάθυνση των 

απόψεων των ερωτηθέντων δεν έχει ως σκοπό να οδηγήσει σε γενίκευση των ευρημάτων μιας 
έρευνας, αλλά να αναδείξει ενδιαφέρουσες πτυχές του υπό διερεύνηση θέματος.  

• πρόκειται για ένα μέρος μιας γενικότερης έρευνας αφού γίνεται μόνο περιγραφική 
επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 

Κατά συνέπεια, στην παρούσα εργασία δεν υποστηρίζεται ο καθολικός χαρακτήρας των 
ευρημάτων, αλλά η ανάδειξη σημαντικών σημείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορούν την 
εφαρμογή των μικροδιδασκαλιών. 

3. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω σε πίνακες με την κατανομή των 
απαντήσεων των φοιτητών κατά ερώτημα. Για κάθε ερώτημα γίνεται ο σχολιασμός των απαντήσεων. 

Στο πρώτο ερώτημα η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών φαίνεται στον πίνακα 1. Από 
τις απαντήσεις προκύπτει ότι το σύνολο σχεδόν των φοιτητών, σε ποσοστό 98%  (26% πολύ και 72% 
πάρα πολύ), θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των μικροδιδασκαλιών στο πλαίσιο του 
μαθήματος: «Εργαστήρια μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές Εφαρμογές» θα τους βοηθήσει στην 

περίπτωση που διδάξουν σε μια σχολική τάξη.  
 

Πίνακας 1: Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην ερώτηση (1): «Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας 

στον σχεδιασμό των μικροδιδασκαλιών στο πλαίσιο του μαθήματος: «Εργαστήρια μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές 

Εφαρμογές» θα σας βοηθήσει στην περίπτωση που διδάξετε σε μια σχολική τάξη;»  

 

Βαθμός Ικανοποίησης Ποσοστό (%) 

Πάρα πολύ   72% 
Πολύ   26% 
Μέτρια      2% 
Σύνολο 100% 

 
Στο δεύτερο ερώτημα η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών φαίνεται στον πίνακα 2. Από 

τις απαντήσεις προκύπτει ότι το σύνολο σχεδόν των φοιτητών, σε ποσοστό 96%  (36% πολύ και 60% 
πάρα πολύ), θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην  υλοποίηση των μικροδιδασκαλιών στο πλαίσιο του 
μαθήματος: «Εργαστήρια μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές Εφαρμογές» θα τους βοηθήσει στην 
περίπτωση που διδάξουν σε μια σχολική τάξη. 

 
Πίνακας 2: Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην ερώτηση (2): «Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας 

στην υλοποίηση των μικροδιδασκαλιών στο πλαίσιο του μαθήματος: «Εργαστήρια μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές 

Εφαρμογές» θα σας βοηθήσει στην περίπτωση που διδάξετε σε μια σχολική τάξη;  

 

Βαθμός Ικανοποίησης Ποσοστό (%) 

Πάρα πολύ   60% 
Πολύ   36% 
Μέτρια    2% 
Λίγο    2% 

Σύνολο 100% 
 

Στο τρίτο ερώτημα η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών φαίνεται στον πίνακα 3. Από 
τις απαντήσεις προκύπτει ότι αρκετά μεγάλος αριθμός των φοιτητών, σε ποσοστό 94%  (43% πολύ 
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και 51% πάρα πολύ), θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό μικροδιδασκαλιών θα 
συμβάλλει στην εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών στην περίπτωση που διδάξετε σε μια 
σχολική τάξη. 

 
Πίνακας 3: Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην ερώτηση (3): «Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας 

στον σχεδιασμό μικροδιδασκαλιών θα συμβάλλει στην εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών (π.χ. καταιγισμός 

ιδεών, παιχνίδι ρόλων, εργασία σε ομάδες, κ.λπ.) στην περίπτωση που διδάξετε σε μια σχολική τάξη;»  

 

Βαθμός Ικανοποίησης Ποσοστό (%) 

Πάρα πολύ  51% 
Πολύ  43% 

Μέτρια    2% 
Λίγο    2% 
Καθόλου    2% 
Σύνολο 100% 

 

Στο τέταρτο ερώτημα η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών φαίνεται στον πίνακα 4. Πιο 
συγκεκριμένα, αναφορικά με τον βαθμό εφαρμογής στη σχολική τάξη της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας μετά από την εξάσκησής του σε αυτή, το 36% των φοιτητών απάντησε πάρα πολύ, το 
47% πολύ και το 17% μέτρια. 

 
Πίνακας 4: Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην ερώτηση (4): «Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι μετά από την 

εξάσκησή σας στη διαφοροποιημένη διδασκαλία  θα είστε σε θέση να την εφαρμόσετε στη σχολική τάξη;»  

 

Βαθμός Ικανοποίησης Ποσοστό (%) 
Πάρα πολύ   36% 

Πολύ   47% 
Μέτρια   17% 
Σύνολο 100% 

 
Στο πέμπτο ερώτημα η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών φαίνεται στον πίνακα 5. Από 

τις απαντήσεις προκύπτει ότι αρκετά μεγάλος αριθμός των φοιτητών, σε ποσοστό 91%  (43% πολύ 
και 48% πάρα πολύ), θεωρούν ότι μετά από την εξάσκησή τους στη διδακτική τεχνική της εργασίας 
σε ομάδες θα είναι σε θέση να την εφαρμόσουν στη σχολική τάξη. 

 
Πίνακας 5: Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην ερώτηση (5): «Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι μετά από την 

εξάσκησή σας στην εργασία σε ομάδες θα είστε σε θέση να την εφαρμόσετε στη σχολική τάξη;»  

 

Βαθμός Ικανοποίησης Ποσοστό (%) 

Πάρα πολύ   48% 
Πολύ   43% 

Μέτρια    7% 
Λίγο    2% 
Σύνολο 100% 

 

4. Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Στα τρία πρώτα ερευνητικά ερωτήματα - σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών, 
εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των  
μικροδιδασκαλιών - οι απόψεις των φοιτητών είναι θετικές σε αρκετά υψηλό ποσοστό. Αξίζει να 
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σημειωθεί ότι αρκετά υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών (κατά μέσο όρο 96% για τις 3 ερωτήσεις) 
δηλώνει τις επιλογές «πάρα πολύ» και «πολύ». 

Τα δεδομένα αυτά των τριών πρώτων ερωτημάτων είναι σε συνάφεια και με πρόσφατες έρευνες 
όπου επιβεβαιώνουν ότι η μικροδιδασκαλία συμβάλλει σε ιδιαίτερα θετικό βαθμό στην εκπαίδευση, 

επιμόρφωση και διδακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων (Koutsoukos &  Fragoulis, 2016; 
Χατζηδήμου, 2015; Chatzidimou, 2013; Remesh, 2012; He & Yan, 2011; Ismail,  2011; Ogeyik, 2009; 
Amobi, 2005). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται σε πλήθος ερευνών (Koross, 2016; Kiliç, 2010; 
Χατζηδήμου & Ταρατόρη, 2003; Benton - Kupper, 2001) ότι συμβάλλουν και στην ανάπτυξη 

επιμέρους διδακτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα τρία πρώτα ερευνητικά ερωτήματα της 
παρούσας έρευνας, όπως είναι η προετοιμασία του σχεδίου μαθήματος, η επιλογή κατάλληλων 
διδακτικών τεχνικών, κ.λπ. 

 Στο τέταρτο και πέμπτο ερευνητικό ερώτημα  - εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας και 

εργασία σε ομάδες κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των  μικροδιδασκαλιών - οι απόψεις των 
φοιτητών είναι θετικές σε υψηλό ποσοστό αφού το 83% (στο τέταρτο ερώτημα) και το 91% (στο 
πέμπτο ερώτημα) δηλώνει τις επιλογές «πάρα πολύ» και «πολύ». Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνονται 
και από άλλες έρευνες όπου αναφέρονται στη βελτίωση της διδακτικής τους ικανότητας (Taşdelen 

et al., 2009) και στην ανάπτυξη επιμέρους διδακτικών δεξιοτήτων, όπως είναι η επιλογή και 
αξιοποίηση κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας (Chatzidimou, 2013; Χατζηδήμου, 2016;  Κεδράκα, 
2016; Χατζηδήμου, 2015; Φύκαρης & Παπασπύρου, 2014).  

Τέλος, σταχυολογώντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι οι 

μικροδιδασκαλίες συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της διδακτικής ικανότητας και στην 
ανάπτυξη επιμέρους διδακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών, των μελλοντικών εκπαιδευτικών.  

5. Συμπεράσματα 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούμε να 
διατυπώσουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

• Πολύ υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων φοιτητών τοποθετείται θετικά σε σχέση με την 

αναγκαιότητα της αξιοποίησης της μικροδιδασκαλίας (σχεδιασμός και υλοποίηση 
μικροδιδασκαλιών, εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών κατά τον σχεδιασμό και 
υλοποίηση των  μικροδιδασκαλιών) στο πλαίσιο εξάσκησης των φοιτητών για την μελλοντική 
τους ενασχόληση με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

• Αρκετά υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων φοιτητών τοποθετείται θετικά σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα των μικροδιδασκαλιών για την μελλοντική εφαρμογή στη σχολική τάξη 
μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, όπως είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η εργασία σε 
ομάδες, κ.λπ.  

• Οι απόψεις της πλειοψηφίας των φοιτητών αναφορικά με τους λόγους σημαντικότητας της 
μικροδιδασκαλίας σχετίζονται τόσο με τη βελτίωση της διδακτικής ικανότητας όσο και με 
την ανάπτυξη επιμέρους διδακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών που σχετίζονται με τη 

διαμόρφωση των προϋποθέσεων του στοχαζόμενου επαγγελματία εκπαιδευτικού 
Με άλλα λόγια, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η  αξιοποίηση της 

μικροδιδασκαλίας είναι απαραίτητη αφού συμβάλλει σε αρκετά υψηλό βαθμό στην απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών αναφορικά με βασικές διαστάσεις της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας, όπως είναι η προετοιμασία του σεναρίου διδασκαλίας, η επιλογή 
κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών, μεθόδων και μέσων διδασκαλίας, η αποτελεσματική 
διαχείριση του διδακτικού χρόνου, κ.λπ. (Σοφός κ.ά., 2014). 

 Οι απόψεις των φοιτητών αναφορικά με τη συμβολή της μικροδιδασκαλίας, συγκλίνουν στην 

κοινή παραδοχή ότι η μικροδιδασκαλία αποτελεί πεδίο σύζευξης θεωρίας και πράξης που 
«μεταδίδει» στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς την πραγματική διδασκαλία και τους ρόλους που 
καλούνται να αξιοποιήσουν. Η μικροδιδασκαλία «γεφυρώνει» το κενό ανάμεσα στην 
πανεπιστημιακή γνώση και τη ρεαλιστική εφαρμογή της διδασκαλίας, προσφέροντας πρακτικές 
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ενεργοποιήσεις της ακαδημαϊκής θεωρίας μέσα σε ένα ασφαλές και απλοποιημένο περιβάλλον, που 
μειώνει την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει το σχολικό περιβάλλον (Φύκαρης & Παπασπύρου, 
2014). Πιο αναλυτικά, η μικροδιδασκαλία είναι σε θέση να διαμορφώσει και να διαφοροποιήσει τη 
διδακτική πράξη και την επαγγελματική νοοτροπία του μελλοντικού εκπαιδευτικού, εισάγοντάς τον 

σε ένα περιβάλλον, όπου το θεωρητικό πλαίσιο μιας διάλεξης νοηματοδοτείται, παίρνει «σάρκα και 
οστά», γίνεται κατανοητό και εφικτό, δημιουργικό και προσπελάσιμο από όλους, αφού συνδέεται με 
την καθημερινή σχολική πρακτική και τη διδασκαλία και κατ’ επέκταση με εξάσκηση σε 
συγκεκριμένες διδακτικές δεξιότητες (Chatzidimou K., 2011).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, η υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας κρίνεται 
απαραίτητη, αποτελεί ουσιαστικό υποστηρικτικό εργαλείο για την προετοιμασία των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να περιλαμβάνεται στα Προγράμματα Σπουδών όχι 
μόνο των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης, αλλά και των 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων Φιλολογίας, Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας και Μαθηματικών.  
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Εξ’ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα‘’Διοίκηση και Ηγεσία Σχολικών Μονάδων’’ 

Πανεπιστήμιο Frederick 
 

Περίληψη  

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς αλλαγές που 
λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία του 21ου αιώνα με αποτέλεσμα η συμμετοχική λήψη απόφασης να 
κρίνεται αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Σκοπό του 

παρόντος άρθρου αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου των επιτυχημένων ομάδων εργασίας στη διαχείριση 
συγκρούσεων εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η έμφαση στη δημιουργία επιτυχημένων 
ομάδων εργασίας (LaFasto & Larson (2008) στο Ορφανός (2022) ), είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την πρόβλεψη και διαχείριση συγκρούσεων. Το άρθρο βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σύγχρονων διεθνών ερευνητικών δεδομένων επί του θέματος, τα οποία μέσω συγκριτικής ανάλυσης 
αναδεικνύουν εναλλακτικές τεχνικές στην αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων. Οι 
συγκρούσεις μεταξύ των μελών ενός εκπαιδευτικού οργανισμού αναπτύσσονται φυσιολογικά στα 
πλαίσια ενός ανοιχτού κοινωνικού συστήματος. Ειδικότερα, η κατανόηση των δυσλειτουργ ιών μιας 

ομάδας εργασίας (Lencioni, 2002) συντελεί στην ανάδειξη των αιτιών δημιουργίας συγκρούσεων 
εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού.  

 
Λέξεις κλειδιά: επιτυχημένες ομάδες εργασίας, συγκρούσεις, εκπαιδευτικός οργανισμός  

1. Εισαγωγή  

Η ύπαρξη ενός ήρεμου σχολικού περιβάλλοντος δεν σημαίνει πάντοτε ότι αντικατοπτρίζει τη 

μη ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ των μελών αυτού. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ως ανοιχτό 
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κοινωνικό σύστημα, στο οποίο συνυπάρχουν διαφορετικά άτομα ευδοκιμεί την ανάπτυξη 
συγκρούσεων. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μονάδες ατόμων που καλούνται να συνεργαστούν και να 
αλληλεπιδράσουν με απώτερο στόχο μεταξύ άλλων, την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Ο ρόλος 
του ηγέτη στη δημιουργία επιτυχημένων ομάδων εργασίας είναι καθοριστικός. Μέσω των 

επιτυχημένων ομάδων εργασίας μπορεί να επιτυχθεί η διαχείριση συγκρούσεων. Συνεπώς, η 
κατάλληλη προσέγγιση ηγεσίας αποτελεί τη βασική προϋποθέση για την επίτευξη ισορροπίας στο 
ανοιχτό κοινωνικό σύστημα, τη σχολική αποτελεσματικότητα και τη σχολική βελτίωση.  

Η ύπαρξη ορισμών για ένα θέμα ποικίλουν ανάλογα με τον ερευνητή, το επιστημονικό του 

υπόβαθρο, το εκάστοτε συγκείμενο, αλλά συνάμα διαφοροποιούνται με το πέρασμα του χρόνου. 
Ειδικότερα, βάσει του Deutch (1973) η σύγκρουση δημιουργείται όταν υπάρχουν εργασίες οι οποίες 
δεν ολοκληρώθηκαν όπως απαιτείτο. Επιπρόσθετα, οι Ηocker & Wilmot (1991) αναφέρουν ότι η 
σύγκρουση μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ δύο ατόμων όταν υπάρχουν διαφορές 

στους στόχους που έχουν και εμπλέκονται προσωπικές ατζέντες. Η σύγκρουση κατά τους 
Γαλανάκης, Κυριάζος & Σταλήκας (2017) μπορεί να βασίζεται σε ομαδική διαμάχη ή ενδοατομική.  
Δηλαδή, οι συγκρούσεις μπορεί να δημιουργηθούν μεταξύ δύο ατόμων (διαπροσωπικές), εντός μιας 
ομάδας (ενδοομαδικές), μεταξύ ομάδων (ομαδικές), εντός του ίδιου του ατόμου (ενδοατομικές). 

 
Παρόμοια άποψη για τη σύγκρουση έχουν και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι αναφέρουν ότι 

αποτελεί μέρος του κρυφού Αναλυτικού Προγράμματος ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και μπορεί 
να αναπτυχθεί σε διάφορους χώρους του εκπαιδευτικού οργανισμού και μεταξύ διαφορετικών 

ατόμων – μελών αυτού (Girard & Koch, 1996). Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι μέσω αυτής μπορεί να 
υπάρξει διάχυση εμπειριών και αλληλεπίδραση για εξεύρεση λύσης σε ένα θέμα. Ο Mayer (1990) 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σύγκρουση μπορεί να αποτελέσει πηγή χαράς ή πόνου, μπορεί να 
είναι όφελος ή βάρος, ευχή ή κατάρα, χάρισμα ή βάσανο ανάλογα με το πώς διαχειρίζεται.  

Το παρόν άρθρο περιγράφει μέσω συγκριτικής ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων τα 
χαρακτηριστικά των επιτυχημένων ομάδων εργασίας και τη συμβολή αυτών στη διαχείριση 
συγκρούσεων. Ειδικότερα, εστιάζει στις εναλλακτικές τεχνικές αποτελεσματική διαχείρισης των 
συγκρούσεων σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Βασικά γνωρίσματα συγκρούσεων 

Η κατανόηση της πηγής της σύγκρουσης είναι η αφετηρία, είτε για την πρόληψη, είτε για τη 
διαχείριση αυτής (Girard & Koch, 1996). Η ανάλυση της σύγκρουσης μπορεί να οδηγήσει στην 
γρηγορότερη επίλυση, αλλά και διαχείριση αυτής. Τα αίτια που μπορεί να δημιουργήσουν μια 
σύγκρουση ποικίλουν ανάλογα με την περίσταση και το συγκείμενο. Η προσπάθεια για αντίληψη της 

φύσης της σύγκρουσης, η ύπαρξη προυποθέσεων – συνθηκών του εκπαιδευτικού οργανισμού – η 
θετική σχολική κουλτούρα, το αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας, όπως και οι ικανότητες μελών 
και του διευθυντή ορίζονται ως απαραίτητα στοιχεία για τη διαχείριση της σύγκρουσης. 

Οι συγκρούσεις μπορεί να δημιουργηθούν γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Η Saiti (2015), 

τονίζει πως τα αίτια των συγκρούσεων αφορούν λόγους σε προσωπικό επίπεδο ή σε οργανωσιακό 
επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο, βάση ανάπτυξης συγκρούσης κατέχουν τα προσωπικά και τα 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά των ατόμων, αλλά και οι προσδοκίες – πεποιθήσεις τους, ενώ σε 
οργανωσιακό επίπεδο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το εκπαιδευτικό σύστημα (συγκεντρωτικού 

τύπου), αλλά και ο ρόλος του διευθυντή του εκπαιδευτικού οργανισμού. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 
εντός των συγκεντρωτικού τύπου εκπαιδευτικών συστημάτων εμποδίζουν την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών συστημάτων επικοινωνίας, τα οποία απαιτούνται για τη διαχείριση συγκρούσεων. 
Συνεπώς, ο διευθυντής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες για 

εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων. Τα 
συγκεκριμένα συμπεράσματα ενισχύει η έρευνα των Singh & Antony (2006), η οποία αναφέρεται 
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στις πηγές σύγκρουσης σε μία ομάδα εργασίας, οι οποίες μπορεί μεταξύ άλλων να εστιάζουν στη μη 
ύπαρξη εμπιστοσύνης και αφοσίωσης μεταξύ των μελών, σε ασυμφωνίες που δεν επιλύθηκαν, σε 
προβλήματα επικοινωνίας ή ακόμη, και σε προσωπικές ατζέντες ή σε διαφορετικές πεποιθήσεις και 
αντιλήψεις για συγκεκριμένα θέματα και αξίες.  

 Η σύγκρουση μπορεί να καταστεί διαχειρίσιμη μέσω της ανάπτυξης πραγματικής συνεργασίας 
για την επίλυση ενός προβλήματος (Girard & Koch, 1996). Αναλυτικότερα, οι συγγραφείς 
υποστηρίζουν ότι μέσω ενός συμμετοχικού στυλ διαχείρισης συγκρούσεων (κερδίζω – χάνω) τα 
άτομα που εμπλέκονται στη σύγκρουση μπορούν να αντιληφθούν την ευθύνη που έχουν για τη θετική 

ή αρνητική εξέλιξη μιας σύγκρουσης, ενώ συνάμα κατανοούν τη χρησιμότητα της συλλογικής 
σοφίας. Η αποδοχή της διαφορετικότητας των ατόμων – των διαφορετικών απόψεων και επομένως, 
της διαφορετικής έκβασης της λύσης σε μία σύγκρουση συντελούν στην προώθηση ενός θετικού 
σχολικού κλίματος. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων απαιτείται να 

καλλιεργείται σε όλα τα επίπεδα και από όλα τα μέλη του οργανισμού (ηγέτης, εκπαιδευτικοί, 
μαθητές). 

Κατ’ επέκταση, ο ηγέτης της σχολικής μονάδας θα πρέπει να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις 
και δεξιότητες διαχείρισης της όποιας σύγκρουσης τύχει να αναπτυχθεί εντός του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Στη βάση των συγκεκριμένων γνώσεων συμπεριλαμβάνονται και τα στυλ διαχείρισης 
συγκρούσεων (Thomas & Kilmann, 2008): το ανταγωνιστικό στυλ (κερδίζω – αποτυγχάνω), το 
συνεργατικό στυλ (κερδίζω – αποτυγχάνω), το στυλ της αποφυγής (αποτυγχάνω – αποτυγχάνω) και 
το προσαρμοστικό στυλ (κανείς δεν κερδίζει – κανείς δεν αποτυγχάνει). Η επιλογή ενός 

συγκεκριμένου στυλ διαχείρισης σχετίζεται άμεσα με την επιθυμία των μερών να ικανοποιήσουν τα 
συμφέροντά τους, αλλά και με την επιθυμία των μερών να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των άλλων. 
Εντούτοις, το συγκείμενο και η περίσταση είναι στοιχεία που καθορίζουν την επιλογή του 
κατάλληλου στυλ διαχείρισης συγκρούσεων.  Οι ερευνητές συμπεραίνουν πως το συνεργατικό στυλ 

διαχείρισης συγκρούσεων έχει 99% επίδραση στην επιτυχημένη διαχείρισης της όποιας σύγκρουσης 
σε σχέση με τα υπόλοιπα στυλ. Επομένως, μέσω της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας μπορεί 
να υπάρξει αποτελεσματικότητα στο επίπεδο της σύγκρουσης. Γενικότερα, η  αποτελεσματική 
διαχείριση συγκρούσεων επιβάλλει την αντιστοιχία των στυλ με διάφορες περιπτώσεις, για τις οποίες 

θεωρούνται κατάλληλα.  

2.2. Επιτυχημένες ομάδες εργασίας 

Κατά τους Burke & Titus (2019), ο ηγέτης πρέπει να προωθεί συμμετοχικού τύπου 
προσεγγίσεις ηγεσίας, μέσω των οποίων γίνεται αποδεχτή η άποψη όλων, αλλά και η εποικοδομητική 
διαφωνία. Συνεπώς, προωθείται η ομαδική εργασία, αλλά και η διαχείριση συγκρούσεων με 
εποικοδομητικό τρόπο. Ο διαμοιρασμός δεν παραμένει μόνο στις αρμοδιότητες και τη λήψη 

απόφασης, αλλά και τον καταιγισμό ιδεών και την έκφραση ατομικών αδυναμιών και 
πλεονεκτημάτων από όλα τα μέλη και ειδικότερα, από τον ηγέτη του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η 
προώθηση της συλλογικής ηγεσίας, μπορεί να εφαρμοστεί μέσω της δημιουργίας επιτυχημένων 
ομάδων εργασίας. Η ποιότητα της ομαδικής εργασίας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού (Sparks, 2013).  
Με βάση τους Salas, McDaniel & Reyes (2018), καταδεικνύεται η σημαντικότητα της  

συνεργασίας και της εργασιακής ασφάλειας για αποτελεσματική αλληλεπίδραση, χωρίς την ύπαρξη 
φόβου για σύγκρουση. Τα άριστα άτομα δεν δημιουργούν πάντοτε άριστες ειδήμωνες ομάδες, αλλά 

η ευκταία ομάδα είναι αυτή η οποία, μπορεί να δημιουργηθεί από την επιλογή των κατάλληλων 
ατόμων. Η συγκεκριμένη θέση ενισχύεται από τον Power (2019) και την αναφορά του στη 
δημιουργία κατάλληλων ομάδων με άτομα που έχουν υψηλές προσδοκίες, οι οποίες αντανακλούν 
την αποτελεσματικότητα μέσα από τις ενέργειές τους. Παράλληλα, η σωστή καθοδήγηση 

ενδυναμώνει την υλοποίηση των προσδοκιών τους και αυξάνει το αίσθημα αφοσίωσης και 
ικανοποίησης. Παρόμοια έρευνα των Salas, Thayer, Bedwell & Lazzara (2014), εστιάζει στη 
σημαντικότητα του εκάστοτε συγκειμένου, τη σύνθεση της ομάδας, αλλά την συλλογική κουλτούρα 
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ολόκληρου του οργανισμού. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ύπαρξη ενός 
αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας. Ο ρόλος του ηγέτη είναι καθοριστικός, όσον αφορά την 
ανάπτυξη και λειτουργία των ομάδων εργασίας.  

2.3. Χαρακτηριστικά επιτυχημένων ομάδων εργασίας και συγκρούσεις 

Tα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων ομάδων εργασίας έχουν διατυπωθεί κατά τη διάρκεια 
των χρόνων από διεθνείς ερευνητές εστιάζοντας σε συγκεκριμένες διαστάσεις αυτών. Ο εκάστοτε 

ερευνητής, ανάλογα με το επιστημονικό στο οποίο ανήκει, το συγκείμενο αλλά και την έρευνα που 
έχει διεξάγει κατηγοριοποιεί με διαφορετικό τρόπο τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων ομάδων 
εργασίας. Στο παρόν άρθρο, η προσοχή θα εστιαστεί στα χαρακτηριστικά και στο μοντέλο των 
επιτυχημένων ομάδων εργασίας των LaFasto and Larson (2008), το οποίο αναφέρεται στο Ορφανός 

(2022).  Ειδικότερα, ο στόχος της ομάδας εργασίας, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος, έτσι ώστε να 
μπορεί να γίνει κατανοητός από όλα τα μέλη της ομάδας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω λεκτικής και μη 
λεκτικής επικοινωνιας, ή και χρήσης ψηφιακών μεθόδων και έχει ως αποτελέσμα τη δημιουργία 
κινήτρου στα μέλη της ομάδας προς την υλοποίηση του στόχου. Οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών 

της ομάδας μπορούν να υπάρξουν αν υφίστανται μεγάλος και διαφορετικός αριθμός στόχων ή όταν 
τα μέλη επηρεάζονται από προσωπικούς στόχους ή φιλοδοξίες. 

Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό επιτυχημένων ομάδων εργασίας είναι η δομή της ίδιας της 
ομάδας. Δηλαδή, η κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να βασίζεται 

στο συγκείμενο, αλλά και στην προώθηση ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας, το οποίο 
να υποστηρίζει την όποια αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας. Η εμφάνιση 
συγκρούσεων υπάρχει όταν οι ρόλοι – αρμοδιότητες δεν έχουν ανατεθεί στα κατάλληλα άτομα ή δεν 
είναι ευκρινείς. Ακόμη, δεν υιοθετούνται συλλογικές προσεγγίσεις ηγεσίας. Η επιλογή των 

κατάλληλων ατόμων για τη συγκεκριμένη περίπτωση και το συγκείμενο (δυνατότητες, 
μειονεκτήματα, συνθήκες) του εκπαιδευτικού οργανισμού αποτελεί σημαντικό ρόλο για την επιτυχή 
έκβαση της ομάδας εργασίας. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να συνδυάζουν ικανότητες, γνώσεις και 
δεξιότητες, οι οποίες θα τους καθιστούν ικανούς για να ανταπεξέλθουν στο ρόλο που τους έχει 

ανατεθεί εντός της ομάδας εργασίας. Η σύγκρουση είναι πιθανή όταν τα άτομα δεν έχουν τις 
ανάλογες ικανότητες, ή σε περίπτωση που τις κατέχουν και δεν είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμη, στην προσπάθεια τους για εφαρμογή των γνώσεων και ικανοτήτων 
τους εμφανίζονται προσωπικές πεποιθήσεις, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην επιτυχία του 

συλλογικού στόχου. Η αφοσίωση θα πρέπει να διακατέχει όλα τα μέλη της ομάδας, έτσι ώστε να 
προωθείται το αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα εργσίας, να υπάρχει ταύτιση και προσπάθεια για 
επίτευξη ενός κοινού σκοπού, αλλά και πραγματική επιθυμία και θέληση για συμμετοχή. Όταν τα 
άτομα δεν επενδύουν την ανάλογη ενέργεια και χρόνο που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου, 

τότε ο στόχος δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Παράλληλα, τα επίπεδα αριστείας θα πρέπει να υπάρχουν, 
έτσι ώστε να υπάρχει και επιτυχία της ομάδας εργασίας. Η πίεση από τον ηγέτη καθόλη τη διάρκεια 
ύπαρξης της ομάδας εργασίας επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, χρειάζεται συνεχής 
υποστήριξη από τον ηγέτη προς την ομάδα, με καθορισμό κριτηρίων επίτευξης του στόχου, συνεχή 

αξιολόγηση και οριοθέτηση των επιπέδων απόδοσης, αλλά προώθηση κινήτρων και επιβράβευσης 
προς τα άτομα. Η σύγκρουση είναι ορατή όταν δεν υπάρχει συνεχής παρακίνηση, αναγνώριση 
προσπαθειών, υποστήριξη και ενίσχυση εκεί και όπου απαιτείται. Ταυτόχρονα, η εξωτερική στήριξη 
από άτομα εκτός της ομάδας εργασίας θα πρέπει να είναι συνεχής και έμπρακτη, είτε αυτή είναι 

υλική είτε άυλη από διαφορετικά άτομα ή ομάδες ατόμων, έτσι ώστε η εξωτερική συνεισφορά να 
αποτελέσει πλεονέκτημα για την ομάδα εργασίας. Αντιθέτως, η απουσία στήριξης θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη συγκρούσεων εντός της ομάδας εργασίας. 

Μία επιτυχημένη ομάδα εργασίας θα πρέπει να διέπεται από κλίμα συνεργασίας. Η συνεργασία 

μεταξύ των ατόμων βασίζεται σε χαρακτηριστικά εμπιστοσύνης, συνεχούς αλληλεπίδρασης για 
επιτέλεση έργου, κοινή προσέγγιση ως προς το στόχο στα πλαίσια ενός θετικού σχολικού κλίματος 
και θετικής κουλτούρας. Η απουσία εμπιστοσύνης και η μη ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας 
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γενικότερα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του σχολικού οργανισμού, μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία 
για αποδυνάμωση της ομάδας εργασίας. Η σημασία της συνεχούς ανατροφοδότησης στο κάθε άτομο 
της ομάδας ξεχωριστά, είτε θετική είτε αρνητική και η παράλληλη καθοδήγηση αναδεικνύονται ως 
βασικοί παράγοντες συνεργασίας από την Moore (2021). Ο ρόλος της ηγεσίας είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με την επιτυχή εφαρμογή όλων προαναφερθέντων χαρακτηριστικών των 
επιτυχημένων ομάδων εργασίας. Η επιτυχημένη ομάδα εργασίας μπορεί να δημιουργηθεί από τον 
ηγέτη λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οχτώ χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν ταυτόχρονα 
σημαντικές προϋποθέσεις αλλά και προκλήσεις για επιτυχία ή αποτυχία. 

Τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων ομάδων εργασίας κατηγοριοποιεί με παρόμοιο τρόπο 
και ο Weir (2018). Η επικέντρωση στην επιμόρφωση και την κατάρτιση των μελών της ομάδας, αλλά 
και του διευθυντή μέσω πολλαπλών και κατάλληλων μεθόδων επιμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει 
στην επιτυχία της ομάδας εργασίας.  Παράλληλα, η γνώση των αναγκών της ομάδας σε συνδυασμό 

με την προώθηση και ανάπτυξη συζητήσεων – συγκρούσεων υπό προϋποθέσεις, με στόχο την 
ανάδειξη ανησυχιών των μελών, η συνεχής ανατροφοδότηση και η εστίαση στην απόδοση της 
ομάδας μέσω συζήτησης θετικών και αρνητικών συμπεριφορών αποτελούν σημεία εστίασης της 
αποτελεσματικότητας. 

Συνεπώς, ομαδική εργασία (Katzenbach and Smith 1993; Syer, 1997) υφίσταται όταν τα μέλη 
μιας ομάδας έχουν συμπληρωματικές δεξιότητες και εργάζονται για ένα κοινό σκοπό, για τον οποίο 
είναι υπόλογοι. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων θα πρέπει να προστίθενται δημιουργώντας το 
κατάλληλο μείγμα για να μπορέσουν οι στόχοι να επιτευχθούν. Οι στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν 

υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους υπόλοιπους στο να 
αλληλεπιδρούν. Ο παραμερισμός προσωπικών στόχων είναι μία βασική παράμετρος για ολότελη 
συνεργασία προς ένα κοινό στόχο. Συνάμα, ο ρόλος του ηγέτη είναι εξαιρετικά σημαντικός, γιατί με 
τη σωστή ανάπτυξη των ομάδων, μπορεί να αξιοποιήσει την όποια σύγκρουση για παραγωγή νέων 

ιδεών, για επίλυση προβλήματος, ή και ως ευκαιρία για ανάδειξη των αντιλήψεων των μελών της 
ομάδας (Bowditch & Buono, 1997). 

2.4. Δυσλειτουργίες ομάδων εργασίας και τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 

Το μοντέλο των πέντε δυσλειτουργιών (Lencioni, 2002) αναδεικνύει τα αίτια αποτυχημένων 
ομάδων εργασίας, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης, το φόβο διαφωνίας – 
σύγκρουσης, την έλλειψη δέσμευσης, την αποφυγή υπευθυνότητας και την έλλειψη ευθύνης για το 

ομαδικό πνεύμα. Συνάμα, οι συγκεκριμένες δυσλειτουργίες μπορούν να θεωρηθούν ως προϋποθέσεις 
για ύπαρξη επιτυχημένων ομάδων εργασίας. Ειδικότερα, οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να διέπονται 
από εμπιστοσύνη, ειλικρινείς και ευθείες συγκρούσεις, δέσμευση αποφάσεων-σχεδίων δράσης, 
αναφορά ενεργειών-δέσμευση και επίτευξη συλλογικών αποτελεσμάτων. 

Αναλυτικότερα, η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να εκφράζεται μέσα από απροθυμία, μη 
ύπαρξη ειλικρίνειας, την ύπαρξη συνθηκών αβεβαιότητας, την απομόνωση, τον ανταγωνισμό και 
προσωπικές ατζέντες των μελών. Mε βάση τον Lencioni (2002), για την πρόληψη συγκρούσεων που 
βασίζονται στα πιο πάνω χαρακτηριστικά και ειδικότερα στην εμπιστοσύνη, θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνικές, μεταξύ αυτών και η άσκηση προσωπικών ιστοριών. 
Δηλαδή, η θεματολογία μιας ομαδικής συνεδρίας να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις 
(προσωπικά στοιχεία ατόμων, ενδιαφέροντα κλπ.) – καθημερινά θέματα ή και εμπειρίες 
(εκπαιδευτικές και μη), με απώτερο στόχο την αλληλεπίδραση, αλλά και τη μείωση της απόστασης 

μεταξύ των ατόμων. Επίσης, ο φόβος διαφωνίας, ως επιπρόσθετη δυσλειτουργία, μπορεί να υπάρξει 
αν δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη εμπιστοσύνης για εποικοδομητικές 
συζητήσεις, τα εύστοχα σχόλια (θετικά ή αρνητικά), καθώς και η αποδοχή αυτών, η παραγωγική και 
η ιδεολογική διαφωνία, η μη εστίαση στη συμμετοχική λήψη απόφασης λόγω ιεραρχίας και 

καταστροφική αντιπαράθεση απόψεων. Εντούτοις, η ύπαρξη ήρεμου περιβάλλοντος και συνεχούς 
ομοφωνίας, χωρίς συγκρούσεις δεν καταδεικνύει τη μη ύπαρξη προβλήματος.  
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Ο Lencioni (2002) υποστηρίζει ότι μία αποτελεσματική τεχνική μεταξύ άλλων, είναι η 
εξόρυξη. Μέσω της συγκεκριμένης τεχνικής τα άτομα αναδεικνύουν συγκεκριμένα θέματα – 
«ευαίσθητα ζητήματα» και προσπαθούν να τα επιλύσουν. Η ύπαρξη συγκεκριμένου ατόμου που θα 
αναλάβει το σχετικό ρόλο πρόκλησης / ανάδειξης ενός θέματος είναι καθοριστικής σημασίας. 

Συνεπώς, αρχικά υπάρχει πρόκληση διαφωνίας (παρουσίαση συμβάντος, φράση, κείμενο, βίντεο) και 
στη συνέχεια, ανάδειξη διαφωνιών που υποβόσκουν στο εσωτερικό της ομάδας (συζήτηση). Κύρια 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποτελέσουν το θάρρος του ατόμου, έτσι ώστε να εστιαστεί η προσοχή 
σε ευαίσθητα ζητήματα και ταυτόχρονα, ύπαρξη πίεσης για διευθέτηση, αντικειμενικότητα και 

δέσμευση επιμονής στο αντικείμενο της διαφωνίας μέχρι την επίλυση. Η έλλειψη δέσμευσης μπορεί 
να συνυπάρχει με την απουσία δημιουργικής διαφωνίας, μη ύπαρξη ευκαιριών συζήτησης και 
προσποίηση διαφωνίας. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει σαφήνεια, αποδοχή, δέσμευση/αφοσίωση, 
βεβαιότητα, συλλογική σοφία, αλλά ασάφεια προκύπτουν συγκρούσεις. Με βάση τον ίδιο 

συγγραφέα, αποτελεσματικές πρακτικές είναι και οι καταληκτικές ημερομηνίες για συγκεκριμένες 
απαιτούμενες ενέργειες, αλλά και η θεραπεία έκθεσης με χαμηλό ρίσκο. Ειδικότερα, μέσω του 
ορισμού των καταληκτικών ημερομηνιών δημιουργείται δέσμευση για υλοποίηση του στόχου ή και 
ειδικότερων στόχων – ενεργειών με δυνατότητα ανατροφοδότησης. Παράλληλα, μέσω της τεχνικής 

θεραπεία έκθεσης με χαμηλό ρίσκο, καλούνται τα άτομα της ομάδας να λάβουν σημαντικές 
αποφάσεις σε καταστάσεις περιορισμένου ρίσκου, έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της 
δέσμευσης της απόφασή τους. 

Επιπρόσθετα, δυσλειτουργία αποτελεί και η αποφυγή υπευθυνότητας, η οποία συνδέεται 

άρρηκτα με την απουσία ουσιαστικής δέσμευσης, μη αποδοχή στόχων και λογοδοσίας, σαφούς 
σχεδίου δράσης και γενικότερου δισταγμού για επισήμανση στοιχείων. Οι απλές και τακτικές 
εκθέσεις προόδου (Lencioni, 2002), αποτελούν σημαντική τεχνική. Δηλαδή, μία ξεκάθαρη δομή και 
σαφείς προσδοκίες από τα μέλη της ομάδας σε συνάρτηση με την ανατροφοδότηση μπορούν να 

αυξήσουν την υπευθυνότητα των ατόμων απέναντι στους στόχους. Η σημαντικότητα της 
αξιολόγησης από το διευθυντή (Kazi, 2021) στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην 
προώθησης της συνεχούς βελτίωσης μπορούν να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική διοίκηση και 
ηγεσία του εκπαιδευτικού οργανισμού. Παράλληλα, η έλλειψη ευθύνης για το ομαδικό πνεύμα 

καθορίζεται και από την αδυναμία για υπευθυνότητα δεσμεύσεων, την ύπαρξη προσωπικών 
ατζέντων,  τη μη ύπαρξη ομαδικών στόχων, την αποφυγή επισημάνσεων, το βαθμό ύπαρξης κύρους 
στην ομάδα (ατομικό κύρος), αλλά και τη μη έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Κατ’ επέκταση, 
ο Lencioni (2002) αναφέρει την ανοικτή διακήρυξη αποτελεσμάτων, ως μία βασική τεχνική για το 

συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, η δημοσιοποίηση της δέσμευσης για την επιτυχία του επιδιωκόμενου 
στόχου. 

Σε εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων, βασίζεται το μοντέλο του Levine (1998), 
με στόχο την αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα, εστιάζει στις εξής: (1) ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς – σχεδίου δράσης για διαχείριση της σύγκρουσης στη βάση αξιών δημιουργικότητας, 
αλλά και ενσυναίσθησης, (2) έκφραση μέσω του λόγου των προσωπικών ιστοριών ή / και της 
προσωπικής εκδοχής της κατάστασης, (3) διατύπωση μίας διαφορετικής – ιδανικής εκδοχής της 
επίλυσης της σύγκρουσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις και ταυτόχρονα, δημιουργία κοινής 

γραμμής πλεύσης, (4) έκφραση όλων των σκέψεων, συναισθημάτων που δεν έχουν αναφερθεί και 
που ίσως, να συνδέονται και με προηγούμενες καταστάσεις, (5) δημιουργία οράματος με θεματική 
τη σύγκρουση και εστίαση σε στοιχεία που ενώνουν την ομάδα, (6) προώθηση υγιούς διαλόγου - 
αμφίδρομης επικοινωνίας με τη συμμετοχή όλων και (7) διαχείριση μέσω δράσης - εφαρμογής 

ενεργειών, ξεκαθάρισμα παρερμηνειών παρελθόντος και δημιουργία νέων βημάτων για βελτίωση. 
Παρόμοιες τεχνικές καταδεικνύουν οι McDaniel et al. (1998) και το βηματικό μοντέλο 

διαχείρισης συγκρούσεων εντός των ομάδων. Ειδικότερα, εστιάζουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων των 
μελών της ομάδας και συγκεκριμένης δομής για μετριασμό των προσωπικών ατζεντών, με τη 

διαφορά ότι τονίζουν περισσότερο το αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας και την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων τεχνικών και ικανοτήτων των ατόμων. Τα συμπεράσματα των Ajay & Antony (2006)  
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συνάδουν με τις προηγούμενες έρευνες, και την αναφορά στη σύγκρουση ως ανώτερη δεξιότητα και 
ικανότητα. Η ανάπτυξη συγκεκριμένης συμπεριφοράς κάθε φορά που υπάρχει σύγκρουση – η 
προώθηση συγκεκριμένης ταυτότητας, η υπομονή και η ηρεμία χωρίς γρήγορες αποφάσεις, σε 
συνάρτηση με την προσωπική ηρεμία του ηγέτη για σωστή καθοδήγηση αποτελούν στοιχεία 

αποτελεσματικής διαχείρισης σύγκρουσης. Επίσης, χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διαχείρισης 
της όποιας σύγκρουσης αναφέρονται η δημιουργία ή αλλαγή συνθηκών (χώρος, χρόνος) και 
ανατροφοδότηση. Ακόμη, η ενεργητική ακρόαση χωρίς υπόδειξη σωστών και λανθασμένων 
σημείων, με χρήση τελικών ερωτήσεων ή διευκρινήσεων, η επιβεβαίωση ή η απόρριψη στοιχείων. 

Επιπλέον, ενσυναίσθηση των γεγονότων, λεκτική και μη λεκτική επαφή (οπτική επαφή, κινήσεις 
σώματος) κατά τη συζήτηση, αλλά και γενίκευση κάποιων σημείων και προσπάθεια για κοινή 
αποδεχτή λύση ή και πρόταση για εναλλακτικές λύσεις.  

Ο ηγέτης της σχολικής μονάδας κατέχει ένα πολυσήμαντο ρόλο στην άμεση λήψη απόφασης 

και διαχείρισης της εκάστοτε σύγκρουσης, γι’ αυτό και αποτελεί σημείο αναφοράς των ερευνητών 
που προσεγγίζουν το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης συγκρούσεων. Με βάση τον Sommers 
(2021) η διαχείριση μιας σύγκρουσης μπορεί καταστεί αποτελεσματική και ειδικότερα, να επιτευχθεί 
μέσω των ενεργειών του ηγέτη - χαρτογράφηση της σύγκρουσης. Η χαρτογράφηση εμπεριέχει την 

κατανόηση και διαχείριση της σύγκρουσης μέσω 30 στρατηγικών. Η σημασία της διαχείρισης 
έγκειται στην κατανόηση του προβλήματος πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε στρατηγικής επίλυσης. 
Οι οχτώ από τις 30 στρατηγικές που προτείνονται βασίζονται σε στρατηγικές που εφαρμόζονται 
μέσω της ομαδικής εργασίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η ανάδειξη συγκλίσεων – κοινών 

σημείων, η μετάβαση από τη σύγκρουση στην ομοφωνία – κοινά σημεία αναφοράς των ατόμων, η 
ομαδοποίηση και ανεύρεση κοινών στυλ εργασίας, η ανάθεση ρόλων, η χρήση του όρου ομάδα εντός 
της επικοινωνίας των μελών της ομάδας, η ανάδειξη διαφορετικών προσωπικών ατόμων, η 
διαφοροποίηση της γνωστικής από τη μη αποτελεσματική σύγκρουση, η ονομασία – αναφορά αυτών 

που δημιουργούν εντάσεις και προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν. Παράλληλα, και σε συνάρτηση 
με την πιο πάνω πρόσφατη έρευνα οι Γαλανάκη, Κυριάζος & Σταλήκας (2017) τονίζουν 
συγκεκριμένες επιλογές ως προς την επίλυση συγκρούσεων, οι οποίες στηρίζονται είτε στην 
‘’κατάπνιξη’’ της σύγκρουσης, στη ‘’διαχείριση’’  ή και ακόμη στην ‘’υπό προϋποθέσεις’’ ενίσχυση 

αυτής. Η κατάλληλη επιλογή βασίζεται στις ικανότητες και δεξιότητες του ίδιου του ηγέτη, αλλά και 
στο συγκείμενο του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Οι απόψεις των Παρασκευοπούλου & Ιωαννίδου (2017), συγκλίνουν με τις πιο πάνω έρευνες 
συμπληρώνοντας, ότι όσον αφορά το ρόλο του διευθυντή στη διαχείριση συγκρούσεων, το βασικό 

στοιχείο στην ανάπτυξη συγκρούσεων είναι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών του 
οργανισμού. Οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, αλλά και των διευθυντών για τις 
συγκρούσεις επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη, τη διαχείριση τους, όπως και η 
ικανότητα διαχείρισης των συγκρούσεων από τους ίδιους τους διευθυντές. Σε παρόμοιο συμπέρασμα 

καταλήγει και ο Soubagleh (2019) αναφέροντας, ότι η  αποτελεσματική εφαρμογή της ηγεσίας 
καθορίζει την επιτυχία της διαχείρισης της σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, μέσω της ανάπτυξης 
εμπιστοσύνης, της προώθησης σεβασμού και κατανόησης, της εφαρμογής ισότητας και ομαδικής 
εργασίας μπορεί μια σύγκρουση να καταστεί διαχειρίσιμη. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στελεχών (Heemskerk, 2020) έχει επίδραση στη διαχείριση 
συγκρούσεων. Υπάρχει η ανάγκη για μια πολυδιάστατη προσέγγιση των συγκρούσεων από τα 
ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να κατανοηθεί η φύση τους. Παράλληλα, σε 
συνδυασμό με την κατανόηση της φύσης των συγκρούσεων θα πρέπει να υπάρχει και χρήση 

διαφορετικών μεθόδων διαχείρισης συγκρούσεων με απώτερο στόχο τη σχολική  
αποτελεσματικότητα (CIPD, 2015).  

3.  Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

H oμάδα εργασίας απαιτείται να χαρακτηρίζεται από συλλογική σοφία. Μέσω αυτής 
επιτυγχάνεται η επίτευξη στόχων, αλλά και η διαχείριση συγκρούσεων. Η δημιουργία της ομάδας 
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εργασίας δεν πρέπει να είναι ο αυτοσκοπός, αλλά η αρχή για εφαρμογή συμμετοχικών προσεγγίσεων 
ηγεσίας. Κατ’ επέκταση, μέσω της συμμετοχικής λήψης απόφασης και της ομαδικής εργασίας μπορεί 
να υπάρξει συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού και σχολική 
αποτελεσματικότητα (Darling –Hammond, Wei, Andree, Richardson & Orphanos, 2009). 

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από τους Wullschleger, Rickenbacher, Rechsteine r, Grob & 
Merki (2022), καταδεικνύουν, ότι οι ομάδες εργασίας εντός των εκπαιδευτικών οργανισμών 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές ανάλογα με την περίσταση μπορούν να επιτύχουν τη 
σχολική βελτίωση. Η διαδικασία που εφαρμόζεται για επίτευξη της σχολικής βελτίωσης μπορεί να 

διαφέρει στον εκάστοτε εκπαιδευτικό οργανισμό λόγω των τεχνικών που χρησιμοποιούνται, αλλά 
ιδιαιτέρως εξαιτίας των βαθύτερων χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού οργανισμού. Ταυτόχρονα, 
τονίζεται μέσω της έρευνας, ότι όσον αφορά τα βαθύτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 
οργανισμού δεν επιδρούν στη σχολική βελτίωση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (δημογραφικά 

χαρακτηριστικά) και τα γενικότερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, 
αναδεικνύεται ο ρόλος των συλλογικών προσεγγίσεων ηγεσίας στην επίτευξη της ομαδικής εργασίας. 

Εν κατακλείδι, η δημιουργία επιτυχημένων ομάδων εργασίας μπορεί να αποτελέσει την 
αφετηρία για πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων εντός του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Ο ηγέτης μέσω της ανάπτυξης χαρακτηριστικών των επιτυχημένων ομάδων εργασίας , 
αλλά και υιοθέτησης συγκεκριμένων τεχνικών διαχείρισης συγκρούσεων επηρεάζει άμεσα την 
αποτελεσματική διαχείριση της όποιας σύγκρουσης. Κατ’ επέκταση, ο σύγχρονος σχολικός ηγέτης 
απαιτείται να έχει κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση σε θέματα συλλογικών προσεγγίσεων ηγεσίας, 

αλλά και σε θέματα διαχείρισης συγκρούσεων, έτσι ώστε να μπορεί να προκαλέσει μια σύγκρουση 
υπό προϋποθέσεις ή να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια υφιστάμενη σύγκρουση. 
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Περίληψη   

Το πρόβλημα της σχολικής διαρροής είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη.  

 Σκοπός αυτής της έρευνας, λοιπόν, είναι να διερευνήσει μέσω της βιβλιογραφίας και μέσω 

θεματικής ανάλυσης, αλλά και εννοιολογικής και ανάλυσης μέσω νοητικών χαρτών, αν και πώς 
μπορεί η νομαδική παιδαγωγική να προσφέρει βέλτιστες λύσεις, σε προβλήματα που σήμερα 
μαστίζουν το σχολείο, και τα οποία έχουν την απαρχή τους στη σχολική διαρροή.  

 Η αντίληψη δε, της νομαδικής παιδαγωγικής, ενός σχολείου που υπάρχει και έξω από τοίχους 

και το οποίο πολλαπλασιάζει την ποιότητα της μάθησης, χρησιμοποιώντας και μοντέρνες 
τεχνολογίες μοιάζει να δίνει μία λύση στο πρόβλημα του περιορισμού της σχολικής διαρροής.  

 Τέλος η έρευνα αναδεικνύει προβληματικές, και μέσω μη παραδοσιακών μεθοδολογικών 
εργαλείων, όπως είναι η μέθοδος έρευνας μέσω νοητικών χαρτών, οι οποίες είναι σημαντικές τόσο 

μεθοδολογικά όσο και οντολογικά.  
 
Λέξεις κλειδιά: Νομαδική Παιδαγωγική, Σχολική Διαρροή, θεματική ανάλυση, νοητικός 

χάρτης, μεταφερόμενη αρχιτεκτονική  

1. Εισαγωγή 

  

η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων και επαγγελματικών/ακαδημαϊκών προσόντων πέρα από τις 
περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές την επισφαλή κακοπληρωμένη και διαλείπουσα 
απασχόληση, συχνά συνοδεύεται, … , από φτώχεια, διάλυση της 
οικογένειας,  μονογονεϊκότητα , έλλειψη στέγης, κακή σωματική και ψυχική υγεία, φιλικές 

και φυλετικές διακρίσεις, παραβατικές συμπεριφορές, κλπ.  
 
 Έτσι οι σύγχρονες κοινωνίες προσπαθούν μέσω της εκπαίδευσης, αφενός να δημιουργήσουν 

δεξιότητες, και αφετέρου να άρουν τα εμπόδια που δημιουργούνται, ώστε τα άτομα κυρίως νέας 

ηλικίας να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές αναγκαιότητες.  
 Παρά την ευρεία αποδοχή της σημαντικότητας του προβλήματος της εγκατάλειψης του 

σχολείου πρόωρα ή της σχολικής ή της μαθητικής διαρροής, όπως αναφέρεται ανάλογα με την πηγή, 
δεν υπάρχει στον σύγχρονο κόσμο ένας ενιαίος ορισμός του προβλήματος αυτού.  

 Η Ευρωπαϊκή επιτροπή πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί άλλοτε τον όρο “πρόωρη 
εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και κατάρτισης”, άλλοτε τον όρο “σχολική διαρροή ή μαθητική 
διαρροή”, άλλοτε τον όρο “διακοπτόμενη μάθηση” και άλλοτε τον ορό “εκτός απασχόλησης 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης” τον γνωστό ίσως σε περισσότερους με το ακρωνύμιο NEET.  

 Άλλωστε παρ’ ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει 
τους παραπάνω όρους, δεν υπάρχει μία ενιαία πολιτική βασικής ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αυτές 
διαφέρουν από κράτος σε κράτος. Π.χ. στην Ελλάδα το σχολείο είναι υποχρεωτικό μέχρι το τέλος 
του Γυμνασίου, ενώ στην Ολλανδία είναι μέχρι το τέλος του Λυκείου.  

 Για να συγκριθούν, λοιπόν, τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το στρατηγικό Πλαίσιο για 
τη μείωση της εγκατάλειψης του σχολείου, δίνει τον ορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης ως 

https://www.google.com/search?num=100&hl=en&safe=off&client=firefox-a&hs=pAj&rls=org.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial&q=μονογονεϊκότητα&aq=f&aqi=&aql=&oq=#_blank
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(ΙΕΠ,2015,σελ10)”το πλαίσιο που περιλαμβάνει τους νέους που έχουν ολοκληρώσει, το πολύ, τον 
κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2), είναι σε ηλικία 18 με 24 και δε 
βρίσκονται εντός δομής εκπαίδευσης ή κατάρτισης”.  

Πιο συγκεκριμένα ως πρόωρα εγκαταλείψαντες στο σχολείο ορίζονται οι νέοι μεταξύ 18 και 

24 οι οποίοι πληρούν δύο όρους (ΙΕΠ,2015) 

• Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν είναι το ISCED 0,1,2 σύμφωνα με τη διεθνή 
ορολογία και 

• Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες που προηγούνται της έρευνας δεν έχουν λάβει κανενός 
είδους εκπαίδευση ή κατάρτιση . 

Όπου το ISCED (International Standard Classification  of Education) αναφέρεται στο ατομικό 
επίπεδο εκπαίδευσης (ξεκινάει από μηδέν για άτομα χωρίς εκπαίδευση και φτάνει μέχρι οκτώ για 

κατόχους διδακτορικού) 
 Επιπλέον σύμφωνα με το ίδιο στρατηγικό πλαίσιο,το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνδέθηκε 

σε ατομικό επίπεδο με τον κίνδυνο ανεργίας, μικρούς μισθούς, ανύπαρκτη επαγγελματική εξέλιξη 
στην ουσία, μεγάλες πιθανότητες παραβατικότητας, κοινωνική περιθωριοποίηση, φτώχεια κ.λπ. που 

έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στο άτομο σαν μονάδα, αλλά και στην κοινωνία μέσα στην οποία  ζει αυτό, 
και τα οποία διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή. 

 Η κατάσταση αυτή απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες όλες τις κυβερνήσεις του δυτικού 
κόσμου και αρκετές του αναπτυσσόμενου κόσμου, παρ’ ότι πολλές από τις τελευταίες, θέτουν σαν 

μεγαλύτερη αξία την οικογένεια, από την προστασία της αξίας και της αξιοπρέπειας του ατόμου. 
Στην Ελλάδα το άρθρο 5 του Συντάγματος προστατεύει (θεωρητικά) την αξία της προσωπικότητας 
του ατόμου, αλλά και μετά το 1981, με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώθηκε στην 
Εθνική νομοθεσία, η άλλοτε πρόβλεψη του Γερμανικού συστήματος για προστασία της αξιοπρέπειας 
του ατόμου (άρθρο 7). 

 Άλλωστε οι πολιτικές του δυτικού κόσμου τα τελευταία χρόνια, προσανατολίζονται σε μία 
κοινωνία της γνώσης, η οποία στοχεύοντας να διαφυλάξει τις γνώσεις, εφαρμόζει στρατηγικές όπως, 
την επέκταση των ορίων ηλικίας και τη σταθεροποίηση του πληθυσμού, αλλά και την αποφυγή 
ενόπλων συγκρούσεων, οι οποίες μειώνουν δραστικά την ύπαρξη ατόμων μεγάλης ηλικίας που στην 

ουσία κατέχουν και τις γνώσεις. 
 Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με έρευνα της Ουνέσκο (ΙΕΠ,2015) τα ποσοστά αυτών που πρόωρα 

εγκαταλείπουν το σχολείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινούν από 33,5% στη Μάλτα, 26,5% στην 
Ισπανία, 23,2% στην Πορτογαλία, συνεχίζουν με ενδιάμεσους μέσους όρους της Ιταλίας 18,2% , της 

Ρουμανίας 17,5% του Ηνωμένου Βασιλείου 15%, ενώ και στην Ελλάδα τελευταία χρόνια και 
ειδικότερα με την οικονομική κρίση τα αποτελέσματα της σχολικής διαρροής είναι μεγαλύτερα του 
στόχου του 10% που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 Επιπλέον, στη χώρα μας η σχολική διαρροή έχει σταθερά προσδιορισμένα χαρακτηριστικά. 

Πιο συγκεκριμένα οι διαρρεύσαντες  από το σύστημα, προσανατολίζονται προς τις γεωργικές και 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές, προς τις τουριστικές δραστηριότητες πλέον 
στη νησιωτική Ελλάδα, και προς την τεχνική απασχόληση (γίνονται δηλαδή εμπειροτέχνες δίπλα σε 
κάποιον μεγαλύτερο) στις αστικές περιοχές, μεταφέροντας όμως μαζί τους, όλα τα ατομικά και 

κοινωνικά προβλήματα που αναπτύχθηκαν παραπάνω.  
 Η νομαδική παιδαγωγική από την άλλη είναι μία παιδαγωγική η οποία χρησιμοποιείται 

παγκοσμίως και από εκπαιδευτικά εκ μοντερνισμένους οργανισμούς. Είναι μία έξυπνη και σύγχρονη 
πρακτική και έχει τις απαρχές της σε κράτη με νομαδική οικονομία με πολλές αραιοκατο ικημένες 

περιοχές. Παράδειγμα τέτοιων κρατών είναι ο Καναδάς, οι σκανδιναβικές χώρες (όπως η Φιλανδία, 
η Σουηδία και η Νορβηγία), η Ρωσία, αλλά και χώρες της Αφρικής με νομαδική όπως είπαμε 
οικονομία και κοινωνική δομή, όπως είναι η Νιγηρία..  

 Λειτουργώντας στο πλαίσιο της παιδαγωγικής (δηλαδή μια “διαφορετική λέξη για την 

εκπαίδευση, το επάγγελμα και την επιστήμη του να διδάσκει κάποιος” [vocabulary.com] ή “ο τρόπος 



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

364 

με τον οποίον οι μεγαλύτεροι οδηγούν, άγουν δηλαδή, τους μικρότερους σε μία ομαλή 
κοινωνικοποίηση” σύμφωνα με την Ελληνική ετυμολογία της λέξης), η νομαδική παιδαγωγική 
σκοπό έχει να προάγει βασική ποιοτική εκπαίδευση αρχικά, έτσι ώστε να προαχθεί την ήπια 
κοινωνική συνύπαρξη. Σε αυτή την παιδαγωγική ο εκπαιδευτικός μετακινείται για χρονικά 

διαστήματα εκτός σχολικού κτηρίου και σε μέρη που υπάρχουν μεμονωμένοι πληθυσμοί  
 Εκτός όμως από την προαγωγή της κοινωνικής συνύπαρξης που είναι βασικό χαρακτηριστικό 

στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αλλά και στις χώρες με σημαντικούς νομαδικούς πληθυσμούς, η 
νομαδική παιδαγωγική έχει και το χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης ,”εκτός κουτιού” (out of the box). 

Δηλαδή είναι μια παιδαγωγική που προάγει την εκπαίδευση και τη μάθηση και εκτός σχολικού 
κτιρίου. Μια νοοτροπία, που είναι ζητούμενο σε όλα τα μοντέρνα παιδαγωγικά συστήματα, κυρίως 
του δυτικού κόσμου, και η οποία συνάδει με τις πολιτικές της ελεύθερης οικονομίας που 
ακολουθούνται τον τελευταίο αιώνα.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σκοπός της έρευνας 

Η έρευνα αυτή δημιουργείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας που αφορά την 
παιδαγωγική, αλλά και από τον συγγραφέα, και μετά από διετή ενασχόληση με τη διδασκαλία στα 
επαγγελματικά λύκεια, η οποία έχει καταδείξει την ξύλινη γλώσσα που πραγματεύεται το σημερινό 
ελληνικό σχολείο, ειδικά στον τομέα της σκληρής τεχνολογίας,  μέσα από βιβλία ξεπερασμένα και 

παρωχημένα για τους μαθητές, που πολλές φορές αναφέρονται σε εποχές προγενέστερες τη γέννηση 
των ίδιων των παιδιών, χωρίς τη δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών στην καινούργια τεχνολογία, 
και πολλές φορές χωρίς τα μέσα για να μπορέσει και ο καθηγητής, να μεταφέρει στους μαθητές τις 
καινούργιες έννοιες, ούτε καν μέσα στα σχολικά κτίρια, όσο καταρτισμένος και να είναι.  

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι αρχικά, να διερευνήσει, πώς μπορεί η νομαδική παιδαγωγική 
να επιδράσει στη σταδιακή προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή ή μαθήτριας, και να επιτρέψει να 
διαμορφώσει σε αυτόν ποικίλες δεξιότητες όπως η προσαρμοστικότητα, η επικοινωνία, η επεξήγηση, 
η επίλυση προβλημάτων, η αυτοεκτίμηση, και η αυτονομία.  

 Επίσης σκοπός είναι, να μελετηθεί, πώς μπορεί να αλλάξει η διαδικασία μάθησης. Όχι τι 
μαθαίνει μόνο ο μαθητής ή η μαθήτρια, αλλά και πώς σκέφτεται, πώς αναλύει και συνθέτει, πώς 
παράγει και δημιουργεί και τέλος πώς συνεργάζεται με τους άλλους ή τις άλλες, αλληλεπιδρώντας 
κοινωνικά, συναισθηματικά και διανοητικά, αλλά και πώς αλληλεπιδρά με τα περιεχόμενα της 

μάθησης. 
 Ακόμα σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει πώς η νομαδική παιδαγωγική ενθαρρύνει τον 

μαθητή και τη μαθήτρια στην ενεργητική διερευνητική και κριτική μάθηση, και τον εμπλέκει στην 
ανάπτυξη της καθημερινότητας του. 

 Τέλος μέρος της έρευνας είναι, πώς μπορεί τελικά ο μαθητής ή η μαθήτρια να παίρνει 
πρωτοβουλίες και αποφάσεις μέσα από τη διαδικασία της νομαδικής παιδαγωγικής, και πώς αυτό 
μπορεί να επιδράσει στις ηγετικές του δεξιότητες. 

 Η έρευνα αυτή λοιπόν, απευθύνεται στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά 

και όχι μόνο (αφού λόγω της εμπειρίας του συγγραφέα από τη ζωή σε χώρες του εξωτερικού, θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί και εκεί), την πολιτεία, τους επιστήμονες που ασχολούνται με την 
ανάπτυξη της παιδαγωγικής, τους συνέδρους του συνεδρίου του ΙΑΚΕ, τους διευθυντές και στελέχη 
των σχολείων πού αντιλαμβάνονται ότι η αλλαγή είναι μονόδρομος για την εκπαίδευση, αλλά και 

τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με κριτική μάτια διακρίνουν την αναγκαιότητα να αλλάξουν τον τρόπο 
προσέγγισης τους ως προς την ανάπτυξη των μαθητών.  

2.2. Κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί η έρευνα 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ύστερα από την ενασχόληση του συγγραφέα με τα ΕΠΑΛ 
(και μη όντας η πρώτη του εμπειρία με την εκπαίδευση ειδικά, και με την παιδαγωγική γενικότερα), 
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έγινε αντιληπτή η διαφορετικότητα της εκπαίδευσης σε μειονοτικές ομάδες, είτε λόγω των ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν, είτε λόγω των φυλετικών ιδιαιτεροτήτων και αξιών πού πολλές 
φορές διέπονται, είτε λόγω των κοινωνικών καταστάσεων πού πολλές φορές οδηγούν τους μαθητές 
και τις μαθήτριες να μην αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό τους. Αυτό το δυναμικό μπορεί να αφορά 

είτε την προσωπική ανάπτυξη, είτε τη διαδικασία μάθησης, όπως αναλύσαμε παρ απάνω, είτε την 
ενίσχυση και αυτοενίσχυση της βελτιστοποίησης, όχι μόνο της μάθησης ειδικά, αλλά της ζωής 
γενικότερα, αλλά και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων από άτομα που πολλές φορές πραγματικά 
ξεχωρίζουν, και όχι όπως πολλές φορές γίνεται σήμερα, δημιουργώντας εμείς ηγέτες οι οποίοι έχουν 

λιγότερα ταλέντα στο κομμάτι αυτό. 
 Άρα η έρευνα πάνω στη νομαδική παιδαγωγική στόχο έχει να αναδείξει, πώς αυτές οι ομάδες, 

μπορούν να αναπτύξουν το κρυμμένο δυναμικό τους (το οποίο τελικά δεν εμφανίζεται πολλές φορές 
στη ζωή), να δημιουργήσουν εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης και ζωής, και κατά συνέπεια να 

διευρύνουν την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της κοινωνίας, αλλά και να μεγαλώσουν τη συνοχή 
μέσα στην κοινωνία και την ειρηνική αλληλεπίδραση μέσα σε αυτή, που θα  επιτρέψουν την ανάπτυξη 
της γνώσης και τη μετάβαση από μία κοινωνία πολέμου σε μία κοινωνία γνώσης.  

 Ακόμα, μετά την ενασχόλησή μας με τα ΕΠΑΛ, διαπιστώσαμε ότι για λόγους διαφορετικούς, 

στην εκπαίδευση, όπως είναι π.χ. η μείωση της εγκληματικότητας, οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε να 
κάνουμε εκπτώσεις τόσο στη διδασκαλία μας, όσο και στις αξιολογήσεις μας, για να μπορέσουν οι 
μαθητές να έχουν μια καλύτερη ζωή. Άρα είναι κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μία παιδαγωγική η 
οποία μπορεί να επιδράσει στο υφιστάμενο πλαίσιο. Παραδείγματος χάριν ο τρόπος αντίληψης της 

παρουσίας και της απουσίας από τη σχολική διαδικασία, αλλά και ο τρόπος ο οποίος τόσο το 
εκπαιδευτικό σύστημα όσο και οι μαθητές αντιλαμβάνονται τον σχολικό χώρο και χρόνο είναι 
πρωτεύουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν κι από άλλη οπτική 

 Αυτό θα έχει σαν επακόλουθο μία πιο φιλική προσέγγιση της ανάπτυξης και την ενίσχυσης 

των πολιτικών της διά βίου μάθησης στο σχολείο . 

2.3. Υπόθεση της έρευνας 

 Όπως είπαμε και νωρίτερα η νομαδική παιδαγωγική είναι μία εφαρμοσμένη παιδαγωγική, η 
οποία όμως, αν και εφαρμόζεται από ανεπτυγμένες και μη αναπτυγμένες χώρες, εφαρμόζεται  μακριά 
από την Ελλάδα. Ως εκ τούτου η πρώτη υπόθεση είναι ότι οι βιβλιογραφικές αναφορές πού 
χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μελέτη και λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό ερευνητικό πεδίο, έχουν 

εγκυρότητα και αξιοπιστία σε διεθνές επίπεδο αφού αφορούν μία έρευνα πάνω σε έναν τομέα, την 
παιδαγωγική, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει τις απαρχές του στο εξωτερικό, και αντιμετωπίζεται 
σχετικά παγκοσμιοποιημένα. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η επιστημολογία της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης και υιοθετούνται τα κριτήρια επιλογής  βιβλιογραφίας που αναφέρει ο Noel (2015).  

 Δεύτερη υπόθεση για την έρευνα είναι ότι τα συμπεράσματα της, μπορούν να εφαρμοστούν 
τόσο σε ανεπτυγμένες χώρες όσο και σε λιγότερο αναπτυγμένες, και αναπτυσσόμενες χώρες, με 
παρόμοιο τρόπο. 

 Τέλος, η ερευνητική υπόθεση αυτού του κειμένου είναι ότι η νομαδική παιδαγωγική μπορεί 

να κάνει το σχολείο πιο ευέλικτο και σαν αποτέλεσμα να αυξήσει τους εναλλακτικούς τρόπους 
παρακολούθησης και να μειώσει τη σχολική διαρροή πού παρατηρείται στις μέρες μας.  

2.4. Περιγραφή των ορίων-περιορισμών της έρευνας 

 Μιλώντας για τα όρια της έρευνας πρέπει να αναφερθούμε αρχικά στο γεγονός ότι το δείγμα 
που χρησιμοποιούμε είναι μικρό. Αυτό συμβαίνει,  λόγω των σχετικά λίγων δημοσιεύσεων που 
υπάρχουν αναφορικά με το ερευνητικό μας πρόβλημα, αλλά και λόγω του σκοπού της.  

 Ακόμα ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα, δηλαδή ότι είναι  βιβλιογραφική, αποτελεί 
περιορισμό, αφού, παρά το ότι χρησιμοποιήθηκε η επιστήμη για τη μεταφορά ερευνών από τις ξένες 
γλώσσες, και κυρίως από αγγλικά στα ελληνικά, παρόλα αυτά, μια τέτοια μεταφορά από κάποιον 
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που δεν είναι συγγραφέας των ερευνών, δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως τις σκέψεις του συγγραφέα, 
καθώς αυτές σχετίζονται με τις στάσεις και τις συμπεριφορές αλλά και την κουλτούρα του.  

 Ένας άλλος σημαντικός περιορισμός της έρευνας, είναι ότι λόγω περιορισμένων αριθμών 
μελετών στην Ελλάδα, και στην πραγματικότητα λόγω έλλειψης αυτών των μελετών, δεν υπάρ χουν 

ελληνικές αναφορές οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά, όπως πολιτισμό και 
κουλτούρα αλλά και την ιδιοσυγκρασία. 

 Επίσης η έρευνα μοιραία, και λόγω των παραπάνω, στηρίζεται σε έτοιμα αποτελέσματα, ενώ 
αφορά μία δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να ερευνηθεί με μία έρευνα πιο πρακτική, όπως για 

παράδειγμα μία έρευνα πεδίου. Παρόλα αυτά, μελετώντας το ποιόν των συγγραφέων, 
χρησιμοποιήθηκαν έρευνες από συγγραφείς οι οποίοι για διάφορους λόγους είτε λόγω εμπειρίας, είτε 
λόγω ποιότητας έργου, είτε λόγω εξουσίας, θεωρήθηκαν ως οι πιο έγκυροι και οι πιο αξιόπιστοι 
σύμφωνα με τον Noel (2015) όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  

 Τέλος θεωρούμε ότι περιορισμός σε μία τέτοια έρευνα (πού λαμβάνει υπόψη τις 
δραστηριότητες σε διαφορετικά μέρη του κόσμου και προσπαθεί να βγάλει ένα ολοκληρωμένο 
συμπέρασμα το οποίο να έχει οικουμενική ισχύ), είναι η διαφορά της κουλτούρας και του πολιτισμού, 
που επικρατεί από χώρα σε χώρα, και η οποία μπορεί να κάνει τα ίδια συμπεράσματα να έχουν 

διαφορετική απήχηση και διαφορετική εφαρμογή. 

2.5. Νομαδική παιδαγωγική και εκπαίδευση των μειονοτικών ομάδων. Θεματική Ανάλυση  

 Την πρώτη μου χρονιά στο ΕΠΑΛ είχα ένα μαθητή, τον Τάκη (όχι το πραγματικό του όνομα), 
ο οποίος ήταν σίγουρα μέσα στους τρεις καλύτερους μαθητές της τάξης του, και φαινόταν ικανός για 
ένα εκπαιδευτικό μέλλον καλύτερο από τα περισσότερα παιδιά της τάξης. Κάποια στιγμή όμως, 
άρχισε να κάνει αδικαιολόγητα απουσίες, και όταν επικοινώνησα μαζί του έμαθα ότι οι γονείς του 

τον ανάγκασαν να πάει να κάνει αγροτικές δουλειές, όπως είναι το μάζεμα των καρπών της ελιάς. 
Αυτό διήρκεσε κάποιες εβδομάδες, και στην εποχή του κορονοιού. Όταν ξανάνοιξαν τα σχολεία ο 
Τάκης δεν ξαναγύρισε στην τάξη. Επικοινωνώντας με τον ίδιο και την οικογένειά του, μάθαμε ότι οι 
γονείς του ήταν αρνητές του εμβολίου και των τεστ και για αυτό δεν επέτρεπαν στο παιδί να γυρίσει 

στο σχολείο. 
 Όλο αυτό μου έδωσε το έναυσμα να σκεφτώ πόσο σημαντική μπορεί να είναι η νομαδική 

παιδαγωγική και στην καθημερινή πράξη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Salia -Bao (2017), λοιπόν ,  
και την έρευνα της στη Νιγηρία “το σχολείο δεν είναι φυλακή, αλλά είναι μία ευέλικτη διαδικασία 

που σκοπό έχει να αναπτύξει τους μαθητές”. Επίσης σύμφωνα με τον Fendler (2013) , ο οποίος 
πραγματοποίησε έρευνα πάνω στη νομαδική παιδαγωγική στην Ισπανία, “η εκπαίδευση δεν είναι 
δοχείο”, δηλαδή δεν είναι περιορισμένη και πρέπει να βγαίνει και εκτός των ορίων του σχολείου. 
Τέλος το ίδιο ισχυρίζονται οι Nikiforova et al (2019) στη δημοσίευση τους για τη νομαδική 

παιδαγωγική που αφορά νομαδικούς πληθυσμούς στη Ρωσία και πιο συγκεκριμένα στη Σιβηρία. 
 Ακόμα, ένα πλεονέκτημα της νομαδικής παιδαγωγικής είναι ότι πολλαπλασιάζει την 

εκπαιδευτική εμπειρία. Έτσι το εκφράζει ο Fendler (2013), στη δημοσίευση που αναφέρθηκε 
προηγουμένως. Το ίδιο νόημα όμως έχουν και τα λεγόμενα του Voithofer (2002), ότι δηλαδή “η 

νομαδική παιδαγωγική, σχηματίζει την ταυτότητα των μαθητών και μετασχηματίζει την τεχνική 
γνώση σε οντολογική γνώση”. Στα παραπάνω συμφωνεί και η Lavriller (2011) η οποία επισημαίνει 
ότι εκτός όλων των άλλων, “η νομαδική παιδαγωγική προσφέρει και ανάπτυξη της πολιτισμικής και 
γλωσσικής ικανότητας”. Ενώ οι Daura & Muhammad  (2017) το εκφράζουν αυτό σαν “εκπλήρωση 

των βασικών αναγκών και ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης”.  
 Σε όλα τα παραπάνω αντιπαρατίθενται τα συμπεράσματα της πρακτικής εφαρμογή της 

νομαδικής παιδαγωγικής που εξέδωσε η κυβέρνηση της Νιγηρίας (2016), και τα οποία ονομάζουν 
ως το πιο σημαντικό πρόβλημα της νομαδικής παιδαγωγικής τη μειωμένη χωρητικότητα των τάξεων 

λόγω μεταφερόμενου εξοπλισμού. Αλλά και αυτός ο περιορισμός φαίνεται να είναι επιφανειακός, 
αφού μπορεί άνετα να αρθεί μέσω ενός αναδυόμενου κλάδου της αρχιτεκτονικής και όχι μόνο, της 
μεταφερόμενης αρχιτεκτονικής. Πρόκειται δηλαδή για  μεγάλες κατασκευές οι οποίες μπορούν να 
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μεταφέρονται και οι οποίες καταλαμβάνουν μικρό χώρο στη μεταφορά τους (RTF,2020) και 
αναδιπλώνονται σε πολλές περιπτώσεις. 

 Σύμφωνα λοιπόν, με όλα τα παραπάνω η νομαδική παιδαγωγική μπορεί να βοηθήσει την 
εκπαίδευση σε μειονοτικές ομάδες. Στο παράδειγμα του Τάκη και των ομοίων του (χωρίς να θέλουμε 

να υποστηρίξουμε την πρακτική του αρνητή των ελέγχων υγείας, αλλά πιστεύοντας ότι αυτή η 
αλλαγή της στάσης δεν είναι δικό μας καθήκον) τα θέματα του σχολείου θα μπορούσαν σύμφωνα με 
αυτή την παιδαγωγική να συνδεθούν με τις δουλειές στην ύπαιθρο, ή αργότερα να υπάρχει μία 
διαδικασία ώστε η εκπαίδευση να μπορεί να μεταφερθεί εκτός σχολείου, είτε ως τηλεκπαίδευση, είτε 

(και λόγω του καλού καιρού που έχουμε στην Ελλάδα) ως μία εκπαίδευση σε ανοιχτό χώρο.  

2.6. Εννοιολογικός και νοητικός Χάρτης 

 Το πώς μπορεί η χαρτογράφηση να βελτιώσει τη διαδικασία μπορεί να το καταλάβει κάποιος 
από μόνος του αν παρατηρήσει τις δύο εικόνες με τους νοητικούς χάρτες.  

 
Εικόνα 1 : Αρχικός νοητικός χάρτης 

 
Στην πρώτη εικόνα είναι μία πρώτη αντιμετώπιση της έρευνας και μία αποτύπωση 

πληροφοριών σχετικά πρόχειρη, με απώτερο σκοπό να καταλάβουμε τα κοινά σημεία αλλά και τις 
διαφορές, πάνω στις οποίες μπορεί να εξαχθούν τα συμπεράσματα της έρευνας. Όπως μπορεί να 
παρατηρήσει κάποιος αν και πρόθεση του συγγραφέα ήταν να κάνει κάποιο νοητικό χάρτη της 
βιβλιογραφίας, στην αρχή καταφέρνει να βάλει στο χαρτί μόνο την κυρία δομή (ακόμα και οι γραμμές 

έχουν γράμματα πάνω), σε αντίθεση με την επιστημονική κατασκευή των νοητικών χαρτών, όπως 
τους πρότειναν οι Buzan & Buzan (2006). 

 Στον δεύτερο χάρτη αντίθετα παρατηρούμε τον τελικό νοητικό χάρτη της έρευνας, όπου οι 
συγγραφείς των διαφόρων κειμένων έχουν τοποθετηθεί στο δεύτερο επίπεδο του χάρτη. Ακόμα έχει 

γίνει ήδη κριτική ανάλυση των φράσεων, και έχει αποφασιστεί ότι φράσεις οι οποίες έχουν 
διατυπωθεί διαφορετικά, στην ουσία εκφράζουν το ίδιο πράγμα.  



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

368 

 
 Εικόνα 2 : Τελικός νοητικός χάρτης 

 

 Επίσης σημαντικό είναι ότι, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος στον δεύτερο χάρτη 
υπάρχει πολύ υλικό, το οποίο αναφέρεται στις ερωτήσεις οι οποίες έχουν τεθεί και αφορούν τον 
σκοπό της έρευνας, όπως η ατομική μάθηση και η συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Επίσης 
σημαντικό είναι ότι ένας τέτοιος χάρτης δίνει και υποκίνηση για περαιτέρω έρευνα σε διάφορους 

τομείς που μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον πέρα της παρούσας έρευνας  

3. Συμπεράσματα- Προτάσεις 

 Όπως ειπώθηκε παραπάνω το πρόβλημα της σχολικής διαρροής είναι μεγάλο τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η σημαντικότητα όμως αυτού του προβλήματος στην Ελλάδα είναι, 
ότι λόγω της κρίσης αλλά και λόγω κουλτούρας, τα άτομα τα οποία δεν έχουν τη βασική 
εκπαίδευση(την οποία θεωρούμε τουλάχιστον μέχρι το λύκειο) είναι δύσκολο να βρουν μία εργασία 

η οποία θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τη ζωή τους και να καλλιεργήσουν τα διαφορετικά 
ενδιαφέροντά τους. 

  Επίσης σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές τα άτομα που δεν τελειώνουν το λύκειο έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκληματήσουν στη συνέχεια, καταστρέφοντας τόσο τη ζωή τους, όσο 

και τη ζωή των άλλων, αλλά και γεμίζοντας τις φυλακές, μπλοκάροντας το σωφρονιστικό σύστημα 
και δημιουργώντας πολλά έξοδα για το κράτος, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με μία 
διαφορετική πολιτική. 

 Ένα μεγάλο ρολό στη σχολική διαρροή παίζει η δομή του σχολείου, το γεγονός δηλαδή ότι 

είναι κλειστό, και σύμφωνα και με την έρευνα μία νέα λογική ενός ανοιχτού σχολείου, όπως αυτή 
που προσφέρει η νομαδική παιδαγωγική, επικαλούμενη την αρχή ότι "το σχολείο δεν είναι φυλακή" 
μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά θέματα τα οποία σήμερα κακώς δεν αντιμετωπίζονται, αλλά 
θεωρούνται παράπλευρες απώλειες. Αυτά μπορεί να αφορούν την προσωπική ανάπτυξη, τη 
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διερευνητική, εμπειρική και κριτική σκέψη αλλά και τη διαδικασία μάθησης (δηλαδή τον 
πολλαπλασιασμό της παιδαγωγικής εμπειρίας). 

 Θεωρούμε ότι περιπτώσεις όπως του Τάκη αλλά και άλλων μαθητών από διάφορες 
μειονοτικές ομάδες (φυλής ή κοινωνικές ή και άλλες), θα μπορούσαν εύκολα να είχα βελτιωθεί αν 

υπήρχε στο σχολείο η δυνατότητα να εφαρμοστεί νομαδική παιδαγωγική σε τέτοιες ομάδες. 
 Πιστεύουμε λοιπόν, ότι η εισαγωγή τέτοιων παιδαγωγικών στο σχολείο θα μπορούσε να 

βοηθήσει να λύσει τα προβλήματα που σήμερα έχει το σχολείο, και σε πολλές περιπτώσεις 
θεωρούνται λογικές παρεκκλίσεις. 
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Περίληψη 

Το βασικό χαρακτηριστικό κατάκτησης της αναγνωστικής ικανότητας είναι η 
αποκωδικοποίηση που αποτελεί την πρώτη χρονικά γνωστική λειτουργία της ανάγνωσης μίας λέξης 

και κατ’ επέκταση μίας φράσης και ενός κειμένου. Σκεπτόμενοι τις αναγνωστικές δυσκολίες πολλών 
μαθητών, διαμορφώθηκε ένα διδακτικό υλικό με στόχο την ενίσχυση των αναγνωστικών δεξιοτήτων 
και των αναπτυξιακών δυσκολιών τους. Συγκεκριμένα, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος αλφαβητισμού και συνδέεται με την επίγνωση της δομής μίας λέξης σε κάθε 

φωνολογικό επίπεδο. Η μεθοδολογία του είναι εξειδικευμένη και περιλαμβάνει μεθόδους και 
τεχνικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας όπως ομαδοσυνεργατικές 
δραστηριότητες, πολυαισθητηριακή διδασκαλία, προώθηση αυτονομίας και λήψης πρωτοβουλιών, 
αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών κ.ά. Επιπρόσθετα, η δομή του υλικού βασίζεται σε διαβαθμισμένη 

αποκωδικοποίηση των λέξεων από επίπεδο συλλαβών σε επίπεδα πολυσύλλαβων λέξεων. 
Συμπερασματικά, η συμβολή του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίγνωση των λεκτικών δομών 
και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μεταφορά ενός κώδικά συμβόλων (γραφημάτων) σε  έναν 
κώδικα ήχων (φωνημάτων). 

 
Λέξεις Κλειδιά: ανάγνωση, αποκωδικοποίηση, πολυσύλλαβες λέξεις, διορθωτική αγωγή  

1. Εισαγωγή 

1.1. Η έννοια της ανάγνωσης 

Η ανάγνωση σχετίζεται με τη μεταφορά ενός κώδικα συμβόλων (γραφημάτων) σε έναν κώδικα 
ήχων (φωνημάτων). Η απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία, 

αφού προϋποθέτει την παρουσία συγκεκριμένων παραγόντων όπως είναι η επαρκής ανάπτυξη της 
γλώσσας, η αναγνώριση οπτικών συμβόλων, η συσχέτιση οπτικών με γλωσσικά σύμβολα και τέλος 
η δυνατότητα εντοπισμού γλωσσικών μοτίβων που επαναλαμβάνονται συχνά. Ταυτόχρονα, 
απαραίτητη είναι η ικανότητα άρθρωσης ήχων, λόγου και οι οπτικοκινητικές δεξιότητες γραφής 

(Vellutino, Denckla, 1991).  
Η αναγνωστική διαδικασία επηρεάζεται από γλωσσικούς και μη γλωσσικούς παράγοντες. Οι 

μη γλωσσικοί αφορούν τη νοημοσύνη, την αντίληψη και τις μνημονικές δεξιότητες ενός ατόμου, ενώ 
οι γλωσσικοί κατηγοριοποιούνται σε γενικούς και φωνολογικούς. Συγκεκριμένα, οι γενικοί 

συνδέονται με τη γνώση της σημασίας μίας λέξης και οι φωνολογικοί με τη φωνολογική ενημερότητα 
και τη λεκτική βραχύχρονη μνήμη (Marsh et al., 1981. Mann, 1984).  

Η φωνολογική επίγνωση κατέχει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της αναγνωστικής 
ικανότητας αφού περιλαμβάνει τον χωρισμό και τη σύνθεση των φωνημάτων σε συλλαβές και 

ύστερα σε λέξεις, τη γνώση και τον εντοπισμό των γραμμάτων του αλφαβήτου και την οπτική μνήμη. 
Είναι το σύστημα με βάση το οποίο παράγεται η ομιλία. Ειδικότερα, περιλαμβάνει το λεξιλόγιο, τους 
γραμματικούς κανόνες, τους κανόνες έκφρασης καθώς και το φωνητικό επίπεδο παρουσίασης του 
λόγου (Καρβούνης. 2021). 

Η γνώση της σημασίας μίας λέξης αφορά τη δυνατότητα των αναγνωστών να κατανοήσουν και 
να εκφράσουν προθέσεις μέσω της ομιλίας και της ενέργειας. Μπορεί να ανιχνευθεί μέσω της 
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εξειδίκευσης σημασιολογικών χαρακτηριστικών και μέσω της απόδοσης λεκτικών εννοιών και 
προτάσεων που ακολουθούν την ορθή συντακτικά προτασιακή δομή (Χρυσός, 2020).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι δε διέρχονται όλα τα παιδιά με παρόμοιο ρυθμό και διάρκεια σε όλα 
τα στάδια κατάκτησης της αναγνωστικής ικανότητας. Η διαδικασία κατάκτησης του μηχανισμού της 

ανάγνωσης επηρεάζεται σημαντικά από τη διαδικασία της διδασκαλίας του παιδιού. Παρ’ όλα αυτά, 
ένας σημαντικός αριθμός παιδιών παρά την υποστήριξη του κοινωνικού περίγυρου  και την 
αξιοσημείωτη επίδοσή τους σε άλλα μαθήματα, εμφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην απόκτηση 
αναγνωστικών δεξιοτήτων. Πρόκειται, λοιπόν, για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να ειπωθεί η ειδική μαθησιακή δυσκολία της 
δυσαναγνωσίας (Μπάνος, 2017. Σαρρής, 2022 . Seymour, Elder, 1986· Στασινός, 2020). Στην 
ενότητα 1.1.1. αναλύονται τα συστατικά, οι φάσεις και τα στάδια της αναγνωστικής διαδικασίας. Η 
αναφορά στα συστατικά ανάγνωσης δείχνει πως η έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών οδηγεί σε 

δυσκολίες ανάγνωσης. Επίσης, οι φάσεις και τα στάδια ανάγνωσης διαφέρουν σε κάθε άτομο, αφού 
η διαδικασία που ακολουθεί το καθένα εξαρτάται από την εξάσκηση και την ικανότητα της 
αναγνωστικής αποκωδικοποίησης.  

1.1.1. Χαρακτηριστικά Ανάγνωσης 

Τα πέντε πεδία που αφορούν την ανάγνωση είναι η φωνημική επίγνωση, δηλαδή η γνώση των 
φωνημάτων, η φωνολογική επίγνωση που αφορά την κατανόηση της λειτουργίας των φωνημάτων σε 

επίπεδο συλλαβών και λέξεων, η αναγνωστική ευχέρεια που συνδέεται με την ικανότητα ανάγνωσης 
με τον κατάλληλο ρυθμό. Επίσης, στα συστατικά ανάγνωσης ανήκουν το λεξιλόγιο, δηλαδή το 
σύνολο των λέξεων που γνωρίζει ένας μαθητής και η αναγνωστική κατανόηση, η οποία αφορά την 
ικανότητα του παιδιού να κατανοεί το νόημα της λέξης, της πρότασης ή του κειμένου που διαβάζει 

(Πόρποδας, 2002). Όσον αφορά τις φάσεις της ανάγνωσης, περιλαμβάνεται η προαναγνωστική, η 
θεμελιακή (γνώση των γραμμάτων και των αντίστοιχων φθόγγων,  λογογραφική ανάγνωση, 
αλφαβητική ανάγνωση, η ορθογραφική και η μορφολογική ανάγνωση (Μαθιουδάκη, 2016).  

  Τα στάδια που απαιτούνται να περάσουν οι μαθητές για να κατακτήσουν τον μηχανισμό της 

ανάγνωσης σύμφωνα με τους ερευνητές είναι το στάδιο των αναδυόμενων αναγνωστών στο οποίο 
βρίσκονται οι μαθητές που αρχίζουν να ανακαλύπτουν βασικές έννοιες. Ακολουθούν οι πρώιμοι 
αναγνώστες, για τους οποίους σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η κατανόηση του αλφαβητικού 
κώδικα και η επίγνωση της φωνολογίας. Ύστερα, οι μεταβατικοί αναγνώστες προχωρούν στο στάδιο 

της αναγνωστικής αυτονομίας. Τέλος, όταν καταφέρουν να διαβάσουν χωρίς βοήθεια και διαθέτουν 
αναγνωστική ευχέρεια και σωστή προσωδία, ονομάζονται αποτελεσματικοί αναγνώστες. Πλέον είναι 
σε θέση να κατανοούν όλα τα κειμενικά είδη και να εξελίσσονται μέσω της εξάσκησης   (Τζιβινίκου, 
2015). 

1.2. Ανάγνωση – Αποκωδικοποίηση - Κατανόηση 

Για την εκτενέστερη μελέτη της ανάγνωσης απαιτείται να διερευνηθούν δύο γνωστικές 

λειτουργίες: η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση (Πόρποδας, 2002).  
Η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου περιλαμβάνει την αρχική αναγνώριση των γραπτών 

συμβόλων (γραπτός κώδικας) και τη μετέπειτα μετάφρασή τους σε φωνολογική αναπαράσταση. Η 
αποκωδικοποίηση πραγματοποιείται στα αρχικά στάδια της ανάγνωσης και διακρίνεται χρονικά από 

το στάδιο της κατανόησης. Σύμφωνα με έρευνες αποτελεί τον βασικό παράγοντα της πρώτης γραφής 
και ανάγνωσης. Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη γνωστική λειτουργία καθιστά δυνατή την πρόσβαση 
στη σημασιολογική μνήμη και ανάσυρση της σημασίας της λέξης.  

Η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί τη δεύτερη γνωστική λειτουργία και έχει ως βασικό 

σκοπό την ολοκλήρωση της αναγνωστικής διαδικασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί, χρειάζεται 
πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη καθώς και η δυνατότητα αναγνώρισης και ανάσυρσης της 
σημασίας της λέξης που αποκωδικοποιήθηκε. Όσον αφορά το επίπεδο κειμένου, απαιτείται η 
κατανόηση του σημασιολογικού περιεχομένου ολόκληρης της πρότασης η οποία πραγματώνεται 
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μέσω της κατανόησης της γραμματικής λειτουργίας των λέξεων μίας πρότασης και της συντακτικής 
τους δομής. Η απουσία κατάλληλων γνωστικών στρατηγικών αποτελεί κοινή αιτία αποτυχίας 
κατανόησης στην περίπτωση μαθητών με ήπιες ειδικές ανάγκες και αναγνωστικές ανεπάρκειες 
(Gersten et al., 2001). 

Οι στρατηγικές κατανόησης είναι κατάλληλες για άτομα που αποτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό  
να αναπτύξουν κατανόηση η οποία μπορεί να γενικευτεί σε διαφορετικούς τύπους αναγνωστικού 
υλικού. Μερικές από αυτές τις στρατηγικές είναι οι ακόλουθες: 

• Κατανόηση του σκοπού της ανάγνωσης 

• Διατύπωση προβλέψεων και υποθέσεων 

• Σύνδεση με προϋπάρχουσες γνώσεις και πληροφορίες 

• Δημιουργία λίστας με άγνωστο λεξιλόγιο 

• Αξιοποίηση γνωστικών ή νοηματικών χαρτών 
Καταλήγοντας, αν δεν μπορεί να κατανοηθεί η σημασία της λέξης που αποκωδικοποιήθηκε, 

τότε δεν υφίσταται η ολοκληρωμένη ανάγνωση (Πόρποδας 2002).  

1.3. Δυσαναγνωσία 

Η δυσαναγνωσία αναφέρεται σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη τα οποία αν και 
παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα εμφανίζουν αδυναμίες αναγνωστικής ικανότητας και 

προφορικής απόδοσης όσων διαβάζουν (Καρπαθίου, 2007).  
Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες αναγνωστικές δυσκολίες που είναι πιθανό να 

εντοπιστούν σε ένα παιδί με συμπτώματα δυσαναγνωσίας.  

1. Δυσκολία ως προς την τοποθέτηση των γραμμάτων στη σωστή σειρά.  
2. Λάθος τονισμός και απουσία σημείων στίξης 
3. Παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών  

4. Αδυναμία αποκωδικοποίησης των δίψηφων συμφώνων (τζ, γκ, στ, τσ, …) 
5. Μακρύς χρόνος ανάγνωσης 
6. Κόμπιασμα κατά την ανάγνωση 
7. Δυσκολία εντοπισμού της κεντρικής ιδέας ενός κειμένου  

8. Απουσία χρωματισμού του λόγου ανάλογα με το είδος του κειμένου 
9. Λανθασμένη ανάγνωση λέξεων που επαναλαμβάνονται σε ένα κείμενο ή έχουν αναφερθεί 

στο παρελθόν (Παπαναστασίου, 2017 · Σαρρής, 2020) 

Αξίζει να αναφερθεί πως οι παραπάνω αδυναμίες δεν αποτελούν διαγνωστικά κριτήρια. Αν ένα 
παιδί παρουσιάζει έντονα αναγνωστικά ελλείμματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε προτείνεται 
έγκαιρη παρέμβαση και αξιολόγηση από ειδικούς επιστήμονες. Η εξατομικευμένη εκπαιδευτική 

παρέμβαση είναι σημαντική για τον περιορισμό των αναγνωστικών δυσκολιών ενός παιδιού 
(Τζιβινίκου, 2015). 

1.3.1. Ταξινόμηση αναγνωστικών δυσκολιών 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναγνωστικές δυσκολίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα μπορούσαν 
να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες. 

• Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες ή δυσλεξία όπου η διαδικασία της αποκωδικοποίησης είναι 
αδύνατη αλλά το επίπεδο κατανόησης είναι αρκετά υψηλό. Οι δυσκολίες εκδηλώνονται παρά 

το ικανοποιητικό επίπεδο των μαθητών. 

• Γενικευμένες δυσκολίες στην ανάγνωση που προέρχονται από μια γενική μαθησιακή 
δυσκολία τόσο στην αποκωδικοποίηση όσο και στην κατανόηση λέξεων και εννοιών και 
συνδέονται με χαμηλό νοητικό επίπεδο. Πρόκειται για δυσκολίες που εκδηλώνονται σε όλες 

τις φάσεις της ανάγνωσης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται παιδιά με νευρολογικές 
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ανωμαλίες, καθυστέρηση στην ομιλία και γενικότερα με γλωσσικά προβλήματα (Πόρποδας 
2002).  

1.3.2. Διαγνωστική αξιολόγηση αναγνωστικής ικανότητας 

      Η διαγνωστική αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Χορήγηση τεστ νοημοσύνης και συζήτηση με γονείς 

• Έλεγχος φωνολογικής επίγνωσης 

• Αξιολόγηση χωρητικότητας βραχύχρονης μνήμης 

• Αξιολόγηση αποκωδικοποίησης και κατανόησης 

• Αξιολόγηση ορθογραφημένης γραφής γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων (Χαράλαμπος, 
2017) 

1.4. Ανάγνωση και Γραφή 

 Η ανάγνωση κατέχει σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της γραφής η οποία αποτελεί γνωστική 
λειτουργία και όχι απλά μία δεξιότητα. Φαίνεται πως η μία λειτουργία επηρεάζεται από την άλλη 

αφού η διδασκαλία της ανάγνωσης είναι πιο αποτελεσματική, όταν συνδυάζεται με τη διδασκαλία 
της γραφής και το αντίστροφο. Επιπρόσθετα, η εξάσκηση στη γραφή συμβάλλει έτσι ώστε τα παιδιά 
να οικοδομήσουν τις αναγνωστικές τους δεξιότητες κάτι το οποίο ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση 
παιδιών που βρίσκονται στο στάδιο της φωνημικής επίγνωσης και της κατανόησης πως οι λέξεις 

αποτελούνται από ηχητικά κομμάτια. Ταυτόχρονα, η εξάσκηση στη διαδικασία γραφής των δικών 
τους κειμένων παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής γνώσεων που έλαβαν στο σχολείο αλλά και 
συνειδητοποίησης των θεμάτων που αφορούν τη γλώσσα που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν, το 
περιεχόμενο, το λεξιλόγιο, την ορθογραφία. Όλα αυτά αποτελούν ζητήματα τα οποία δε 

συνειδητοποιούν εύκολα κατά την ενασχόλησή τους με κείμενα άλλων συγγραφέων (Τάφα, 2011· 

Τζιβινίκου, 2019).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η  μεθοδολογία του εκπαιδευτικού υλικού ακολουθούσε την παρακάτω διαδικασία: 
Αρχικά, γινόταν η αξιολόγηση με στόχο την ενημέρωση του φακέλου του μαθητή και των 

γονέων αντίστοιχα.  Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε η Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης 
(ΔΑΔΑ test), η οποία εστιάζει στη σφαιρική αξιολόγηση της ανάγνωσης, καλύπτοντας τις δεξιότητες 
της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, της αναγνωστικής ικανότητας και ευχέρειας. Στον πίνακα 1 
παρουσιάζεται η μορφή αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να συλλεχθούν τα στοιχεία 

του προφίλ κάθε παιδιού. 

 

Πίνακας 1. Μορφή αξιολόγησης 
 

α

/α 

Στοιχεία περιγραφικού 

ορισμού 

Στοιχεία από το προφίλ του 

μαθητή (ναι/ όχι/ προτάσεις) 

1 Δυσλεξία  

2 Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

 

3 Γενικευμένες Μαθησιακές 
Δυσκολίες 
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4 Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής και Υπερκινητικότητας 

 

5 Δυσκολίες 
αποκωδικοποίησης λέξεων 

 

6 Παράλειψη γραμμάτων ή 

συλλαβών 

 

7 Κόμπιασμα κατά την 
ανάγνωση 

 

8 Δυσκολίες κατανόησης 
λέξεων 

 

9 Αναγνωστικές αδυναμίες  

10 Δυσκολίες προφορικού και 
γραπτού λόγου και έκφρασης 

 

 

Όσον αφορά τη δομή του συγκεκριμένου προγράμματος, διαμορφώθηκε με βάση τις 
μεθοδολογικές αρχές των μεθόδων ανάγνωσης. Το υλικό ακολουθεί μία διαβαθμισμένη πορεία από 
το επίπεδο φωνημάτων, σε επίπεδο συλλαβών και επίπεδο λέξεων φωνοδιάταξης (πολυσύλλαβες).  
Χρησιμοποιήθηκε η αναλυτικο-συνθετική μεθοδολογία του έργου με στόχο την καταγραφή των 

βημάτων που πρέπει να ακολουθούνται για την επίτευξη του εκπαιδευτικού σκοπού. Ταυτόχρονα, 
αξιοποιήθηκαν οπτικά και ακουστικά βοηθήματα με στόχο τη διέγερση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών.  

Τέλος, έγινε η εφαρμογή και επαναξιολόγηση του διδακτικού υλικού ύστερα από τα δεδομένα 

που συγκεντρώθηκαν με τη μορφή ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς (ποσοτική έρευνα). Οι 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα ήταν δέκα (10) με χρόνια προϋπηρεσίας από 2-4 
έτη και άνηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επαναξιολόγηση 
πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, αναγνωστικής ικανότητας 

και ευχέρειας. Χρησιμοποιήθηκαν λεξιλογικές λίστες με διαβαθμισμένη δυσκολία σε επίπεδο 
λέξεων, προτάσεων και κειμένου.  

2.1.2. Σκοπός και Στόχοι 

Ο σκοπός διαμόρφωσης του παρόντος διδακτικού εργαλείου ήταν η ενίσχυση των 
αναγνωστικών δεξιοτήτων και των αναπτυξιακών δυσκολιών των παιδιών.  

Οι επιμέρους στόχοι ήταν: 

• Αναγνωστική ικανότητα 

• Αναγνωστική ευχέρεια 

• Οπτική/ακουστική αναγνώριση λέξεων  

• Γραφή  

• Μνημονικές δεξιότητες 

2.2. Δομή 

Η δομή του συγκεκριμένου προγράμματος διαμορφώθηκε με βάση τις μεθοδολογικές αρχές 

των μεθόδων ανάγνωσης. Το υλικό ακολουθεί μία διαβαθμισμένη πορεία από το επίπεδο 
φωνημάτων, σε επίπεδο συλλαβών και επίπεδο λέξεων φωνοδιάταξης (πολυσύλλαβες).  
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2.2.1. Περιεχόμενο 

  Το πρόγραμμα έχει ενσωματωθεί στη σειρά Αλφαβητισμός «Μαθαίνω να γράφω και να 

διαβάζω» και περιλαμβάνει τη συστηματική και μεθοδική προσέγγιση της ανάγνωσης και της γραφής 
με διαβαθμισμένη παρουσίαση των φθόγγων – συλλαβών – λέξεων – προτάσεων. Περιλαμβάνει 
οδηγό φωνημάτων  με σκοπό τη σύνθεση και ανάγνωση συλλαβών και στη συνέχεια λέξεις με οδηγό 
συλλαβές έτσι ώστε να διαμορφωθούν πολυσύλλαβες λέξεις. Τέλος, παρουσιάζονται συνολικοί 

πίνακες συλλαβών και λέξεων. 

2.2.2. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι 

Η άμεση διδασκαλία αποτέλεσε χρήσιμο τρόπο αξιοποίησης στο παρόν διδακτικό υλικό, καθώς 
συνέβαλε σημαντικά στον σχεδιασμό του προγράμματος και στην αποτελεσματικότερη σχολική 
επίδοση των μαθητών. Η προετοιμασία των μαθητών όσον αφορά του στόχους της διδασκαλίας, η 
χρήση πλήθους παραδειγμάτων και η συνεχής ενθάρρυνση βοήθησε στη δημιουργία ευχάριστου 

κλίματος. 
Στη συνέχεια, η πολυαισθητηριακή διδακτική μέθοδος στηρίχτηκε στην αξιοποίηση κυρίως 

οπτικών και ακουστικών αναπαραστάσεων για την κατανόηση του μηχανισμού ανάγνωσης και 
γραφής. Βελτιώθηκε, έτσι, η μνημονική ικανότητα και η ικανότητα συγκέντρωσης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  
Επιπλέον, η αξιοποίηση της αναλυτικο-συνθετικής και εξατομικευμένης μάθησης βοήθησαν 

στην εστίαση στις ατομικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τις 
δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά τους. 

Τέλος, αξιοποιήθηκε ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος διδασκαλίας μέσω συγκεκριμένων 
διδακτικών εργαλείων για την κατανόηση και αναγνώριση λέξεων. Ειδικότερα, ενσωματώθηκαν οι 
εκπαιδευτικές μέθοδοι του καταιγισμού ιδεών, των ερωτοαποκρίσεων και οι ομάδες εργασίας. Τα 
παραπάνω συνέβαλαν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού 

καλλιεργούν τις δεξιότητες της συνεργασίας και της επικέντρωσης σε κοινούς αλλά και σε ατομικούς 
στόχους.  

2.2.3. Διδακτικές Στρατηγικές 

Αρχικά, αξιοποιήθηκε η τεχνική βημάτων. Ειδικότερα, η τεχνική βημάτων βασίστηκε στην 
άμεση διδασκαλία, βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας σε 
επίπεδο λέξεων, προτάσεων και κειμένου. 

 Επιπρόσθετα, η διδακτική στρατηγική της εικονογράφησης βασίστηκε στην ταυτόχρονη 
ενεργοποίηση των αισθήσεων (όραση, ακοή, αφή) με βάση τις αρχές της πολυαισθητηριακής 
διδασκαλίας. Τέλος, οι δραστηριότητες οπτικής και ακουστικής, επεξεργασίας εστίασαν στην 
εξατομικευμένη και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με την αξιοποίηση πλαστικοποίησης και 

κυρίαρχο στόχο την πληρέστερη κατανόηση των κανόνων που ακολουθούνται για την αναγνώριση 
και σύνθεση πολυσύλλαβων λέξεων. 

2.3. Εφαρμογή 

Το υλικό δουλεύεται σε παιδιά από 7 έως 17 ετών και εφαρμόστηκε σε οκτώ (8) μαθητές. 
Συγκεκριμένα, οι δύο (2) από αυτούς βρίσκονταν στη Γ’ Δημοτικού με διάγνωση δυσλεξίας, οι τρεις 
(3) στη ΣΤ’ Δημοτικού με διάσπαση ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας και οι τρεις (3) 

στη Γ’ Γυμνασίου με διάγνωση γενικευμένων μαθησιακών δυσκολιών από κρατικούς φορείς. 
Υπήρχε, επομένως πολυμορφία ως προς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Οι μαθητές εργάζονταν 
ατομικά για 45΄ αξιοποιώντας το υλικό αποκατάστασης μέσα στα πλαίσια προγράμματος 
παρέμβασης και με βάση το ατομικό προφίλ τους με συχνότητα 1 -2 φορές την εβδομάδα για 6 μήνες. 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε τη χρονική περίοδο 2021-2022 σε δομή ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης.   
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Αρχικά, γινόταν παρουσίαση της θεωρίας με τη μορφή της άμεσης διδασκαλίας έτσι ώστε να 
γίνουν σαφείς προς τους μαθητές οι διδακτικοί στόχοι. Στη συνέχεια, η αξιοποίηση της  
πολυαισθητηριακής προσέγγισης είχε ως στόχο την αποτελεσματικότερη προσέγγιση του 
μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής με τη χρήση της πλαστικοποίησης. Τέλος, ο εκπαιδευτικός μέσω 

της εξατομικευμένης, ομαδοσυνεργατικής και αναλυτικο-συνθετικής μεθόδου διδασκαλίας 
πραγματοποιούσε μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες υπήρχε διαβάθμιση στο επίπεδο 
δυσκολίας και εξέλιξης. Σειρά είχε η υλοποίηση εργασίας όπου το παιδί λειτουργούσε αυτόνομα και 
η παροχή υλικού ανατροφοδότησης και αυτό-αξιολόγησης του μαθητή. Με τη χορήγηση του υλικού, 

γινόταν παράλληλα η συμπλήρωση του πίνακα καταγραφής της εφαρμογής του για την καλύτερη 
συλλογή των δεδομένων της παρέμβασης, όπως φαίνεται στον πίνακα 2, καθώς  δινόταν η δυνατότητα 
κατανόησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν και των αδυναμιών που προέκυψαν.  Επίσης, 
αξιοποιούνταν δύο ερευνητικά εργαλεία, το ερωτηματολόγιο με τη μορφή ανοικτών ερωτήσεων που 

συμπληρωνόταν από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
προϋπηρεσία 2-4 έτη και το έντυπο παρατήρησης το οποίο συμπληρωνόταν μετά τη λήξη του 
προγράμματος και είχε ως στόχο την επισήμανση των δεξιοτήτων των μαθητών, την παροχή 
παρατηρήσεων και γενικότερα τον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών απέναντι στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
 

Πίνακας 2. Καταγραφή εφαρμογής 
 

Ημερομηνία: 

Τομείς Μάθησης Δεξιότητες-
Ικανότητες 

Πρόοδος 

Σήμερα μου άρεσε: 

Σήμερα έμαθα: 

Θα προσπαθήσω να: 

2.3.1. Αποτελέσματα 

Ύστερα από την εφαρμογή του προγράμματος, την επαναξιολόγηση των μαθητών και τη 
συλλογή δεδομένων, η οποία υλοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων σε δέκα εκπαιδευτικούς 
διαπιστώθηκε πως οι μαθητές είχαν κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τη διδακτική μεθοδολογία 
μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής πολυσύλλαβων λέξεων. Παράλληλα, χορηγήθηκε η  Δοκιμασία 

Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης (ΔΑΔΑ test) η οποία εστιάζει στη σφαιρική αξιολόγηση της 
ανάγνωσης, καλύπτοντας τις δεξιότητες της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, της αναγνωστικής 
ικανότητας και ευχέρειας. Πρόκειται για τρεις δεξιότητες οι οποίες αναφέρονται στα διαφορετικά 
θεωρητικά μοντέλα της ανάγνωσης και αποτελούν συχνή εστία αποτυχίας για σημαντικό αριθμό 

μαθητών. Δόθηκε έντυπο παρατήρησης σε οκτώ μαθητές. Οι δύο από αυτούς βρίσκονταν στη Γ’ 
Δημοτικού με διάγνωση δυσλεξίας, οι τρεις στη ΣΤ’ Δημοτικού με διάσπαση ελλειμματικής 
προσοχής και υπερκινητικότητας και οι τρεις στη Γ’ Γυμνασίου με διάγνωση γενικευμένων 
μαθησιακών δυσκολιών από κρατικούς φορείς. Η παρέμβαση διήρκησε έξι μήνες και παρατηρήθηκε 

πως η χρήση του υλικού ήταν αποτελεσματική. Η επαναξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη 
δοκιμασία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, αναγνωστικής ικανότητας και ευχέρειας. 
Χρησιμοποιήθηκαν λεξιλογικές λίστες με διαβαθμισμένη δυσκολία σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων, 
κειμένου προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα που έχει ενσωματωθεί στη σειρά Αλφαβητισμός 

«Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω» και περιλαμβάνει τη συστηματική και μεθοδική προσέγγιση 
της ανάγνωσης και της γραφής. 

Με βάση τη συλλογή δεδομένων από το ερωτηματολόγιο που δόθηκε διαπιστώθηκε ότι οι δέκα 
εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν το παρόν υλικό σε επίπεδο παρέμβασης όντας ικανοποιημένοι από τα 

αποτελέσματά του. Επίσης, επισήμαναν πως η αξιοποίηση της εξατομικευμένης και αναλυτικο-
συνθετικής μεθοδολογίας αποδείχθηκε χρήσιμη για την αναγνώριση συλλαβών και μετ’ έπειτα 
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λέξεων τονίζοντας πως δε θα άλλαζαν κάτι στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Θα 
χρησιμοποιούσαν το υλικό σε μελλοντικές παρεμβάσεις τους, θεωρώντας πως ήταν πολύ χρήσιμη η 
αξιοποίηση της πολυαισθητηριακής μεθόδου διδασκαλίας η οποία σε συνδυασμό με την 
πλαστικοποίηση συνέβαλε στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο για τη μεθοδολογία του διδακτικού υλικού που 
δόθηκε αναλυτικά. 

 

Πίνακας 3. Ερωτηματολόγιο για Μεθοδολογία Διδακτικού Υλικού 
 

Φύλο Γυναίκα          /         Άντρας 
Ηλικία  

Διδακτική Εμπειρία  

Γνώσεις για ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες 

 Μέτριες                     Καλές 
Πολύ καλές                  Άριστες 

Γνώσεις για μαθητές με 
γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες 

 Μέτριες                     Καλές 
Πολύ καλές                  Άριστες 

Γνώσεις για μαθητές με διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής και 
υπερκινητικότητας 

 Μέτριες                     Καλές 
Πολύ καλές                  Άριστες 

Δουλεύετε με παιδιά που 
παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς 

την αναγνωστική ικανότητα και 
ευχέρεια; 

Πολύ συχνά            Μερικές φορές 
Συχνά                    Σπάνια 

 

Ποια μεθοδολογία ακολουθείτε στην 
παρέμβαση με παιδιά που ανήκουν 
σε ειδικές, γενικευμένες μαθησιακές 

δυσκολίες και ΔΕΠΥ; 

 

Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε το 

Διδακτικό Υλικό: Μαθαίνω να 
διαβάζω και να γράφω 
πολυσύλλαβες λέξεις; 

  1            2             3                4                  5 

Τι χαρακτηριστικά του βρήκατε 
χρήσιμα; 

 

Πόσο σας ικανοποίησε η 
μεθοδολογία του υλικού; 

Λίγο           Πολύ           Πάρα πολύ 

Τι θα αλλάζατε;  

Με ποιους τρόπους το αξιοποιήσατε;  

Ποιοι τομείς ενισχύθηκαν 
περισσότερο; 

 

• Αναγνωστική ικανότητα 

• Αναγνωστική ευχέρεια 

• Οπτική/ακουστική αναγνώριση λέξεων  

• Γραφή  

• Μνημονικές δεξιότητες 

 

 

Έχετε να προτείνετε επιπρόσθετες 
παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο 

υλικό; 
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Θα χρησιμοποιούσατε ξανά το 
συγκεκριμένο υλικό για το μέλλον; 

Ναι                                            Όχι 

Πώς βρήκαν το υλικό τα παιδιά; Ωραίο          Ενδιαφέρον           Βαρετό 

Τι τους άρεσε περισσότερο;  

 
Το ερωτηματολόγιο για τη μεθοδολογία παρέμβασης με την προσθήκη ανοικτών ερωτήσεων 

και ερωτήσεων κλίμακας likert ανέδειξε τους τομείς που ενισχύθηκαν περισσότερο και την 
αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης. Συνολικά, το πλήθος των εκπαιδευτικών που 
ερωτήθηκαν ήταν δέκα. Οι τρεις από αυτούς όντας ικανοποιημένοι από την αξιοποίηση του υλικού 
σχετικά με το πλαίσιο παρέμβασής τους σε επίπεδο ανάγνωσης, θεώρησαν πως ο τομέας ο οποίος 

ενισχύθηκε περισσότερο ήταν η αναγνωστική ικανότητα. Επίσης, τρεις εκπαιδευτικοί συμφώνησαν 
πως μεγαλύτερη βελτίωση υπήρξε στην αναγνωστική ευχέρεια. Οι μνημονικές δεξιότητες 
ενισχύθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση την άποψη δύο εκπαιδευτικών. Στον τομέα της γραφής 
εστίασε ο ένας από αυτούς όπως και στην οπτική/ακουστική επεξεργασία. Στο σχήμα 1 φαίνονται  

αναλυτικά οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους σημαντικότερους τομείς βελτίωσης των 
μαθητών. 

 

 
 

Σχήμα 1. Τομείς που ενισχύθηκαν περισσότερο σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς  

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας, αποτελεί ένα από τα 
πιο σημαντικά στοιχεία της αναγνωστικής διαδικασίας. Η αναγνωστική ευχέρεια, επίσης, βοηθά στην 

ικανότητα ανάγνωσης ενός κειμένου με ταχύτητα, ακρίβεια, προσωδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις 
εκπαιδευτικοί συμφώνησαν πως σημαντικότερη βελτίωση παρατηρήθηκε στην αναγνωστική 
ικανότητα και άλλοι τρεις στην αναγνωστική ευχέρεια, καθώς η απόκτηση αυτών αποτελεί 
προϋπόθεση για την κατάκτηση της γραφής, της ορθογραφίας και της κατανόησης  κειμένου. Η 

επιλογή των μεταγνωστικών δεξιοτήτων από δύο εκπαιδευτικούς προέκυψε από τη διαδικασία της 
αυτόνομης εργασίας, όπου θεώρησαν πως οι μαθητές ήταν ικανοί να δώσουν μία δική τους ερμηνεία 
σε όσα διαβάζουν βασιζόμενοι στις προηγούμενες γνώσεις τους. Η δεξιότητα της γραφής επιλέχθηκε 
από έναν εκπαιδευτικό καθώς θεώρησε ότι αποτελεί παράμετρο που σχετίζεται με την ανάγνωση και 

φάνηκε πως κατακτήθηκε συνδυαστικά. Ακόμα, ένας εκπαιδευτικός επέλεξε την ενίσχυση της 
οπτικής/ακουστικής επεξεργασίας, καθώς ισχυρίστηκε πως τα παιδιά ήταν σε θέση να 
βλέπουν/ακούν προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις μαθησιακές δραστηριότητες 
αποτελεσματικότερα. 
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3. Συμπεράσματα 

H αξιοποίηση της εξατομικευμένης, αναλυτικο-συνθετικής μεθοδολογίας και η χρήση οπτικών 

βοηθημάτων συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση μηχανισμών ανάγνωσης και γραφής. Όπως 
τονίζεται στη βιβλιογραφία, πριν ξεκινήσει η πρώτη γραφή και ανάγνωση, σημαντική προϋπόθεση 
αποτελεί η συνειδητοποίηση πως ο προφορικός λόγος συσπάται σε φωνολογικές μονάδες, οι οποίες 
συμβολίζονται με ανάλογα γραφήματα. Όταν το παιδί συνειδητοποιήσει την παραπάνω συνθήκη, 

τότε περνά ομαλά από τον προφορικό στον γραπτό λόγο που απαιτούν ανεπτυγμένη φωνολογική 
ενημερότητα. Για τον λόγο αυτό, το παρόν διδακτικό υλικό εστιάζει στη συλλαβιστική μέθοδο 
διδασκαλίας καθώς και στη φθογγική μέθοδο διδασκαλίας ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να 
συνθέτουν τα γράμματα σε συλλαβές, να δημιουργούν μονοσύλλαβες έως και πολυσύλλαβες λέξεις 

δημιουργώντας προτάσεις και τέλος να εκφέρουν τα γράμματα με τον φθόγγο που αντιπροσωπεύουν. 
Η ανάγνωση αποτελεί μία σύνθετη γνωστική διαδικασία κατά την οποία εμπλέκονται διάφορες 
νοητικές και γνωστικές διαδικασίες. Το γεγονός πως δεν περνούν όλοι οι μαθητές με παρόμοιο ρυθμό 
και διάρκεια στα στάδια κατάκτησης της αναγνωστικής ικανότητας εξαρτάται από τον τρόπο 

διδασκαλίας και από την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών. Η διδακτική μεθοδολογία που 
ακολουθείται βοηθά στην κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας και στη συνέχεια στην ανάπτυξη 
της γραφής, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε από την αξιοποίηση του παρόντος υλικού. Έτσι, ο τρόπος 
διδασκαλίας χρειάζεται να εστιάζει στην κατανόηση του σκοπού της ανάγνωσης, στη σύνδεση με 

προηγούμενες γνώσεις, στη δημιουργία καρτών με άγνωστο λεξιλόγιο και στη χρήση δημιουργικών 
εκπαιδευτικών πρακτικών, ώστε η εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής να είναι επιτυχής. 

Πέρα από τα θετικά σημεία της έρευνας φάνηκε πως υπήρξαν περιορισμοί.  Το γεγονός πως το 
διδακτικό υλικό αξιοποιήθηκε σε συγκεκριμένες διαταραχές, δε συνέβαλε στη σύγκριση παιδιών με 

διαφορετικού είδους δυσκολίες και γνώσεις προκειμένου να φανεί ο βαθμός ανταπόκρισης κάθε 
παιδιού ξεχωριστά. Επίσης, το υλικό αξιοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς με μικρή εμπειρία σε σχετικά 
θέματα με αποτέλεσμα να μην είναι ορατές απόψεις εκπαιδευτικών με μεγαλύτερη διδακτική 
εμπειρία. Επιπρόσθετες προτάσεις θα ήταν να πραγματοποιηθούν παρόμοιες έρευνες σε περιπτώσεις 

διαφορετικών διαταραχών για να φανεί ο τρόπος ανταπόκρισης μαθητών με άλλες εκπαιδευτικές 
ανάγκες ως προς τις αναγνωστικές λειτουργίες. Τέλος, θα ήταν σημαντικό τα αποτελέσματα 
μελλοντικών ερευνών να εξάγονται ύστερα από τον συνδυασμό της ποσοτικής με την ποιοτική 
έρευνα προκειμένου να εμβαθύνουν πληρέστερα σε πιθανές δυσκολίες των εκπαιδευτικών. 
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Γ02. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

 
Ηλία Ελένη 

Δρ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ΕΚΠΑ 

 

Περίληψη  

Η παιδαγωγική επίδραση της λογοτεχνίας είναι τεράστια, επειδή υποβάλλει έννοιες, ιδέες και 
αξίες χωρίς διδακτισμό. Η αποτελεσματικότητά της ως μέσου αγωγής βασίζεται στις αντιληπτικές 
διεργασίες που προβαίνει ο αναγνώστης, με αφετηρία τις αφηγηματικές και ποιητικές τεχνικές του 
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κειμένου. Υπό αυτό το πρίσμα είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του ποιήματος του Αλέξανδρου 
Πάλλη, με τον τίτλο «Φουντούκο, ως πότε», που περιλαμβάνεται στις ποιητικές συλλογές του για 
παιδιά. Το ποίημα που διακρίνεται για το εξαιρετικό χιούμορ, την εικονοπλαστική δύναμη, τη γοργή 
δράση και την εκφραστική λιτότητα, αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της τό τε εποχής που 

υπαγορεύεται από τα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά της. Η ταύτιση των μαθητών -αναγνωστών 
με το σκυλάκι-μαθητή, τους επιτρέπει να διασκεδάσουν και να εκτονωθούν. Η διαχρονική αξία του 
ποιήματος για τους ενήλικους αναγνώστες του, που καθορίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν την 
εκπαιδευτική διαδικασία, συνδέεται με τον προβληματισμό και την αυτοκριτική όπου οδηγούνται ως 

προς την ευστοχία και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών επιλογών τους.  
 
Λέξεις κλειδιά: Πάλλης, ποίημα, εκπαίδευση. 

1. Εισαγωγή  

Η λογοτεχνική ανάγνωση είναι μια εξαιρετικά δημιουργική διαδικασία (Iser, 1990). Ως 
συνέπεια των αντιληπτικών διεργασιών που επιτελούνται στο πλαίσιο του αναγνωστικού ρόλου, 

αποκομίζουμε βιώματα από το λογοτεχνικό κείμενο. Σε αυτή την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνίας 
οφείλεται η ανυπέρβλητη παιδαγωγική δύναμή της, η οποία αξιοποιείται συστηματικά από την 
αρχαιότητα για τη διαπαιδαγώγηση των πολιτών (Tompkins, 1988).  

Η φύση του λογοτεχνικού έργου είναι ανεξάντλητη (Alter, 1985-Riffaterre, 1985), καθώς κάθε 

διαφορετικός αναγνώστης το προσεγγίζει με τρόπο μοναδικό (Τζιόβας, 1987). Αυτό αποδεικνύεται 
τόσο περισσότερο όσο το έργο εξακολουθεί να συνδιαλέγεται με διαφορετικές γενιές αναγνωστών 
στο πέρασμα του χρόνου. Εφόσον το λογοτέχνημα καταξιώνεται διαχρονικά, η ποιότητά του 
καθίσταται αδιαμφισβήτητη.  

Μια τέτοια περίπτωση συνιστά το ποίημα του Αλέξανδρου Πάλλη «Φουντούκο, ως πότε», με 
το οποίο ασχολείται η παρούσα εισήγηση. Το συγκεκριμένο ποίημα επιλέχθηκε, επειδή αναφέρεται 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής του ποιητή (Κριαράς, 1985), κατά τρόπο που 
προσφέρει σε όλους την ευκαιρία να προβληματιστούν για την εκπαίδευση και να 

συνειδητοποιήσουν τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις που θα την καθιστούσαν τόσο 
απολαυστική όσο και αποτελεσματική για το σύνολο των συμμετεχόντων είτε ως εκπαιδευτών είτε 
ως εκπαιδευομένων. 

Το ποίημα δημοσιεύτηκε αρχικά το 1889, ενταγμένο στη συλλογή «Τραγουδάκια για παιδιά». 

Αρκετά από αυτά τα πρώτα παιδικά ποιήματα του Πάλλη, συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το 
Φουντούκο, αναδημοσιεύτηκαν το 1907 στη συλλογή του με τον ευρηματικό τίτλο Ταμπουράς και 
Κόπανος, που εξέδωσε η Εστία, αλλά και στην κατοπινή συλλογή του Κούφια Καρύδια, που 
εκδόθηκε το 2015 στο Λίβερπουλ.  Η αναγνώριση της αξίας των εν λόγω πο ιημάτων στην εποχή του 

ποιητή αποδεικνύεται τόσο από την επανέκδοση αυτούσιας της πρώτης συλλογής του από το 
Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία τους όσο και από τη 
δημοσίευση του Φουντούκου το 1890 και αργότερα τριών ακόμη παιδικών ποιημάτων του Πάλλη 
στο παιδικό περιοδικό Η Διάπλασις των Παίδων (Δελώνης, 1985).  

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα παιδικά ποιήματα του Πάλλη  

Το πλέον βασικό χαρακτηριστικό του Πάλλη, για το οποίο είναι ευρύτερα γνωστός, είναι 

ασφαλώς η προσήλωση και η συνέπειά του στην επιλογή της δημοτικής γλώσσας. Ειδικότερα στα 
ποιήματα της συλλογής του «Τραγουδάκια για παιδιά», ο Πάλλης επιμένει συνειδητά στην 
πεποίθηση ότι η χρησιμοποίηση της Δημοτικής, ως ζωντανής γλώσσας, συνιστά τη μοναδική 
ευκαιρία για τους μικρούς αναγνώστες να τα κατανοήσουν, να τα αφομοιώσουν και να τα 

απολαύσουν (Δελώνης, 1985). 
Στη βιβλιογραφία επισημαίνονται επίσης εξόχως οι ποιητικές τεχνικές που χρησιμοποιεί ο 

Πάλλης στα ποιήματά του για παιδιά. Η αφηγηματική μορφή τους, οι διάλογοι μεταξύ των 
προσώπων, η ανέλιξη του θεματικού πυρήνα μέσα από ερωταποκρίσεις, η επανάληψη στίχων. 
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Επίσης, το λεξιλόγιό του, που συμβαδίζει με τις δυνατότητες των παιδιών, και οι απλές, καθημερινές, 
μέσα από τη ζωή των ίδιων των παιδιών εικόνες που χρησιμοποιεί, αφού αυτό που επιδιώκει, είναι 
να αναστήσει το μικρόκοσμό τους. Τέλος, η κυριολεξία στην εκφορά των νοημάτων, που συνυπάρχει 
στους στίχους του με την αφέλεια, τον αυθορμητισμό, την ξενοιασιά  της παιδικής ηλικίας (Δελώνης, 

1985). 
Τονίζονται ιδιαίτερα επίσης οι παιδαγωγικές ιδέες, οι οποίες εμπεριέχονται στα ποιήματα που 

ο Πάλλης έγραψε, απευθυνόμενος σε αναγνώστες παιδικής ηλικίας. Με τα ποιήματά του για παιδιά, 
τα οποία εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα, εξέφρασε την ανάγκη του να βοηθήσει την παιδική ηλικ ία, καθώς 

γνώριζε πόσο υστερούσε η παιδεία του λαού μας στα χρόνια του (Κριαράς, 1985). Το έργο του 
διαφοροποιεί ριζικά τα παιδικά γράμματα στο τέλος του 19ου αιώνα. Συνιστά την πρώτη βάση, όπου 
θα στηριχτεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917 (Δελώνης, 1985). Συνδέει το παιδί με τη ζωή 
και την πραγματικότητα, σέβεται την προσωπικότητά του. Αποδίδει τις σχέσεις παιδιού-ενηλίκων 

μέσα από την οπτική των παιδιών. Καταφέρνοντας ο ίδιος να διατηρεί την άδολη παιδική διάθεση κι 
ένα παρθενικότερο κοίταγμα των πραγμάτων (Στεργιόπουλος, 1985), πραγματοποιεί μια γνήσια 
στροφή στον κόσμο του παιδιού μακριά από ηθοπλαστικές προθέσεις (Αναγνωστόπουλος, 1980). Ο 
Πάλλης ως αρχιτέκτονας και πρωτομάστορας της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας απελευθερώνει το 

παιδί από καλούπια συμπεριφοράς και σκέψης. Αυτό το επιτυγχάνει εισάγοντας ήρωες οικείους 
στους μικρούς αναγνώστες, παιδιά ή ζώα. Το ποίημα ο Φουντούκος, στο οποίο επικεντρώνεται η 
παρούσα εισήγηση, που θεωρείται από τα πιο γνωστά κι αγαπημένα των παιδιών, αναφέρεται ως το  
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα (Δελώνης, 1985). 

Σύμφωνα με τους μελετητές του Πάλλη, η παιδαγωγική επιστήμη και διαδικασία 
αντιμετωπίζεται και προσεγγίζεται στα ποιήματά του, σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό 
πλαίσιο. Ο αναγνώστης του δεν αντιλαμβάνεται απλώς και μόνο τη σπουδαιότητα της παιδαγωγικής 
διαδικασίας αλλά και συνειδητοποιεί την αλληλεπίδρασή της με τις κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες, τη μοναδική και αναντικατάστατη συνεισφορά της στην κοινωνική και εθνική εξέλιξη και 
πρόοδο. Ο Πάλλης επιδιώκει με τα ποιήματά του για παιδιά την επιστροφή στην ελληνική 
πραγματικότητα, το αίτημα να αποκτήσει ο ελληνισμός μια νέα προοδευτική, κοινωνική, 
παιδαγωγική κι αισθητική ταυτότητα (Δελώνης, 1985). Αποκαλύπτει στους στίχους του τη μορφή 

που θεωρεί ότι θα έπρεπε να πάρει ο νέος ελληνισμός (Μπενέκος, 1981).  

3. Λογοτεχνική προσέγγιση του ποιήματος  

Το ποίημα αποτελείται από τέσσερεις εξάστιχες στροφές, σε ιαμβικό μέτρο. Όλοι δε οι στίχοι 
του είναι ακατάληκτοι. Στους τέσσερεις πρώτους στίχους κάθε στροφής χρησιμοποιείται πλεκτή 
ομοιοκαταληξία. Ο πρώτος και ο τρίτος στίχος έχουν από οκτώ συλλαβές ενώ ο δεύτερος και ο 
τέταρτος από εφτά. Πρόκειται για εκείνα τα σημεία του ποιήματος, όπου το μικρό παιδί απευθύνεται 

σε ευθύ λόγο στο σκύλο του, τον οποίο εμφανίζεται να επιχειρεί να εκπαιδεύσει. Στους δύο 
τελευταίους στίχους κάθε στροφής, που αποτελούνται από εννέα συλλαβές ο καθένας, 
χρησιμοποιείται ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία. Στα συγκεκριμένα σημεία του ποιήματος ο αφηγητής 
ως παρατηρητής, χρησιμοποιώντας το τρίτο ενικό πρόσωπο, παρουσιάζει στον αναγνώστη τις 

αντιδράσεις του σκύλου Φουντούκου. 
Αποτέλεσμα αυτών των ποιητικών επιλογών είναι η έντονη ρυθμικότητα των στίχων, που 

επιτρέπει την αβίαστη αποστήθισή τους. Ενδεικτική της ρυθμικότητας είναι η τρίτη στροφή, που 
μέρος της παρατίθεται σε αυτό το σημείο: «Στα γόνατά μου κάτσε εδώ/και στο βιβλίο κοίτα./Πι ήτα 

δέλτα ω: Πηδώ./Λέγε και συ πι ήτα…» Η στατικότητα της εικόνας αντιπαρατίθεται στην έντονη 
ρυθμικότητα των στίχων, που προκαλούν σε κινητικότητα. Το αποκορύφωμα της αντίθεσης 
εντοπίζεται ανάμεσα στις λέξεις «κάτσε» και «πηδώ». 

Ο ιδιόμορφος διάλογος ανάμεσα στο μικρό παιδί και το σκύλο του έχει ως αποτέλεσμα το 

χιούμορ (Τζαφεροπούλου, 1995), καθώς υπάρχει πλήρης διάσταση στην οπτική των δύο 
συμμετεχόντων σε αυτόν. Στο ποίημα παρουσιάζονται οι απόπειρες του παιδιού να διδάξει το 
Φουντούκο, αντιμετωπίζοντας το ίδιο την εκπαίδευση όχι ως μια διαδικασία ωφέλιμη για τον 
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εκπαιδευόμενο αλλά ως μια δραστηριότητα καταναγκαστική και αναπόφευκτη για όσους βρίσκονται  
σε παιδική ηλικία: «Φουντούκο, ως πότε πια θα τρως/και θα κοιμάσαι μόνο;/Ήρθε και για σχολειό 
καιρός/κι είσαι σκυλί δυο χρόνω». Η πρώτη αντίδραση του ανύποπτου σκύλου είναι ενθουσιώδης: 
«Κι αυτός να δείξει τη χαρά του/δος του και παίζει την ουρά του».  

Καθώς όμως η ανάγνωση, η μουσική και η γυμναστική, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια του 
εθνικού φρονήματος («Μα για το έθνος απαιτώ/να κάνεις τα καλά σου»), δεν έχουν καμία σχέση με 
τη φύση και τις πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευόμενου Φουντούκου, οι εκπαιδευτικές απόπειρες 
του παιδιού προκαλούν αρνητικές αντιδράσεις στο μαθητή του. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη στροφή 

η μη ανταπόκριση του Φουντούκου εκδηλώνεται με αδιαφορία («Κι αυτός απάντησε, αν δεν 
σφάλλω,/μ’ ένα χασμούρημα μεγάλο»), για να κορυφωθεί σταδιακά («Κι αυτός πετιέτ’ ευθύς 
επάνω/κι ούρλιασμ’ αρχίζει με το πιάνο») και να καταλήξει στην οριστική απομάκρυνση του 
πανικόβλητου ζώου από το μικρό δάσκαλό του («Κι αυτός στειλιάρι σαν ξανοίγει/τον βλέπεις κι 

όπου φύγει-φύγει»). 
Τα γνωστικά αντικείμενα που δεν υπαγορεύονται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του 

Φουντούκου αλλά απορρέουν από τους κοινωνικοπολιτικούς και εθνικούς στόχους της τότε εποχής 
για την εκπαίδευση, αποδίδονται με αξιοθαύμαστη εκφραστική λιτότητα: «Τώρα στο πιάνο μια 

στιγμή,/να μη σε λεν χωριάτη» και «Το ξύλο πιάσε τωρ’ αυτό/και σα στρατιώτης στάσου».  
Οι τόσο καίριες ποιητικές αναφορές για τους στόχους της τότε εκπαιδευτικής πολιτικής, έχουν 

εμφατικά επισημανθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Το πιστεύω του Φουντούκου καταγράφεται ως μια 
πολιτική πράξη, που εκφράζεται πια από ειρηνιστικά κινήματα. Ο Πάλλης καυτηριάζοντας την εποχή 

του, δημιούργησε ένα ποίημα διαχρονικό (Δελώνης, 1985).  

4. Στόχοι διδασκαλίας του ποιήματος 

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται οι κοινοί στόχοι στη διδασκαλία όλων των πο ιημάτων για 
παιδιά, καθώς και οι ειδικότεροι στόχοι της διδασκαλίας του συγκεκριμένου ποιήματος.  

Ως πρώτιστος γενικός στόχος τίθεται η αξιοποίηση από μέρους των διδασκομένων της 
εικονοπλαστικής ιδιότητας του ποιητικού λόγου, για την κινητοποίηση της φαντασίας τους. Επίσης 

η απόλαυση της αναγνωστικής εμπειρίας του ποιήματος. Στους γενικούς στόχους περιλαμβάνονται 
ακόμη η γλωσσική ανάπτυξη και η κατανόηση της ιδιότητας του γραπτού λόγου να διασώζει και να 
αναπαριστά σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα, προωθώντας την ανθρώπινη επικοινωνία και 
συνεργασία. 

Ως προς τους ειδικότερους στόχους, αυτοί συνοψίζονται στον προβληματισμό αναφορικά με 
τα εκπαιδευτικά συστήματα, τη φιλοσοφία τους, την ιδεολογία που απηχούν, τις ανάγκες και τις 
σκοπιμότητες που εξυπηρετούν. Επίσης, τις δυνατότητες που προσφέρουν στους συμμετέχοντες σε 
αυτά, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, να προσαρμόσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις 

ιδιαιτερότητές τους και μέσα στο διδακτικό πλαίσιο να αναζητήσουν, να ανακαλύψουν και να 
εκφράσουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους. 

Ολοκληρώνουμε την παράθεση των στόχων του συγκεκριμένου ποιήματος με την 
ευαισθητοποίηση του αναγνώστη ως προς τα κριτήρια της επιτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος, 

καθώς ο ποιητής επιχειρεί τον ορισμό τους, όχι αναφέροντάς τα αλλά  υπονοώντας τα, με τη 
χρησιμοποίηση του χιούμορ. Ως τέτοια στοιχεία υπονοεί την απόλαυση της μαθησιακής διαδικασίας, 
την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή σε αυτήν, το βασικό ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίζουν 
τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της παιδικής φύσης, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

5. Διδακτική προσέγγιση του ποιήματος 

Για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία του ποιήματος, θα συμβαδίζει αφενός με τη 
λογοτεχνική φύση του και αφετέρου με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις αντιληπτικές δυνατότητες 
των αναγνωστών του. Η  ανθρώπινη ανάγκη για παιχνίδι (Χουιζίνγκα, 1989) και οι ανεξάντλητες 
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δυνατότητες των λογοτεχνημάτων να συνδεθούν με παιγνιώδεις δραστηριότητες (Ποσλανιέκ, 1992), 
δεν θα μπορούσαν συνεπώς να αγνοηθούν σε κάποια διδακτική παρέμβαση.  

Το κύριο στοιχείο της ποίησης είναι η εικονοπλασία (Μπενέκος, 1981). Μέσα από τις εικόνες 
που σχηματίζονται κατά την ανάγνωση ή την ακρόαση των στίχων, γίνονται συγκεκριμένες οι έννοιες 

που ενδεχομένως θα παρέμεναν ασαφείς (Anderson, 2006). Ειδικότερα δε στην περίπτωση των 
παιδιών και μάλιστα των μικρότερων ηλικιών, αυτή η εικονοπλασία που εμπεριέχεται στην ποίηση, 
προσιδιάζει απόλυτα στη φύση τους (Καλλέργης, 1995). Τα παιδιά θα δυσκολεύονταν να 
αντιληφθούν αφηρημένες ιδέες και να κατανοήσουν τη μεταφορική χρήση της γλώσσας, χωρίς την 

οπτικοποίησή τους, που πραγματοποιείται στον ποιητικό λόγο.  
Στις περιπτώσεις της αφηγηματικής ποίησης, χαρακτηριστικότατο παράδειγμα της οποίας 

συνιστά το εξεταζόμενο ποίημα του Πάλλη, περιλαμβάνονται τα δρώντα πρόσωπα, ο ρόλος του 
αφηγητή, η εξέλιξη της αφηγηματικής υπόθεσης, το χωροχρονικό πλαίσιο της δράσης. Τα 

συγκεκριμένα στοιχεία δραστηριοποιούν την αναγνωστική αντίληψη να δημιουργήσει προσδοκίες 
για την πλοκή, οι οποίες είτε επαληθεύονται είτε ματαιώνονται. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη 
διαδικασία, στην οποία οφείλεται κατά πολύ η διατήρηση και κορύφωση του αναγνωστικού 
ενδιαφέροντος (Iser, 1990). 

Επιπλέον, τα αφηγηματικά κείμενα προκαλούν τον αναγνώστη να διαμορφώνει στάσεις 
απέναντι στους αφηγηματικούς ήρωες. Η θετική στάση προς ορισμένα αφηγηματικά πρόσωπα φτάνει 
έως τη διαδικασία της ταύτισης του αναγνώστη μαζί τους (Booth, 1987), στην οποία οφείλεται η 
βιωματική αναγνωστική σχέση με το λογοτεχνικό έργο. 

Το συγκεκριμένο ποίημα διδάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 σε κλασικό τμήμα 
δημοσίου νηπιαγωγείου της Αττικής με δεκαοχτώ μαθητές. Αφορμή για τη διδασκαλία του 
αποτέλεσε ένα σκυλάκι-παιχνίδι, που προσφέρθηκε ως δώρο στους μαθητές. Αναφορικά με την 
πρώτη παρουσίαση του ποιήματος, έγινε ομαδική ακρόαση από τα νήπια της απαγγελίας που 

πραγματοποίησε ο εκπαιδευτικός της τάξης. 
Προκειμένου οι εικόνες του συγκεκριμένου ποιήματος να γίνουν περισσότερο ορατές από τους 

μαθητές, επινοήθηκαν διάφορες διδακτικές μεθοδεύσεις. Με άλλα λόγια, η διαφορετικότητα των 
ποιητικών εικόνων, που είναι το αποτέλεσμα της μοναδικότητας κάθε αναγνώστη, των ξεχωριστών 

βιωμάτων και επιθυμιών του, αναδείχθηκε εντονότερα με την αξιοποίηση διαφόρων εμψυχωτικών 
δραστηριοτήτων. Πρόκειται για το παιχνίδι των μαγικών εικόνων, που φαίνονται καλύτερα όταν 
κατά την ακρόαση του ποιήματος οι μαθητές κρατούν τα μάτια τους κλειστά. Οι εικόνες 
χαρακτηρίζονται «μαγικές», εφόσον δεν είναι κοινές για όλους, αντίθετα καθορίζονται σε τεράστιο 

βαθμό από τη φαντασία του καθενός (Ηλία, 2003). Αυτό εναλλακτικά, διαπιστώθηκε άμεσα κατά 
την έκφραση των αναγνωστικών εντυπώσεων αναφορικά με το ποιητικό κείμενο μέσα από τις 
ζωγραφιές που τα ίδια τα νήπια-αναγνώστες δημιούργησαν και στη συνέχεια τοποθέτησαν τη μία 
δίπλα στην άλλη. Επίσης οι μαθητές φόρεσαν τα γυαλιά της φαντασίας (Ηλία, 2003), που θα τους 

επέτρεπαν να δουν στο σύνολό τους τις πλέον πρωτότυπες και συναρπαστικές εικόνες, με ερέθισμα 
τους στίχους του ποιήματος του Πάλλη. 

Για να εκφραστεί η ταύτιση των μαθητών-αναγνωστών με κάποιο από τα δύο αφηγηματικά 
πρόσωπα του ποιήματος, αυτοί κλήθηκαν στο άγγιγμα του μαγικού ραβδιού, να «μεταμορφωθούν» 

στο πρόσωπο που επέλεξαν, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό αντικείμενο του αντίστοιχου 
προσώπου (Ηλία, 2003). Για το παιδί-δάσκαλο το σχετικό αντικείμενο ήταν ένα παλιό αναγνωστικό 
βιβλίο ενώ για το μαθητή Φουντούκο ήταν ένα μικρό πλαστικό μπαλάκι.  

Επιπλέον, ο ωκεανός ή ο ουρανός της φαντασίας μέσα στον οποίο ταξίδεψαν οι μαθητές κατά 

τη διάρκεια της ανάγνωσης/ακρόασης του ποιήματος (Ηλία & Ματσαγγούρας, 2006), συνέτεινε στην 
κινητοποίηση της δημιουργικής σκέψης τους κατά την επαφή τους με το ποίημα. Ως προς τη 
διαμόρφωση της σχολικής αίθουσας σε ωκεανό ή σε ουρανό της φαντασίας, την πρώτη φορά 
πραγματοποιήθηκε κατά την απουσία των μαθητών, προκειμένου να προκαλέσει έκπληξη και 

απορία. Τις επόμενες φορές, που η δραστηριότητα της διαμόρφωσης επαναλήφθηκε άλλοτε 
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προγραμματισμένα και άλλοτε έκτακτα κατόπιν επιθυμίας των μαθητών, ήταν πρωταρχική η 
συμβολή των ίδιων σε αυτήν. 

6. Συζήτηση 

Στην καθολική θετική ανταπόκριση στο ποίημα και στην πληρέστερη βίωση του περιεχομένου 
του συνέβαλε σημαντικά η δραματοποίησή του. Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα νήπια 
τοποθετημένα σε κλειστό κύκλο, στραμμένα προς το κέντρο του, απάγγελαν διαδοχικά το ποίημα. 

Αναλυτικότερα, με σειρά που καθόριζε η τύχη, ένα παιδί κάθε φορά κρατώντας στην αγκαλιά του το 
σκυλάκι, δραματοποιούσε το ρόλο του δασκάλου, εκφέροντας τους τέσσερεις πρώτους στίχους κάθε 
στροφής, απευθυνόμενο σε αυτό. Τα υπόλοιπα παιδιά, χτυπώντας ρυθμικά τα κρουστά όργανα του 
Orff, ώστε να απαγγέλουν συντονισμένα, επιτελούσαν το ρόλο του αφηγητή. Στη δεύτερη στροφή, 

στο άκουσμα της λέξης «πηδώ», τα παιδιά έκαναν συντονισμένα μια αναπήδηση. Στη δε τελευταία 
στροφή, μετά την ολοκλήρωση της ομαδικής απαγγελίας του δίστιχου που αναφέρεται στην 
απομάκρυνση του μαθητή Φουντούκου από το δάσκαλό του, τα νήπια έφευγαν από τον κύκλο, 
τρέχοντας προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ τα κρουστά όργανα που εξακολουθούσαν να 

κρατούν, προκαλούσαν οχλοβοή. Ο δε συμμαθητής τους που υποδυόταν το μικρό δάσκαλο του 
Φουντούκου, τους κυνηγούσε, προσπαθώντας μάταια να τους επαναφέρει σε τάξη. Πρόκειται για 
δραστηριότητα, που τα νήπια εκδήλωναν συχνά την επιθυμία να επαναλάβουν, επειδή κατά την 
πραγματοποίησή της διασκέδαζαν, εκτονώνονταν και αποφορτίζονταν από την ένταση των 

μαθημάτων. Ύστερα από πρόταση του εκπαιδευτικού, η οποία έτυχε θερμότατης υποδοχής από τα 
νήπια, η ανοιχτή σχολική εκδήλωση για το τέλος της χρονιάς (Γραμματάς, 2014) ολοκληρώθηκε με 
το συγκεκριμένο δρώμενο. 

Τα σημερινά παιδιά συμμετέχουν βέβαια σε ένα εντελώς διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

που στηρίζεται στη διαθεματικότητα, όπου η γνώση δεν μεταδίδεται όπως στην περίπτωση του 
Φουντούκου, πολυκερματισμένη σε ανεξάρτητα διδακτικά αντικείμενα, αλλά προσεγγίζεται με 
επίκεντρο τα παιδικά ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008). Καθώς 
βιώνουν την ευνοϊκή για εκείνα εξέλιξη της εκπαίδευσης, κατά τη σύγκριση στην οποία αναπόφευκτα 

προβαίνουν (Αναγνωστόπουλος, 1987) με τα πρόσωπα του ποιήματος του Πάλλη, αισθάνονται 
ακόμη περισσότερο οικεία με το σύγχρονο σχολικό περιβάλλον και αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους 
ως προς την ασφαλή επιβίωσή τους στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο, με τις έντονες 
πολυπολιτισμικές επιρροές. 

7. Συμπεράσματα 

Η σθεναρή υποστήριξη της επιλογής της Δημοτικής γλώσσας από τον Αλέξανδρο Πάλλη, 

συνετέλεσε καθοριστικά στη διαχρονική αναγνωστική ανταπόκριση των παιδιών αλλά και των 
ενηλίκων σε αυτό. Ταυτόχρονα βέβαια, καθοριστική για τη διαχρονικότητα του εν λόγω ποιήματος, 
που αποδείχτηκε περίτρανα κατά τη διδασκαλία του στο συγκεκριμένο τμήμα νηπίων, στάθηκε η 
λογοτεχνική αρτιότητά του. Η μετρική ακρίβεια, η επιτυχής ομοιοκαταληξία των στίχων, η 

εικονοπλαστική δύναμή τους, η ευκρίνεια των αφηγηματικών χαρακτήρων του, η αξιοπιστία του 
αφηγητή του, η κορύφωση της δράσης και κυρίως η χρησιμοποίηση της τεχνικής του χιούμορ. 
Ακριβώς επειδή ο Πάλλης επιλέγει να επισημάνει τα αρνητικά στοιχεία του εκπαιδευτικού 
συστήματος της εποχής του μέσα από το χιούμορ, αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο η 

αναποτελεσματικότητα της αγωγής, όταν βρίσκεται σε απόλυτη διάσταση με τα ενδιαφέροντα των 
ίδιων των παιδιών.  

Ειδικότερα για τους μικρούς αναγνώστες του ποιήματος, το ότι στο διασκεδαστικό αυτό 
επεισόδιο πρωταγωνιστούν ένα παιδί με το σκυλάκι του, εξασφαλίζει εύκολα το ενδιαφέρον τους. 

Μέσα από την ταύτισή τους με το μαθητή Φουντούκο βρίσκουν απαντήσεις και διεξόδους για την 
όποια δυσαρέσκεια ενδεχομένως θα προκαλούσε και στα ίδια σε ορισμένες περιπτώσεις το σχολείο. 
Όσο δε για τους ενηλίκους, από τους οποίους εξαρτώνται τα εκπαιδευτικά συστήματα, προφανώς με 
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τη συγκεκριμένη προσέγγιση του θέματος από τον ποιητή, οδηγούνται σε προβληματισμούς και 
αυτοκριτική. 

Εν κατακλείδι, δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η ανάγνωση του ποιήματος 
συμβάλλει ώστε μικροί και μεγάλοι, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι να επικοινωνήσουν, να 

γεφυρώσουν τις διαφορές τους, να συνειδητοποιήσουν προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος 
και να διεκδικήσουν αυτά που θα το καταστήσουν πιο ευχάριστο και ουσιαστικά ωφέλιμο.  

Η δραματοποίηση του ποιήματος, σε συνδυασμό με τις εμψυχωτικές δραστηριότητες μέσα από 
τις οποίες αυτό παρουσιάστηκε, εξασφάλισαν την καθολική και ενθουσιώδη συμμετοχή των 

μαθητών στη διδασκαλία του και κατά συνέπεια τα μέγιστα οφέλη για εκείνους από την ανάγνωσή 
του. Οπότε, το ποίημα ενταγμένο στο σχετικό παιγνιώδες διδακτικό πλαίσιο, θα μπορούσε να 
διδαχτεί εκτός από το Νηπιαγωγείο και στις τρεις πρώτες τουλάχιστον τάξεις του Δημοτικού, καθώς 
και σε φοιτητές παιδαγωγικών πανεπιστημιακών τμημάτων.  
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Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Περίληψη  

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση της έρευνας αξιολόγησης του  ρόλου 
των απεικονίσεων στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Ιστορίας στην οικοδόμηση ιστορικής 
σκέψης με επίκεντρο το εγχειρίδιο του μαθήματος της Ιστορίας για την Α΄Λυκείου, που διδάσκεται 
σε όλα τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατιας. Η αξιολόγηση έγινε στη βάση 

συγκεκριμένων κριτηρίων που αξιολογούν την παιδαγωγική, διδακτική και κοινωνικοποιητική 
λειτουργία των απεικονίσεων. Τα πορίσματα, τα οποία παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο αποτελούν 
μέρος πρωτότυπης έρευνας διδακτορικής διατριβής για τον παιδαγωγικό ρόλο των σχολικών 
εγχειριδίων μετά από αξιολόγηση των βασικών δομικών χαρακτηριστικών τους (Κείμενο Αφήγησης, 

Πηγές, Δραστηριότητες, Εικονογράφηση). Συγκεκριμένα η παρούσα εισήγηση έχει τους εξής 
στόχους: α) να παρουσιάσει εργαλείο αξιολόγησης ττης αποτελεσματικότητας των απεικο νίσεων 
στην οικοδόμηση της ιστορικής σκέψης β) να παρουσιάσει τα πορίσματα σχετικά με το σε ποιο 
βαθμό οι απεικονίσεις στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της Α΄Λυκείου στην Κύπρο είναι 

αποτελεσματικές για την οικοδόμηση ιστορικής σκέψης με βάση τα καθορισμένα  κριτήρια της 
κλείδας. 

 
Λέξεις κλειδιά: κριτήρια αξιολόγησης, σχολικό βιβλίο, απεικονίσεις, ιστορία, ιστορική σκέψη 

1. Εισαγωγή  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα της Ιστορίας στην Κύπρο, που βρίσκεται σε ισχύ, 

ορίζει ως γενικό σκοπό του μαθήματος την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και συνείδησης. (Κλιμάκιο 
Ιστορίας Μέσης Εκπαίδευσης, 2017). Ειδικά η ιστορική σκέψη αποτελεί μια σύνθετη νοητική 
διεργασία, η οποία βασίζεται στην επεξεργασία των ιστορικών πηγών για κατανόηση και 
ανασύνθεση του παρελθόντος. (Νάκου, 2000).  Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης απαιτεί τόσο την 

κατάκτηση ιστορικής γνώσης όσο και την κατανόηση των ιστορικών εννοιών με απώτερο σκοπό οι 
μαθητές να είναι σε θέση να προβούν σε γενικεύσεις, να είναι δηλαδή ιστορικά εγγράμματοι.  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της καλλιέργειας ιστορικής σκέψης και συνείδησης, ο 
εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα της ιστορίας πρέπει να μετατρέψει την ιστορία από ένα 

μάθημα απομνημόνευσης στείρων γνώσεων, σε μάθημα που να προκαλεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του παρελθοντος και να τον κατανοήσουν. Ο 
εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι ευέλικτος ως προς τις μεθόδους που θα αξιοποιεί κάθε φορά, ώστε 
να επιτύχει τους στόχους της διδασκαλίας του, όπως η αξιοποίηση πηγών, η ερμηνεία εικο νιστικών 

παραθεμάτων, η μελέτη χαρτών κ.α.  Αρωγός του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια αυτή είναι το ίδιο 
το σχολικό βιβλίο, όταν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν αποτελεσματικό. Η 
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αποτελεσματικότητά του δεν αφορά μόνο στην ύπαρξη επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων, 
αλλά εξαρτάται και από τις πηγές που περιέχει (γραπτά παραθέματα, εικονογράφηση, πίνακες, χάρτες 
κ.α.) και  τις δραστηριότητες.  

 Στη βιβλιογραφία τονίζεται ότι το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου της ιστορίας πρέπει να 

περιλαμβάνει πολλές ερμηνείες γα το παρελθόν με τη βοήθεια αντικρουόμενων πρωτογενών και 
δευτερογενών πηγών, να αντιστοιχεί στην ηλικία και στα ενδιαφέροντα των μαθητών, να συμβαδίζει 
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, να είναι ελκυστικό και το υλικό που πλαισιώνει την αφήγ ηση 
(παραθέματα και εικονιστικό υλικό) να είναι  αξιοποιήσιμο ως ιστορικό υλικό. Ενώ γίνεται αναφορά 

και για χρήση εξωκειμενικών πηγών. (Αγγελή 2012,  UNESCO, 2003,  Κόκκινος, 2003).   
Η αξιοποίηση των πηγών στην ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής κατανόησης 

θεωρείται από την επιστημονική κοινότητα ως η καταλληλότερη στρατηγική για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού. Η διδακτική αξιοποίηση των πηγών προκαλεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, όταν 

οι πηγές προσφέρουν διαφορετικές οπτικές επί των ζητημάτων που μελετώνται,  αναπτύσσει 
ικανότητες συσχετισμού και  σύνθεσης ιστορικών γεγονότων (VanSledright, 2014, Ρεπούση, 2004). 

Αν και οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες τηρούν αρνητική στάση απέναντι 
στο μάθημα της Ιστορίας πράγμα για το οποίο έχει μερίδιο ευθύνης και το σχολικό βιβλίο. 

Συγκεκριμένα οι Βαϊοπούλου και Τσιούπλη (2020) διενήργησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα 
γύρω από τη στάση των μαθητών και μαθητριών Λυκείου απέναντι στα βιβλία της Ιστορίας. 
Σημαντικό πόρισμα ήταν ότι η πλειονότητα των μαθητών και των μαθητριών είχαν μέτρια ή αρνητική 
στάση απέναντι στο μάθημα και στο σχολικό βιβλίο, ενώ μόλις το 20% είχε θετική εντύπωση. Το 

πρόβλημα, σύμφωνα με τις ερευνήτριες, έγκειται στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, αλλά και 
στον τρόπο συμμετοχής των μαθητών/τριών στη διδακτική διαδικασία (σελ.129).  Σε αντίστοιχο 
συμπέρασμα κατέληξε και ο Poulsen (2019) για τη σχέση των μαθητων της Δανίας με τη σχολική 
ιστορία, καθώς οι μαθητες βρίσκουν το μαθημα λιγότερο σημαντικό σε σχέση με άλλα μαθήματα .  

1.2.  Η οικοδόμηση ιστορικής σκέψης και ο ρόλος των απεικονίσεων  

Ως προς την οικοδόμηση της ιστορικής σκέψης, το Καναδικό Κέντρο για τις Σπουδές της 

Ιστορικής Συνείδησης (Center of study of Historical Consciousness) προτείνει ότι η ανάπτυξη 
ιστορικής σκέψης οικοδομείται από 6 ιστορικές έννοιες, "historical thinking concepts" όπως τα 
ονομάζει. Οι μαθητές, λοιπόν, για να σκέφτονται ιστορικά απαιτείται α) να διατυπώνουν την ιστορική 
σημασία (historical significance), β) να χρησιμοποιούν πρωτογενείς πηγές ως τεκμήρια, γ) να 

αναγνωρίζουν τη συνέχεια και την αλλαγή (continuity & change), δ) να αναλύουν τα αίτια και τα 
αποτελέσματα (cause & consequence), να υιοθετούν ιστορικές οπτικές (historical perspectives) και, 
ε) να κατανοούν την ηθική διάσταση των πηγών (ethical dimension). Το Καναδικό κέντρο σχεδίασε 
το ‘Historical Thinking Project’ με στόχο να προωθήσει μια καινούργια προσέγγιση στον τρόπο 

διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας της οποίας θεμελιώδες στοιχείο είναι η ιστορική σκέψη 
(https://historicalthinking.ca). 

Οι Καναδοί καθηγητές Stephane Levesque και Penney Clark (2018) εξήγησαν ποιες είναι οι 5 
βασικές ιστορικές δεξιότητες (historical competences) που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές, ώστε 

να αποκτήσουν ιστορική σκέψη:  

• Ικανότητες ιστορικής διερεύνησης (historical inquiring competences), δηλαδή οι μαθητές και 
οι μαθήτριες να υποβάλλουν ιστορικά ερωτήματα χρήσιμες για διερεύνηση.  

• Ικανότητες ιστορικής μεθόδου (historical methodical competences), που σημαίνει ότι οι 
μαθητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις ιστορικές πηγες, 
για να απαντήσουν σε ιστορικά ερωτήματα. Σε ανώτατο επίπεδο είναι σε θέση ακόμα και να 

αποδομήσουν τις υφιστάμενες ιστορικές αφηγήσεις. 

• Ικανότητες προσανατολισμού (orientation competences). Πρόκειται για την ικανότητα 
χρήσης της αποκτηθείσας γνώσης για προβληματισμό σε υφιστάμενες αντιλήψεις και 

διατύπωση προσωπικής οπτικής.  
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• Ικανότητες αφηγήσεων (narrative competences). Η ικανότητα διασύνδεσης της ιστορικής 
αφήγησης με την πραγματική ζωή. 

• Ικανότητες αναγνώρισης της ανάγκης για  προβληματισμό αναφορικά με την ιστορία (subject 

matter competences)  

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα που αφορά στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών είναι 

αυτή της Νάκο (2019). Η ερευνήτρια επεδίωξε να διερευνήσει τον τρόπο που οι μαθητές 
αντιλαμβάνονται τα στοιχεία που συνθέτουν την ιστορική σκέψη, καθώς και τον τρόπο που οι 
εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών τους, αλλά και στο 
πώς την αξιολογούν. Η έρευνα εφαρμόστηκε σε μαθητές της Γ΄ γυμνασίου. Η διδακτική προσέγγιση 

που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της αξιοποίησης πολλαπλών πρωτογενών πηγών (document-based 
lesson). Τα πορίσματα της έρευνας δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά καθώς ανέδειξαν μια 
διεκπεραιωτική επεξεργασία των πηγών από τους μαθητές, ενώ η διδασκαλία που ακολουθούσαν οι 
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της ιστορίας ήταν παραδοσιακή. Ένα χαρακτηριστικό 

πόρισμα που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι οι μαθητές απαντούσαν στις ερωτήσεις εξετάζοντας 
τα γεγονότα με την οπτική του παρόντος και όχι με βάση τις πληροφορίες των πηγών και την ιστορική 
περίοδο στην οποια συνέβησαν τα γεγονότα. Αυτό δείχνει ότι οι μαθητές δυσκολεύονταν να 
αντιληφθούν τη συνέχεια παρόντος-παρελθόντος. Επίσης δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν τις αιτιακές 

σχέσεις μεταξύ των γεγονότων, παρά μόνο να εντοπίσουν τα γεγονότα που αναφέρονταν στις πηγές, 
γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη κατανόησης των ιστορικών γεγονότων.  

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των απεικονίσεων στα σχολικά εχγειρίδια; Αποτελούν 
παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού; Ποιος ο ρόλος τους στην ανάπτυξη ιστορικής 
σκέψης; 

Η εικονογράφηση αφορά στον εμπλουτισμό του κειμένου με εικόνες, χάρτες, γραφήματα, 
σκίτσα με σκοπό την τεκμηρίωση των πληροφοριών της αφήγησης και την αισθητική απόλαυση του 
αναγνώστη. Οι απεικονίσεις πρέπει να προσελκύουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να αυξάνουν 
το κίνητρο για μάθηση. Επίσης, πρέπει να είναι απλή και ρεαλιστική, ώστε να μπορεί ο μαθητής να 

την κατανοήσει. Όπως και ένα δύσκολο κείμενο  έτσι και μια ασαφή, περίπλοκη εικόνα οι μαθητές 
πιθανόν να μην την παρατήσουν, εφόσον δε θα την καταλάβουν. Συνεπώς μια εικόνα μπορεί να είναι 
υπέυθυνη για την αδιαφορία του μαθητη ή για το ενδιαφέρον του απέναντι στο μάθημα.  

Αξιζει να σημειωθεί πως στη βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι οι απεικονίσεις πρέπει να 

σχετίζονται  πάντα με το κείμενο της αφήγησης, ώστε να έχουν κάποιο όφελος και να μην είναι μόνο 
διακοσμητικά στοιχεία. Διαφορετικά αποσπούν την προσοχή του μαθητή. Όταν οι εικόνες που 
συνοδεύουν το κείμενο είναι σχετικές με το περιεχόμενο, βοηθούν τον μαθητή να θυμάται 
πληροφορίες και να τις ανακαλεί, αλλά αυξάνουν και τον βαθμό κατανόησης. Αντίθετα, όταν οι 

εικόνες επιτελούν απλώς διακοσμητικές λειτουργίες, τότε η μάθηση δεν εμφανίζει τον ίδιο βαθμό  
αποτελεσματικότητας. Μια εικόνα δεν πρέπει απλώς να τεκμηριώνει το κυρίως κείμενο (Καψάλης 
& Χαραλάμπους, 2008), αλλά να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες, που θα γεννούν στον μαθητή την 
ανάγκη για αναζήτηση. Οι εικόνες, λοιπόν, αποτελούν διδακτικά και παιδαγωγικά εργαλεία, που 

συμβάλλουν στην πρόκληση ενδιαφέροντος, τη συγκέντρωση, την αυτενέργεια και την ανάπτυξη 
θετικού κλίματος μέσα στη σχολική αίθουσα (Γρόσδος, 2008).  

Σε συνέδριο του IARTEM το 2019, η Anne Chavigne παρουσίασε μια έρευνα, στην οποία 
εξέταζε τον τρόπο που η τέχνη μπορεί να συμβάλει στη γνώση της ιστορίας στα βιβλία Ισπανικής 

γλώσσας ως ξένης, που εκδόθηκαν στη Γαλλία μεταξύ του 1965 και του 2015. Στην έρευνα της 
συμφωνεί με την άποψη, που έχει ήδη εκφραστεί στο παρελθόν και έχει αναφερθεί ήδη παραπάνω, 
ότι δηλαδή οι εικόνες έχουν γίνει διδακτικά εργαλεία και έχουν ισότιμο ρόλο με το κείμενο της 
αφήγησης, ενώ ξεπερνούν και το κείμενο, αφού αποτελούν βασικό μέσο διδασκαλίας, όπως 

αναφέρει. Επισημαίνει, επίσης, ότι οι αυθεντικές εικόνες προσδίδουν ελκυστικότητα στο βιβλίο και 
προάγουν την κατανόηση, αφού ζωντανεύουν έναν κόσμο, που είναι δύσκολο να γίνει κατανοητός 
μόνο μέσω της αφήγησης. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα βιβλία μπορεί να πλαισιώνονται από 
ιστορικές εικόνες, αλλά δεν παρέχουν τα εργαλεία για βαθιά κατανόηση του νοήματος της εικόνας 
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σε συνάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκε. Οι εικόνες αποτελούν ένα είδους λόγου 
πολύ σημαντικό για τη μεταφορά της γνώσης, αλλά χρειάζεται η αλληλεπίδραση τους και με άλλα 
είδη λόγου, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της εκπαίδευσης (Anne Chavigne, 2019). 

Η αποτελεσματικότητα των εικόνων (Ψαθοπούλου, 2010) εξαρτάται, βέβαια, από τους 

σκοπούς της μάθησης, αλλά και από την ικανότητα των μαθητών να διαβάζουν τις απεικονίσεις. Ο 
μαθητής με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μπορεί να μάθει να διαβάζει τις απεικονίσεις και να 
προχωρεί σε ερμηνείες. Ο μαθητής πρέπει να δώσει σημασία και σε πληροφορίες, τις οποίες δίνει η 
λεζάντα της εικόνας. Πέραν της πρώτης ανάγνωσης της εικόνας ο μαθητής πρέπει να περάσει και σε 

ένα άλλο επίπεδο, αυτό της ερμηνείας. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μπορεί να 
προβληματιστεί για το θέμα για το οποίο μιλά η εικόνα και να κάνει υποθέσεις, ενώ σε ένα τρίτο, 
ανώτερο, επίπεδο ο μαθητής μπορεί να αναζητήσει το βαθύτερο μήνυμα  της εικόνας και το στόχο 
του δημιουργού.Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στους διάφορους τύπους απεικονίσεων πρέπει 

να είναι γνώριμα στους μαθητές, ενώ κάθε νέο σύμβολο πρέπει να επεξηγείται, ώστε να μπορεί ο 
μαθητής να προχωρήσει στην ανάγνωση της απεικόνισης.  

Η χρήση της εικόνας στη διδακτική πράξη μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά τη μάθηση. Μια 
εικόνα δεν είναι ποτέ ουδέτερη καθώς μεταφέρει μηνύματα και είναι ιδεολογικά φορτισμένη. Το 

περιεχόμενο μιας απεικόνισης μπορεί να επηρεάσει τις αξίες και τις στάσεις των μαθητών απέναντι 
σε πραγματικά φαινόμενα της ζωής. Μια εικόνα, λοιπόν, σε ένα σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να είναι 
απαλλαγμένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις, αλλά να προωθεί  δημοκρατικές στάσεις και 
αξίες. Ωστόσο, επειδή σχεδόν ποτέ οι εικόνες δεν είναι απαλλαγμένες από ιδεολογικές φορτίσεις, οι 

μαθητές πρέπει να μάθουν να διαβάζουν κριτικά τις εικόνες και να αντιλαμβάνονται τα μηνύματα 
που μεταφέρουν. Οι εικόνες δεν έχουν μόνο ρόλο διακοσμητικό ή περιγραφικό, αλλά ενέχουν 
μηνύματα, απηχούν ιδεολογίες και αντιλήψεις. Ο μαθητής που είναι κριτικός αναγνώστης  θα 
υιοθετήσει ή θα απορρίψει την εκάστοτε ιδεολογία.  

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι οι απεικονίσεις έχουν πολλαπλό ρόλο που συνοψίζεται στις 
εξής λειτουργίες: α) αφόρμηση και διέγερση ενδιαφεροντος β) κίνητρο για αναζήτηση γ) 
παιδαγωγικό και διδακτικό όφελος δ) διευκόλυνση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης ε) 
ψυχολογική επίδραση. Η επιλογή εξαρτάται από το ηλικιακό κα γνωστικό επίπεδο των μαθητών, 

αλλά και τους διδακτικούς στόχους. Το σχολικό βιβλίο με εικονογραφήσεις πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα σοβαρής περίσκεψης σε όλες τις πτυχές που το αφορούν.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Τα ερωτήματα της έρευνας 

α) Με ποια κριτήρια και διαστάσεις αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των απεικονίσεων και 
ειδικότερα των απεικονίσεων του βιβλίου της Ιστορίας στην οικοδόμησης της ιστορικής σκέψης;  

β) Σε ποιο βαθμό οι απεικονίσεις είναι αποτελεσματικές για την οικοδόμηση  ιστορικής σκέψης; 
 

2.2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έρευνας 

Βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης για το ρόλο των απεικονίσεων καθορίστηκαν εκ των 
προτέρων τα κριτήρια αξιολόγησης τους στα σχολικά σχολικά βιβλία  που περιλαμβάνονται στην 
Κλείδα Αξιολόγησης, που αποτελεί βασικό εργαλείο ανάλυσης στην παρούσα έρευνα. Στη συνέχεια 
ως δείγμα της έρευνας  χρησιμοποιήθηκε το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας Α΄Λυκείου που διδάσκεται 

σε όλα τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι "Η  ιστορία του 
Αρχαίου Κοσμου". (Μαστραπάς, 2016). Η επιλογή του συγκεκριμένου βιβλίου έγινε, διότι δεν έχει 
υποστεί καμιά αναθεώρηση από το 2008 που εκδόθηκε για πρώτη φορά (έγινε επανέκδοση το 2016 
με μοναδική αλλαγή, το εξώφυλλο του βιβλίου) και δεν υπήρχε στην κυπριακή και ελληνική 
βιβλιογραφία ανάλογη μελέτη που να επικετρώνεται στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου βιβλίου. 

Το εμπειρικό υλικό, αποτέλεσαν οι 242 απεικονίσεις που πλαισιώνουν τις 225 σελίδες του σχολικού 
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βιβλίου. Ως απεικόνιση εννοείται κάθε φωτογραφία, ζωγραφική αναπαράσταση, χάρτης και πίνακας 
που βρίσκεται μέσα στο βιβλίο. 

 Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η σύζευξη Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης 
Περιεχομένου. Η Ανάλυση Περιεχομένου μετατρέπει τα ποιοτικά δεδομένα σε ποσοστικά και 

εξασφαλίζει από τη μια την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και από την άλλη την αντικειμενικότητα 
που απαιτεί η έρευνα. Ως μονάδα ανάλυσης ορίστηκε κάθε απεικόνιση που περιέχεται μέσα στο 
σχολικό βιβλίο.  Ακολούθησε αποδελτίωση των απεικονίσεων  με βάση το θέμα της έρευνας και 
έγινε ερμηνευτική προσέγγιση στα δεδομένα με τη χρήση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων για κάθε 

κριτήριο αξιολόγησης.  Τέλος, το υλικό κωδικοποιήθηκε και ταξινομήθηκε με βάση τα κριτήρια. Για 
κάθε κριτήριο ορίστηκαν κατηγορίες.  Σε κάθε κριτήριο εμπίπτει η μονάδα ανάλυσης που κάθε φορά 
αντιπροσωπεύει το κριτήριο. Στη συνέχεια,  έγινε καταγραφή και παρουσίαση του υλικού με 
καταμέτρηση της συχνότητας εμφάνισης των κριτηρίων με αριθμητικά δεδομένα. Για την εφαρμογή 

της Κλείδας Αξιολόγησης και της καταμέτρησης της συχνότητας εμφάνισης έχουν επιλεγεί οι 
απεικονίσεις του κεφαλαίου 5 του σχολικού βιβλίου "Οι μεγάλες κατακτήσεις" που εκτείνεται στις 
σελίδες 183-205 του βιβλίου και αναφέρεται στην Ρωμαϊκή επέκταση και τις συνέπειές της 
(Μαστραπάς, 2016). 

 
Πίνακας 1. Κριτήρια Ανάλυσης, Κατηγορίες και Υποκατηφορίες για την ανάλυση των απεικονίσεων  

 

Κριτήρια Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

Διδακτική/Παιδαγ
ωγική λειτουργία 

Είδος Εικόνων  Αντιπροσωπευτικές 

Μη αντιπροσωπευτικές 

Λειτουργίες 
 

Διακοσμητική 

Περιγραφική 

Απεικονιστική 

Ερμηνευτική 

Παιδαγωγική 

Κοινωνικοποιητική 
λειτουργία 

Ρόλος των δύο φύλων  
 

Αριθμός ανδρών/γυναικών 

Σκοπός παρουσίασης 

2.3.  Αποτελέσματα της έρευνας 

Η ανάλυση των απεικονίσεων κατέδειξε ότι η πλειονότητα των απεικονίσεων είναι 
αντιπροσωπευτικού τύπου (εικόνες και φωτογραφίες). Ως προς τις λειτουργίες τους φαίνεται ότι οι 
απεικονίσεις με περιγραφική λειτουργία έχουν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης, ενώ δεν υπάρχουν 
καθόλου απεικονίσεις που να επιτελούν ερμηνευτική και παιδαγωγική λειτουργία λειτουργία. Σε 

σχέση με την παρουσία των φύλων, οι ανδρικές μορφές εμφανίζονται συχνότερα σε σχέση με τις 
γυναικείες. Τέλος ο σκοπός παρουσίας τους είναι συχνότερα πληροφοριακός. Ο πιο κάτω πίνακας 
δείχνει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση σε σχέση με τις παραμέτρους: 

 

Πίνακας 2. Είδος εικόνων : Συχνότητες και ποσοστά 

 

Κριτήριο 
Ανάλυσης 

Υποκατηγορίες F % 

Είδος Εικόνων Αντιπροσωπευτικές 16 88,89% 

 Μη αντιπροσωπευτικές 2 11,11% 

 

Πίνακας 3. Λειτουργίες: Συχνότητες  και ποσοστά 
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Κριτήριο 
Ανάλυσης 

Υποκατηγορίες f % 

Λειτουργίες Διακοσμητική Λειτουργία: Δεν 

αναφέρονται σε στοιχεία του 
κειμένου 

7 
38,89 
% 

Περιγραφική Λειτουργία: αναφέρουν 

ορισμένα σημεία του κειμένου 

11 
61,11% 

 Απεικονιστική Λειτουργία: 
Οπτικοποιούν το κείμενο 

0 
0% 

 Παιδαγωγική Λειτουργία: περιέχουν 
πρόσθετες πληροφορίες 

0 
0% 

 Ερμηνευτική Λειτουργία: περιέχουν 
πρόσθετες πληροφορίες 

0 
0% 

 

Πίνακας 4. Παρουσία των φύλων: Συχνότητες και ποσοστά 

 

Κριτήριο 

Ανάλυσης 

 f % 

Παρουσία των 
φύλων 

Αριθμός Ανδρών 12 66,67% 

Αριθμός Γυναικών 
4 22, 22 

% 

 

Πίνακας 5. Σκοπός παρουσίας: Συχνότητες  και ποσοστά 

 

Κριτήριο 
Ανάλυσης 

Υποκατηγορίες F % 

Σκοπός παρουσίας Διακοσμητικός 5 27,78% 

Πληροφοριακός 7 38,89% 

Αναπαραστατικός 6 33,33% 

 

3. Συζήτηση 

Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα, το σχολικό βιβλίο δεν κατορθώνει να ανταποκριθεί σε 

όλα τα κριτήρια καταλληλότητας που έχουν τεθεί. Το είδος των απεικονίσεων δε λαμβάνει υπόψη 
τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος για το μάθημα της Ιστορίας καθώς και τις διδακτικές 
προσεγγίσεις που προτείνονται όπως η πολυπρισματική  προσέγγιση και η διαθεματικότητα. Η 
αξιολόγηση των κεφαλαίων του σχολικού βιβλίου αναδεικνύει  αποκλίσεις ανάμεσα στα κριτήρια 

και στο υφιστάμενο σχολικό βιβλίο, γεγονός που θα αποτελέσει έναυσμα για επανεξέταση του 
ζητήματος από τους φορείς υλοποίησης και εντοπισμό των αρνητικών παραγόντων που συντελούν 
στη μη αποτελεσματική εφαρμογή της εκπαίδευσης και στην αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων με 
στόχο να ανταποκρίνονται στα κριτήρια και να διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού.  
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Η ανάπτυξη της Κλείδας Αξιολόγησης και η εφαρμογή της στην αξιολόγηση του 
συγκεκριμένου βιβλίου αποσκοπεί στο να αποτελέσει εργαλείο αξιολόγησης κάθε σχολικού βιβλίου 
και να γίνει η βάση στην οποία θα συγγράφονται από δω και πέρα τα σχολικά βιβλία. Σε αυτό το 
σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Επιστημονική Επιτροπή που συστάθηκε για την αξιολόγηση 

των ΝΑΠ του 2010 στην Κύπρο, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τους τρόπους 
συγγραφής και αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων, καθώς επίσης δεν υπάρχουν ούτε σαφή κριτήρια 
συγγραφής και αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους. (Κουτσελίνη κ.α., 2014, σελ.331).  

Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν πλαίσια μέσα στα οποία γίνεται 

η συγγραφή των βιβλίων, αυτή η έρευνα μπορεί να καθορίσει τα κριτήρια της αξιολόγησης των 
σχολικών βιβλίων και να αναδείξει την ανάγκη δημιουργίας κέντρου συστηματικής έρευνας, 
συγγραφής και αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων στη βάση αυτών των κριτηρίων. Σκοπός είναι να 
αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας, που χρειάζεται πολίτες με ιστορική σκέψη και συνείδηση.  

4. Συμπεράσματα  

Το βιβλίο πλαισιώνεται από απεικονίσεις στην πλειονότητα τους ανιπροσωπευτικού τύπου. 
Πολύ λίγες ειναι οι μη αντιπροσωπευτικές απεικονίσεις, συγκεκριμένα στο υπό εξέταση κεφάλαιο  
υπάρχουν μόνο 2 χάρτες και κανένας πίνακας.  

Η περισσότερες από τις απεικονίσεις επιτελούν περιγραφική λειτουργία ως προς το κείμενο, 

εφόσον αναφέρουν ορισμένα σημεία του κειμένου, ενώ αρκετές είναι οι απεικονίσεις που δεν 
αναφέρονται σε κανένα στοιχείο του κειμένου κατέχοντας καθαρά διακοσμητικό ρόλο.  Φαίνεται ότι 
δε συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση των βασικών σημείων του περιεχομένου κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας, ούτε στην εμπέδωσή του 

Οι εικόνες που αξιοποιούνται σε δραστηριότητες είναι λίγες. Δεν αξιοποιούνται ως 
εναλλακτικά εργαλεία παρουσίασης της ιστορίας, αλλά ως επιβεβαιωτικά της αφήγησης. Στόχος 
είναι οι μαθητές να απομνημονεύσουν τη γνώση που παρέχει η αφήγηση.   

Το γεγονός ότι οι απεικονίσεις επιβεβαιώνουν την ίδια γνώση δε συνάδει με την  

πολυπρισματική θεώρηση της ιστορίας. Οι μαθητές/τριες δεν μπορούν να προχωρήσουν σε 
συγκρισεις μεταξύ οπτικών τεκμηρίων, για να αντιληφθεί ότι η ιστορική αφήγηση είναι μια μαρτυρία 
των γεγονότων και δεν αποτελεί την ίδια την ιστορία. Ακόμη, δεν συμβάλλει στην αυτενέργεια του 
μαθητη/τριας, καθώς δεν καλείται να αναζητήσει πληροφορίες και τεκμήρια  προκειμένου να 

προχωρήσει σε αξιολογήσεις. Η γνώση δίνεται έτοιμη και οι μαθητές/τριες τελικά παραμένουν στο 
επίπεδο της απλής γνώσης και κατανόησης πληροφοριών.  

Παράλληλα, η απουσία δραστηριοτήτων ανάλυσης και ερμηνείας των συμφραζομένων των 
εικόνων και συγκρίσεων αποδεικνύει ότι δεν προωθείται η κριτική προσέγγιση των ιστορικών πηγών 

και δεν καλλιεργείται ο οπτικός γραμματισμός. Η ιστορική γνώση παρουσιάζεται αποκομμένη από 
τη σύγχρονη πραγματικότητα, εφόσον δεν επικαιροποιείται με αποτέλεσμα να μην καλλιεργούνται 
η ενσυναίσθηση και οι δημοκρατικές αξίες. Οι οπτικές πηγές δεν αξιοποιούνται για την ανάπτυξη 
της ιστορικής σκέψης, γι΄αυτό και η πλειονότητα τους χρησιμοποιείται με σκοπό την πληροφόρηση 

για όσα αναφέρονται στο κείμενο της αφήγησης. 
Για το ρόλο των δύο φύλων παρατηρείται και πάλι ότι το ανδρικό στοιχείο είναι ενισχυμένο 

στις απεικονίσεις που πλαισιώνουν την αφήγηση. Στο σύνολο του βιβλίου απεικονίζονται ως επί το 
πλείστον σπουδαίες ανδρικές μορφές, όπως ο χρυσός στατήρας με παράσταση την κεφαλή  του 

Φλαμινίου (σελ.184), το τετράδραχο με αναπαράσταση την κεφαλή του Περσέα (σελ.186) και την 
προτομή του Ατταλού (σελ.187). 

Το ψηφιδωτό καλλιτέχνη-έχει επιλεγεί ως εξώφυλλο-που παρουσιάζει σκηνή από κωμωδία και 
αναπαριστά τη νεόπλουτη ρωμαϊκή κοινωνία φαίνεται και μια γυναικεία μορφή (σελ.183). Συνεπώς 

στη ρωμαϊκή κοινωνία φαίνεται πως και οι  γυναίκες απολάμβαναν τον πλούτο και τις ανέσεις. Το 
ψηφιδωτό με παράσταση από σκηνές της αγροτικής εργασίας απεικονίζει τόσο γυναίκες όσο και 
άνδρες να συμμετέχουν σε αυτήν (σελ.191).  Εάν θυμηθούμε και το απόσπασμα της αφήγησης του 
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4ου κεφαλαίου για το ρόλο της  γυναίκας στη ρωμαϊκή κοινωνία μπορούμε να πούμε πως οι γυναίκες 
συμμετείχαν στην κοινωνική ζωη: 

Επέβλεπε όλες τις οικιακές εργασίες και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και τις 
συναναστροφές μέσα και έξω από το σπίτι (κεφ. IV, σελ.179).  

Καθώς ο συγγραφέας αναφέρθηκε στο διαφοροποιημένο ρόλο της γυναίκας είτε μέσω της 
αφήγησης είτε μέσω απεικονίσεων, θα ήταν αναμενόμενο να φώτιζε και το γυναικείο ρόλο στη 
ρωμαϊκή εποχή. Ωστόσο έχει επιλέξει να τον αποσιωποιήσει, προωθώντας την αντίληψη που θέλει 
τις γυναίκες κρυμμένες πίσω από το ανδρικό ηγεμονικό στοιχείο και περιορισμένες στην οικιακή 

εργασία. Η επιλογή αυτή ανήκει στο συγγραφέα του βιβλίου, πράγμα που επισημαίνεται στον 
πρόλογο του βιβλίου. Ειδικότερα αναφέρεται ότι: 

[...] η επιλογή των εικόνων, των χαρτών και των παραθεμάτων που υποστηρίζουν το γνωστικό 
αντικείμενο του βιβλίου, αφορούν το συγγραφέα (σελ.7). 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ταυτίζονται με τους στερεοτυπικούς ρόλους των δύο φύλων που 
διαιωνίζουν τις διακρίσεις και τις ανισότητες. Δεν προσφέρονται άλλα παραδείγματα που θα έδιναν 
στους μαθητές/τριες τη δυνατότητα να ταυτιστούν με διαφορετικούς ρόλους του φύλου τους και να 
συνειδητοποιήσουν ότι δε χρειάζεται να έχουν ένα και μοναδικό περιορισμένο ρόλο στην κοινωνία.  
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ΠΕΔΙΟ «ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ»  
 

Καραγιάννη Σοφία  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Δρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι τα Προγραμμάτα Σπουδών της Νεοελληνικής 
Γλώσσας του Δημοτικού. Το Σεπτέμβριο του 2021 εκπονήθηκαν τα νέα Προγράμματα Σπουδών, που 
εφαρμόζονται πιλοτικά στα πειραματικά και πρότυπα σχολεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2021-22 και στη συνέχεια θα επεκταθούν στα υπόλοιπα σχολεία. Η φιλοσοφία των νέων ΠΣ 
αναδεικνύει τη μαθητοκεντρική προσέγγιση με έμφαση στα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα και διασφαλίζει τη συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω θεματικών  πεδίων. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας του Δημοτικού αποτελείται από 5 Θεματικά 

πεδία. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο 5ο Θεματικό Πεδίο και αφορά στην «Ανάγνωση 
Βιβλίων και εκτεταμένων κειμένων». Παρουσιάζεται εν συντομία το συγκεκριμένο Θεματικό Πεδίο 
και παράλληλα, πραγματοποιείται μία κριτική προσέγγιση του νέου ΠΣ με βάση τη φιλοσοφία, τη 
διαθεματικότητα, τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται μία συγκριτική θεώρηση μεταξύ του νέου και προηγούμενου ΠΣ. 
Τέλος, επιδιώκεται μία κριτική αποτίμηση του ΠΣ όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις 
ανάγκες των μαθητών/-τριών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα Σπουδών, Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Δημοτικό Σχολείο 

1. Εισαγωγή  

Το σύγχρονο σχολείο θέτει ως βασικό στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, με 
αποτέλεσμα την καλλιέργεια των γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, της συναισθηματικής 
νοημοσύνης και της κοινωνικότητας. Τα Προγράμματα Σπουδών αφορούν στο σύνολο του 
εκπαιδευτικού συνόλου και συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση θέτοντας τις βάσεις για ένα 

δημιουργικό, δημοκρατικό και αποτελεσματικό σχολείο.  
Οι αλλαγές που παρατηρούνται σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, επιστημονικό και 

πολιτισμικό επίπεδο επηρεάζουν και το σχολείο. Το σχολείο, ως μικρογραφία της κοινωνίας, 
διεκδικεί τις αντίστοιχες αλλαγές σε όλους τους παραπάνω τομείς προκειμένου να ανταπεξέλθει στις  

σύγχρονες απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αναπροσαρμογής και εναρμόνισης με τις τελευταίες εξελίξεις 
στην επιστήμη, την παιδαγωγική και την τεχνολογία τα Προγράμματα Σπουδών, ο πυρήνας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναπτύσσονται και εξελίσσονται αναλόγως.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών (2021) 

 Το Σεπτέμβριο του 2021 εκπονήθηκαν εκ νέου ή επικαιροποιήθηκαν τα νέα ΠΣ για όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ανάμεσα σε αυτά και το ΠΣ για τη 
Νεοελληνική Γλώσσα του Δημοτικού Σχολείου. Τα ΠΣ εφαρμόζονται πιλοτικά στα πρότυπα και 
πειραματικά σχολεία της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021 – 2023. Στη συνέχεια πρόκειται να 
εφαρμοστούν στα υπόλοιπα σχολεία.  
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Η φιλοσοφία των νέων ΠΣ αναδεικνύει τη μαθητοκεντρική προσέγγιση με έμφαση στα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και διασφαλίζει τη συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία 
μέσω θεματικών πεδίων (ΠΣ 2021). 

Τα νέα ΠΣ τοποθετούν το/η μαθητή/-ήτρια στο κέντρο, ενέχουν βιωματικό χαρακτήρα και 

στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών/-τριών. Βασικός προσανατολισμός είναι η 
συμπερίληψη, η αυτενέργεια και η καλλιέργεια δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι μαθητές/-ήτριες 
ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή να μάθουν πώς να μαθαίνουν. 
Ταυτόχρονα, προβλέπεται η διασύνδεση μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων μέσω διεπιστημονικής 

προσέγγισης. Τέλος, αναδεικνύονται διαχρονικές αξίες και πολιτισμικές συνθήκες προκειμένου να 
αναδυθεί ένα καινοτόμο, σύγχρονο, δημιουργικό και αποτελεσματικό σχολείο.  

2.2. Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας (2021) 

Το ΠΣ της Γλώσσας του Δημοτικού αποτελείται από πέντε θεματικά πεδία: 1) προσληπτικές 
και παραγωγικές δεξιότητες, 2) Κειμενικοί τύποι – Πολυτροπικότητα, 3) Γραμματική περιγραφή, 4) 
Λεξιλόγιο και 5) Ανάγνωση βιβλίων/ εκτεταμένων κειμένων.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο πέμπτο Θεματικό Πεδίο «Ανάγνωση βιβλίων/ 
εκτεταμένων κειμένων» επιχειρώντας να παρουσιάσει εν συντομία τις θεματικές ενότητες και τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Απώτερος στόχος του ΠΣ είναι «η διεύρυνση του πεδίου σκέψης των μαθητών/-τριών καθώς 

και η προφορική και γραπτή έκφραση με ευχέρεια, ακρίβεια και πραγματολογική καταλληλότητα, 
ώστε να μπορούν να μεταδώσουν τις ιδέες και τις αξιολογήσεις στο περιβάλλον τους και να 
επικοινωνήσουν ενεργά μέσω της παραγωγής και της πρόσληψης του λόγου» (ΠΣ 2021: 2).  

Το γλωσσικό μάθημα επιδιώκει να επιτύχει πολλούς και ποικίλους σκοπούς. Ανάμεσα στους 

γενικούς σκοπούς του μαθήματος αναφέρονται και οι εξής: α) η μύηση στην αισθητική απόλαυση 
των λογοτεχνικών κειμένων και β) στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη  βιβλίων 
(ΠΣ 2021: 2). 

Η αξία της ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς διευρύνεται ο 

πολιτισμικός και γλωσσικός πλούτος των μαθητών/-τριών, αναπτύσσεται η επικοινωνιακή 
δραστηριότητα, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η συμμετοχή. Παράλληλα, καλλιεργείται η 
συναισθηματική νοημοσύνη και η αισθητική κρίση. Ταυτόχρονα υιοθετούνται αναγνωστικές 
συνήθειες και καλλιεργείται η φιλαναγνωσία. «Η επεξεργασία του λογοτεχνικού βιβλίου κατά τη 

διδασκαλία δύναται να είναι πολυπρισματική και να συμβάλλει στην ολόπλευρη διαμόρφωση του/ης 
μαθητή/-ήτριας.  Στο παρόν ΠΣ προβλέπεται η προσέγγιση ολόκληρων βιβλίων και αναγνωσμάτων, 
διαφόρων μορφών και θεματικών, ώστε οι μαθητές/-ήτριες να καλλιεργήσουν και να αποκτήσουν 
φιλαναγνωστική στάση, να ανακαλύψουν τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά, κυρίως, 

να απολαμβάνουν, να ψυχαγωγούνται και να ικανοποιούνται αισθητικά» (ΠΣ 2021: 9).  
Το Δημοτικό σχολείο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, 

καθώς οι μαθητές/-ήτριες βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία που είναι δεκτικοί στην υιοθέτηση 
στάσεων και συνηθειών. Το ΠΣ προτείνει την ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών βιβλίων, «στα 

οποία οι χαρακτήρες, η πλοκή, ο χώρος, ο χρόνος και η λογοτεχνικότητα προκαλούν το ενδιαφέρον 
των μαθητών/-τριών, εγείρουν τη φαντασία και προσφέρουν εξοικείωση με το λογοτεχνικό βιβλίο 
και τις κοινωνικές και πο¬λιτισμικές αξίες» (ΠΣ 2021: 10). Οι μαθητές/-ήτριες είτε εστιάζουν στη 
γνωριμία με το βιβλίο ως τεχνικό και καλλιτεχνικό δημιούργημα (βλ. Θεματική Ενότητα 1: Μορφές 

και είδη βιβλίων, έντυπων και ψηφιακών-υλικότητα) είτε αφιερώνονται στην αισθητική απόλαυση 
του κειμένου μέσω των συναισθημάτων που καλλιεργούνται (βλ. ΘΕ 2: γλώσσα και αισθητική του 
λογοτεχνικού κειμένου, πεζού και ποιητικού) (ΠΣ 2021: 10). 

Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και το αναγνωστικό επίπεδο διαφοροποιούνται η έκταση των 

κειμένων και ο βαθμός γλωσσικής δυσκολίας. Για τις μικρότερες τάξεις προτείνονται μικρά βιβλία 
με απλή διατύπωση, ενώ για τις μεγαλύτερες τάξεις πιο εκτεταμένα και  γλωσσικά συνθετότερα. 
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Αντίστοιχη διαφοροποίηση προτείνεται και για τους μαθητές/-τριες με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες και δυνατότητες ή διαφορετική μητρική γλώσσα (ΠΣ 2021: 10).  

Το πέμπτο θεματικό πεδίο του ΠΣ (2021) περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες: 1) Μορφές και 
είδη βιβλίων, έντυπων και ψηφιακών (υλικότητα) και 2) Δομή, περιεχόμενο, γλώσσα και αισθητική 

του λογοτεχνικού κειμένου, πεζού και ποιητικού. Οι θεματικές ενότητες επαναλαμβάνονται σε όλες 
τις τάξεις, διαφοροποιούνται εντούτοις αναλογικά στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Πιο αναλυτικά, στην Α΄ τάξη οι μαθητές/-ήτριες, όσον αφορά στις «Μορφές και τα είδη 
βιβλίων, έντυπων και ψηφιακών», είναι σε θέση: α) να ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους για να 

διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους βιβλίων με βάση τη μορφή και την ύλη τους (π.χ. παραμύθια, 
εικονοβιβλία), β) να παρατηρούν την εικονογράφηση αντλώντας στοιχεία που συμβάλλουν στη 
διατύπωση υποθέσεων.  

Επιπλέον, αναφορικά με την ενότητα «Δομή, περιεχόμενο, γλώσσα και αισθητική του 

λογοτεχνικού κειμένου, πεζού και ποιητικού» οι μαθητές/-ήτριες δύνανται: α) να ακροώνται 
προσεκτικά την ανάγνωση από τον/την εκπαιδευτικό, β) να εκφράζουν προφορικά τα συναισθήματα 
που προκαλεί η επαφή με τα λογοτεχνικά έργα, γ) να διαβάζουν το βιβλίο στο σπίτι, δ) να συνδέουν 
τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης (εικαστικά, μουσική, θέατρο).  

Στη Β’ τάξη οι μαθητές/-ήτριες, όσον αφορά στις «Μορφές και τα είδη βιβλίων, έντυπων και 
ψηφιακών», να είναι σε θέση: α) να διακρίνουν τύπους βιβλίων με βάση τη μορφή, το περιεχόμενο 
και την ύλη (π.χ. γνώσεων), β) να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία ενός βιβλίου (π.χ. τίτλος, 
εικονογράφος), τη σημασία και τη λειτουργία τους. 

Παράλληλα, αναφορικά με την ενότητα «Δομή, περιεχόμενο, γλώσσα και αισθητική του 
λογοτεχνικού κειμένου, πεζού και ποιητικού» οι μαθητές/-ήτριες να μπορούν: α) να παράγουν 
απλούς ποιητικούς στίχους, ομοιοκατάληκτους, β) να απολαμβάνουν αισθητικά το κείμενο, 
συνδέοντάς το με άλλα είδη τέχνης. 

Στη Γ΄ τάξη οι μαθητές/-ήτριες, όσον αφορά στις «Μορφές και τα είδη βιβλίων, έντυπων και 
ψηφιακών», είναι σε θέση: α) να αναγνωρίζουν το βιογραφικό σημείωμα του/της συγγραφέα/-έως, 
να μελετούν το οπισθόφυλλο, κάνοντας υποθέσεις για το περιεχόμενο, β) να εντοπίζουν βιβλία 
γνώσεων-πληροφορικά και να τα διακρίνουν από άλλες κατηγορίες. 

Ταυτόχρονα, αναφορικά με την ενότητα «Δομή, περιεχόμενο, γλώσσα και αισθητική του 
λογοτεχνικού κειμένου, πεζού και ποιητικού» οι μαθητές/-ήτριες δύνανται: α) να διαβάζουν ένα 
ολόκληρο βιβλίο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, β) να διακρίνουν τα δομικά χαρακτηριστικά 
του κειμένου και να διατυπώνουν κρίσεις για την αποτελεσματικότητά του, γ) να διακρίνουν το 

φανταστικό από το πραγματικό, δ) να μελετούν ποιήματα και να μιλούν για τα νοήματα και τα 
συναισθήματα που προκαλούν, ε) να εντοπίζουν την ομοιοκαταληξία, τις στροφές, τους στίχους, τον 
διασκελισμό και τις επαναλήψεις. 

Στη Δ’ τάξη οι μαθητές/-ήτριες, όσον αφορά στις «Μορφές και τα είδη βιβλίων, έντυπων και 

ψηφιακών», να είναι σε θέση: α) να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη βιβλίων με βάση τα μορφικά  
χαρακτηριστικά τους, β) να αντλούν πληροφόρηση από το εξώφυλλο, γ) να υλοποιούν 
δραστηριότητες δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής, δ) να συγκρίνουν το ψηφιακό και έντυπο 
βιβλίο. 

Επιπλέον, αναφορικά με την ενότητα «Δομή, περιεχόμενο, γλώσσα και αισθητική του 
λογοτεχνικού κειμένου, πεζού και ποιητικού» οι μαθητές/-ήτριες να μπορούν: α) να απολαμβάνουν 
την ανάγνωση, να συνειδητοποιούν τη συναισθηματική και αισθητική αξία του κειμένου, β) να 
αναγνωρίζουν στοιχεία του ποιητικού λόγου, όπως: μέτρο, ρυθμός κλπ. 

Στην Ε’ τάξη οι μαθητές/-ήτριες, όσον αφορά στις «Μορφές και τα είδη βιβλίων, έντυπων και 
ψηφιακών», να είναι σε θέση: α) να αξιοποιούν στοιχεία από τη μορφή ενός βιβλίου για τη διατύπωση 
σκέψεων για το περιεχόμενο, β) να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε βιβλία με το ίδιο 
θέμα με βάση το εξώφυλλο και τα στοιχεία έκδοσης, γ) να προβαίνουν σε αναζητήσεις διαφορετικών 

ειδών λογοτεχνικών βιβλίων με βάση μία θεματική που εμπίπτει στα ενδιαφέροντα ή στα κοινωνικά 
και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους. 
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Παράλληλα, αναφορικά με την ενότητα «Δομή, περιεχόμενο, γλώσσα και αισθητική του 
λογοτεχνικού κειμένου, πεζού και ποιητικού» οι μαθητές/-ήτριες δύνανται: α) να αναπτύσσουν 
δεξιότητες αναπλαισίωσης τμημάτων του κειμένου προσεγγίζοντάς το βιωματικά, β) να 
μετασχηματίζουν τμήματα ενός κειμένου κατασκευάζοντας δικές τους εκδοχές, γ) να αναγνωρίζουν 

τους τρόπους που παράγεται το χιουμοριστικό στοιχείο, δ) να προσδιορίζουν τις δυνατότητες της 
γραπτής και οπτικοακουστικής αφήγησης, ε) να καλλιεργούν τη φαντασία με την ανάγνωση 
κειμένων, στ) να εντοπίζουν διαφορές ανάμεσα σε ποιητικά κείμενα ως προς το είδος τους, τα 
γλωσσικά μέσα, την έκταση και τη δομή τους, ζ) να γνωρίζουν δημοτικά τραγούδια από διάφορες 

περιοχές σε σχέση με την ιστορία, η) να αξιοποιούν δημιουργικά εκφραστικά μέσα και τεχνικά 
χαρακτηριστικά ποιημάτων. 

Στη Στ’ τάξη οι μαθητές/-ήτριες, όσον αφορά στις «Μορφές και τα είδη βιβλίων, έντυπων και 
ψηφιακών», να είναι σε θέση: α) να γνωρίσουν τη διαδικασία έκδοσης ενός βιβλίου, έντυπης ή 

ψηφιακής μορφής, β) να ομαδοποιούν βιβλία ανάλογα με το θέμα.  
Ταυτόχρονα, αναφορικά με την ενότητα «Δομή, περιεχόμενο, γλώσσα και αισθητική του 

λογοτεχνικού κειμένου, πεζού και ποιητικού» οι μαθητές/-ήτριες να μπορούν: α) να ερμηνεύουν και 
να αναλύουν νοήματα, β) να απολαμβάνουν την ανάγνωση εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα, 

γ) να συμμετέχουν στον μετασχηματισμό ενός  κειμένου αναπτύσσοντας ικανότητες (π.χ. 
αναδιήγηση, παρέμβαση), δ) να διερευνούν ποιήματα που συνδέονται με ιστορικά, πολιτικά ή 
κοινωνικά γεγονότα, ε) να πειραματίζονται στην ποιητική γραφή, στ) να ανακαλύπτουν τη 
διακειμενική σύνδεση των λογοτεχνικών βιβλίων με άλλα βιβλία και με άλλες μορφές τέχνης, ζ) να 

υλοποιούν σχέδια εργασίας με αφορμή κάποια έργα, η) να γνωρίζουν δημοτικά τραγούδια, 
συνδέοντάς τα με την ιστορία και τις παραδόσεις,  θ) να παραλληλίζουν τα δημοτικά τραγούδια με 
άλλων πολιτισμών ως προς τη θεματολογία, τους εκφραστικούς τρόπους κ.λπ.  

2.3. Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας (2021)Λογοτεχνική Εκπαίδευση  

Η εισαγωγή της λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ως διακριτό αντικείμενο αποτελεί 
πεδίο έντονης συζήτησης μεταξύ των θεωρητικών και των ερευνητών. Η ανάγκη αναπροσαρμογής 

του πλαισίου για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας αναδιοργανώνει και μετασχηματίζει και τις 
συνθήκες διεξαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος. Η λογοτεχνία ως διδακτικό αντικείμενο δεν 
επιτελεί μόνο ένα μέσο γλωσσικής καλλιέργειας και ανάπτυξης εθνικής συνείδησης, αλλά αφήνει το 
περιθώριο για μια διευρυμένη, δημιουργική, διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική προσέγγιση της 

κοινωνικής και σχολικής πραγματικότητας εξαιτίας της πνευματικής ελευθερίας και της 
ψυχοσυναισθηματικής έκφρασης ως καλλιτεχνικό παράγωγο (Κελεπούρη & Χοντολίδου, 2013).  

Επιπρόσθετα, η λογοτεχνία στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως κύριο  στόχο τη βιωματική 
και τη συνθετική απόλαυση της ζωής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το μέσο για τη γνώση και γνωριμία 

του παιδιού με την πραγματικότητα (Πατέρα, 2012, σ. 15). Γενικότερα, η λογοτεχνία μέσω της 
μυθοπλασίας προβάλλει και σχολιάζει φαινόμενα και προβλήματα που αφορούν, είτε στο κοινωνικό 
σύνολο, είτε στο άτομο ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια μορφή διαμεσολάβησης ανάμεσα 
στο παιδί και στο ιστορικό-κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2007, σ. 214). 

Στη λογοτεχνία, εκτός από την εμπειρία και την ευχαρίστηση της ανάγνωσης, πολύ σημαντικό 
ρόλο κατέχει και η επικοινωνία. Οι μαθητές/-ήτριες επικοινωνούν άμεσα, αλλά και έμμεσα με όλους 
τους υπόλοιπους αναγνώστες και συνδέονται νοητικά με κάθε αναγνώστη/-ρια του ίδιου κειμένου 
(Κατσίκη, 2001). 

Εντούτοις, η διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι μία σύνθετη επικοινωνιακή  πράξη, που ενέχει 
ένα βασικό πρόβλημα, που πηγάζει από τη σύνδεση των δύο εννοιών: διδασκαλία και λογοτεχνία. Η 
διδασκαλία είναι μια διαδικασία συνυφασμένη με τη μετάδοση γνώσης, ενώ η λογοτεχνία αποτελεί 
δημιουργία άμεσα συναρτημένη με την αισθητική απόλαυση, με το θαυμασμό και τη συγκίνηση που 

προκαλεί στον αναγνώστη της (Κατσίκη, 2005, σ. 14).  
Η λογοτεχνία βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση της θέσης της στο ΠΣ του Δημοτικού σχολείου. 

Παραδοσιακά είναι συνδεδεμένη με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και υποστηρίζεται από 
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το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων. Το 2011 πραγματοποιήθηκε μία απόπειρα ένταξής της, στα 
πλαίσια του Νέου Σχολείου, και την εισαγωγή 1 διδακτικής ώρας φιλαναγνωσίας στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα. Εντούτοις, η λογοτεχνία δεν καθιερώθηκε ως αυτοτελές διδακτικό αντικείμενο.  

Οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας έχουν καθιερώσει στη βιβλιογραφία τον όρο «Λογοτεχνική 

Εκπαίδευση». Η Λογοτεχνική Εκπαίδευση αποτελεί μία πολύ σημαντική παιδαγωγική διαδικασία 
καθώς συμπεριλαμβάνει την ενσωμάτωση της γλώσσας μιας κοινωνίας στη συμπεριφορά και την 
καθημερινή ρουτίνα των μαθητών/-τριών. Ο όρος εντοπίζεται στο Λεξικό της Παιδαγωγικής ως εξής: 
«χρησιμοποιείται διεθνώς για να δηλώσει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών ενδιαφερόντων: τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση σε όλες τις παραμέτρους: δημιουργία σχετικών 
προγραμμάτων διδασκαλίας, περιεχόμενο και διδακτικές μέθοδοι, αξιολόγηση της ανταπόκρισης των 
μαθητών στην ανάγνωση κειμένων, τη σχέση των ανθρώπων με το βιβλίο και την ανάγνωση, τη 
διάδοση του λογοτεχνικού κανόνα, τις πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης στο δημόσιο χώρο».  

Η λογοτεχνική εκπαίδευση έχει συνδεθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μάθημα με μια 
«πολυδιάστατη σκοποθεσία: τη γλωσσική αγωγή (από την απλή κατανόηση και ανάπτυξη λεξιλογίου 
έως τις σύνθετες κειμενοαναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες), την κοινωνικοποίηση και ηθική 
αγωγή, την εθνική ταυτότητα και πολιτισμική κληρονομιά και τέλος τον λογοτεχνικό γραμματισμό 

(λογοτεχνικές περίοδοι, σχολές και τεχνοτροπίες, λογοτεχνικά είδη, μορφές ποίησης και αφήγησης)» 
(Πασχαλίδης, 2018: 37-9).  

Η διδακτική της λογοτεχνίας αφορά στην παραγωγή και πρόσληψη γνώσεων και στην 
καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να κατανοούν και να ερμηνεύουν τον 

λογοτεχνικό κόσμο. Για πολλούς μελετητές, η διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι ουσιαστικά η 
συμβολή του εκπαιδευτικού στην πρόσληψη του λογοτεχνικού κειμένου από τους μαθητές/-ήτριες 
(Χατζηδημητρίου – Παράσχου, 2005: 258).  

Είναι γεγονός ότι η λογοτεχνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής και της 

παράδοσης των ανθρώπων καθιστώντας τη ουσιαστικά μια πολιτισμική πράξη (Τζιόβας, 1987: 242). 
Ως στοιχείο πολιτισμού εισέρχεται στο σχολείο και εκδηλώνεται στις ποικίλες εκφάνσεις της 
εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Παράλληλα, το λογοτεχνικό κείμενο συνιστά έναν τρόπο 
εξωτερίκευσης και έκφρασης που συνδυάζει έντεχνα την αίσθηση και τη γνώση. Κατά συνέπεια, 

καλλιεργούνται τα συναισθήματα και ταυτόχρονα αναπτύσσεται η κριτική σκέψη  (Καλογήρου & 
Λαλαγιάννη, 2005). Ως εκ τούτου, οι μαθητές/-ήτριες δεν αντιμετωπίζονται ως απλοί αποδέκτες της 
γνώσης, αλλά ως ενεργοί συμμετέχοντες, καθώς καλούνται να επανεξετάσουν την ερμηνεία του 
κειμένου μέσα από τις δικές τους/ις εμπειρίες (Κατσίκη, 2005, σ. 22). 

Επομένως, και σύμφωνα με τις σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες, το ενδιαφέρον μεταφέρεται 
προς τον/ην αναγνώστη/-στρια και δεν περιορίζεται στο/η συγγραφέα ή στο κείμενο. Ταυτόχρονα  
απαιτείται επαναπροσδιορισμός της διδακτικής πράξης του μαθήματος της λογοτεχνίας (Κυρκίνη κ. 
ά. 2010: 46). Επομένως, η διδακτική της λογοτεχνίας εστιάζει στην αυτογνωσία και την 

ενσυναίσθηση, κατανοώντας την  ανθρώπινη συμπεριφορά και τις διαφορετικές αξίες και στάσεις  
(Campagnon, 2007: 65-9), συγκροτώντας την προσωπική και κοινωνική ταυτότητα (Schaeffer, 2011: 
26-9) και ενδυναμώνοντας την προσωπικότητα των μαθητών/-τριών ώστε να ανταπεξέλθουν στη 
σύγχρονη και πολύπλοκη κοινωνική πραγματικότητα. 

2.4. Συγκριτική θεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών  

Το νέο ΠΣ του 2021 έρχεται να αντικαταστήσει το ΠΣ του 2011, το οποίο παρουσίαζε μια 

ξεκάθαρη φιλοσοφία όσον αφορά στη λογοτεχνία και την ενσωμάτωσή της στο πρόγραμμα.  
Το νέο ΠΣ (2021) αναγνωρίζει την αξία της φιλαναγνωσίας και αφιερώνει ένα θεματικό πεδίο 

για την υποστήριξή της. 
Γενικά, μία βασική διαφορά στην αποτύπωση του νέου ΠΣ σε σχέση με το προηγούμενο 

έγκειται στο γεγονός ότι στο νέο απεικονίζεται η κάθε τάξη ξεχωριστά. Στο ΠΣ του 2011 η 
απεικόνιση αφορά σε ζεύγη τάξεων (Α-Β, Γ-Δ, Ε-Στ). Παράλληλα, στο ΠΣ 2021 η αποτύπωση αφορά 
σε θεματικά πεδία, θεματικές ενότητες και αντίστοιχα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Αντίθετα, στο ΠΣ 2011 η αποτύπωση αφορά σε στόχους, θεματικές ενότητες και ενδεικτικές 
δραστηριότητες για να εφαρμοστούν μέσα στην τάξη.  

Επιπλέον, στο νέο ΠΣ η ενασχόληση με τη Λογοτεχνία αφορά στο πέμπτο (Ε΄) θεματικό πεδίο 
κάθε τάξης, ενώ στο ΠΣ (2011) υπάρχει ενότητα με τον τίτλο «Δ. Γραπτός λόγος Λογοτεχνία» 

αναφέροντας τα εκάστοτε ζεύγη των τάξεων.  
Αναφορικά με τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α΄ και Β΄) στο νέο ΠΣ (2021) οι μαθητές/-

ήτριες έρχονται σε επαφή με διάφορους τύπους βιβλίων, αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία ενός 
βιβλίου, ενθαρρύνονται να διαβάζουν στο σπίτι, συνδέουν τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης και 

καλλιεργούν τα συναισθήματά τους μέσω της ενασχόλησης με το βιβλίο. Αντίστοιχα, στις πρώτες 
τάξεις του Δημοτικού όσον αφορά στο ΠΣ του 2011  οι μαθητές/-ήτριες εξοικειώνονται με τα κείμενα 
σε επίπεδο μορφής και περιεχομένου, έρχονται σε επαφή με την παράδοση, ενθαρρύνονται να 
δημιουργήσουν δικές τους ιστορίες , αποκτούν την αίσθηση του χιούμορ και αντιλαμβάνονται τις 

εναλλακτικές δυνατότητες της γλώσσας σε επίπεδο σημασιολογικό, φωνητικό – μορφολογικό. 
Μία ουσιαστική διαφορά  εντοπίζεται στο γεγονός ότι στο νέο ΠΣ (2021) η αντίληψη που 

επικρατεί εστιάζει στην αισθητική απόλαυση των μαθητών/-τριών, καθώς συνδυάζει τη λογοτεχνία 
με άλλες μορφές τέχνης και ενθαρρύνει την ενασχόληση με την ανάγνωση των βιβλίων και εκτός 

σχολείου. Το ΠΣ του 2011 έχοντας ως βάση την ενασχόληση με τη γλώσσα, παρακινεί τους/ις 
μαθητές/-ήτριες να συνθέσουν δικές τους ιστορίες, να εξοικειωθούν με κείμενα και να αντιληφθούν 
τις δυνατότητες της γλώσσας σε επίπεδο σημασιολογικό και φωνητικό -μορφολογικό.   

Στις μεσαίες τάξεις του Δημοτικού (Γ΄ και Δ΄) στο νέο ΠΣ (2021) οι μαθητές/-ήτριες 

αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη βιβλίων, αντλούν πληροφορίες από το εξώφυλλο και το 
οπισθόφυλλο, προβαίνουν σε υποθέσεις και υλοποιούν δραστηριότητες δημιουργικής ανάγνωσης και 
γραφής. Παράλληλα, διακρίνουν τα δομικά χαρακτηριστικά ενός κειμένου, ξεχωρίζουν το 
φανταστικό από το πραγματικό, αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ποίησης, διαβάζουν ολόκληρα 

βιβλία και αντιλαμβάνονται την αξία της αισθητικής απόλαυσης.  
Αντίστοιχα, στις μεσαίες τάξεις (Γ΄ και Δ΄ τάξη) του ΠΣ του 2011 οι μαθητές/-ήτριες 

διευρύνουν την αναγνωστική τους ικανότητα, εξοικειώνονται με δομικά στοιχεία του κειμένου, 
εξηγούν το νόημα κειμένων με απαιτητική σύνταξη, λεξιλόγιο και νοηματική δομή και προσεγγίζουν 

κείμενα των κυριότερων εκπροσώπων της ελληνικής, της βαλκανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας.  
Η διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο ΠΣ επικεντρώνεται στο γεγονός ότι το νέο ΠΣ (2021) 

εμβαθύνει στην ουσιαστική επαφή των μαθητών/-τριών με το βιβλίο, καθώς προβλέπεται να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αφορούν στο ίδιο το βιβλίο ως αντικείμενο και ως περιεχόμενο 

καθώς και στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή. Το ΠΣ του 2011 στοχεύει στην εξοικείωση των 
μαθητών/-τριών με τα κείμενα και τη γνωριμία με κυριότερους εκπροσώπους της λογοτεχνίας, 
διατηρώντας μία πιο παραδοσιακή αντίληψη του μαθήματος.  

Όσον αφορά στις τελευταίες τάξεις (Ε΄ και Στ΄ τάξη) στο νέο ΠΣ (2021) οι μαθητές/-ήτριες 

αναζητούν και συγκρίνουν βιβλία με την ίδια θεματική, πειραματίζονται στην ποίηση, συνδέουν τη 
λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης και μετασχηματίζουν τμήματα του βιβλίου.   

Αντίστοιχα, στο ΠΣ του 2011 οι μαθητές/-ήτριες δύνανται να εξοικειωθούν με κείμενα 
νεωτερικής λογοτεχνίας, καθώς και με στοιχεία δομής και περιεχομένου των κειμένων, να εξηγούν 

το νόημα κειμένων με απαιτητική σύνταξη, λεξιλόγιο και νοηματική δομή, να προσεγγίζουν βαθμιαία 
ένα ευρύ φάσμα κειμένων των κυριότερων εκπροσώπων και ειδών της ελληνικής, της βαλκανικής 
και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

Και στις μεγαλύτερες τάξεις παρατηρείται η ίδια φιλοσοφία, δηλαδή στο ΠΣ του 2021 οι 

μαθητές/-ήτριες εμβαθύνουν στο ίδιο το βιβλίο κάνοντας εικασίες σχετικά με την υπόθεση, 
συνδυάζουν βιβλία ανάλογα με τις θεματικές και προσεγγίζουν την ποίηση. Στο ΠΣ του 2011 οι 
μαθητές/-ήτριες εξακολουθούν να ασχολούνται και με στοιχεία δομής και επεξεργάζονται διάφορα 
κείμενα των κυριότερων εκπροσώπων της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. σχολείο.  
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3. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, κρίνουμε ότι η εισαγωγή των νέων ΠΣ (2021) στο σχολείο καλύπτει την 

ανάγκη αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής πράξης. Το νέο ΠΣ (2021) στηρίζεται 
σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών και 
αξιοποιεί εναλλακτικές πρακτικές μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.  

Γενικότερα, η φιλοσοφία που διέπει το νέο ΠΣ (2021) εναρμονίζεται με τις σύγχρονες 

επιστημονικές εξελίξεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.  Η αρχιτεκτονική του σχεδιασμού του 
διασφαλίζει τη συνοχή του γνωστικού αντικειμένου από τάξη σε τάξη.  

Στο νέο ΠΣ (2021) προβλέπεται η ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων. Παράλληλα, εστιάζει στη 
γνωριμία με το βιβλίο και την αισθητική απόλαυση που προκαλεί τέρψη, αρμονία και ποικίλα 

συναισθήματα. Τέλος, οι μαθητές/-ήτριες ενθαρρύνονται να διαβάζουν αυτόνομα στο σπίτι, 
αποκτώντας επάρκεια ως αναγνώστες/-στριες, υιοθετώντας στάσεις και προσωπικά ενδιαφέροντα. 

Το νέο ΠΣ ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, καθώς αναγνωρίζει την 
αξία της συμπερίληψης και της συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς έχοντας ως βασικό στόχο την 

προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή/-ήτριας. Με δεδομένο ότι προτείνει ολοκληρωμένα βιβλία, 
υπάρχει η δυνατότητα για εξατομίκευση και προσωπική επιλογή με βάση τα ενδιαφέροντα, τις 
ιδιαιτερότητες και το αναγνωστικό υπόβαθρο. 

Επιπλέον, το νέο ΠΣ λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες προωθεί την 

ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία των μαθητών/-τριών μέσω της αυτενέργειας, της διερευνητικής 
μάθησης, της βιωματικής προσέγγισης και της μετασχηματιστικής λογικής.  Οι μαθητές/-ήτριες 
παίρνοντας μέρος σε ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο και 
μετασχηματίζουν τμήματα ενός βιβλίου δημιουργώντας δικές τους εκδοχές.  

Επιπροσθέτως, το νέο ΠΣ (2021) ενθαρρύνει τον αναστοχασμό, οι μαθητές/-ήτριες δηλαδή 
μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Η λογοτεχνία ως τέχνη «συνδέεται με τις αξίες και τις πρακτικές που 
διέπουν τη ζωή του ανθρώπου και οδηγεί σε νέους τρόπους ζωής. Αυτό την καθιστά πολύτιμη για 
οποιοδήποτε σύστημα αγωγής και εκπαίδευσης» (Αποστολίδου, 2015: 83)  

Καταλήγοντας, τα νέα ΠΣ (2021) παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη δομή, διάρθρωση και 
διαβαθμισμένο αναγνωστικό και γνωστικό επίπεδο. Αντιμετωπίζουν το βιβλίο ως ξεχωριστή 
οντότητα και προσφέρουν τη δυνατότητα ενεργού εμπλοκής σε δραστηριότητες που καλλιεργούν και 
υποστηρίζουν τη φιλαναγνωσία. Παράλληλα, δίνουν κατευθυντήριες γραμμές προς μία ελεύθερη και 

αυτόνομη ανάγνωση, βασικό συστατικό στοιχείο της συγκρότησης μιας κοινότητας αναγνωστών. Σε 
κάθε περίπτωση συμβάλλουν προς μια πιο δημιουργική αντιμετώπιση της λογοτεχνίας και του 
βιβλίου εν γένει. Εντούτοις, δεν αποτελούν πανάκεια, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον/ην 
ίδιο/α εκπαιδευτικό, τους μαθητές/-ήτριες και το πλαίσιο που διαμορφώνεται μέσα στην τάξη. 

Ασφαλώς η εφαρμογή θα αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες. Λαμβάνοντάς τες υπόψη 
και σε συνδυασμό με τις καλές πρακτικές το αποτέλεσμα θα είναι ελπιδοφόρο για την εκπαιδευτική 
κοινότητα. 
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Περίληψη  

Στην Ελλάδα, τα αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού περιορίζονται στην κάλυψη της ύλης 

με άξονα την τυπική εκπαίδευση, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για μη τυπική εκπαίδευση. Ωστόσο, 

η μη τυπική εκπαίδευση σύμφωνα με μελέτες μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη υγιών 

κοινωνικών σχέσεων και να διαμορφώσει μια μετέπειτα πιο δημοκρατική κοινωνία που βασίζεται σε 

αξίες και ιδανικά και όχι σε φόβο και τιμωρία. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που αναδεικνύει την σημαντικότητα της ένταξης της μη τυπικής εκπαίδευσης στο 

σχολείο (Δημοτικό) μέσα από αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών που μελέτησαν την εφαρμογή 

και την ουσιαστική ένταξη της μη τυπικής εκπαίδευσης σε σχολεία και στοχεύει στο να γίνει έναυσμα 

ώστε να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα για την ένταξη της μη τυπικής εκπαίδευσης στα 

αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού σχολείου αλλά και στο να κινητοποιήσει την εκπαιδευτική 

κοινότητα να ενημερωθεί για την μη τυπική εκπαίδευση και να την εντάξει στα αναλυτικά 

προγράμματα. 
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Λέξεις κλειδιά: μη τυπική εκπαίδευση, Δημοτικό, κοινωνία 

1. Εισαγωγή  

Ως τυπική εκπαίδευση μπορούμε να ονομάσουμε το θεσμοθετημένο, διαβαθμισμένο χρονικά 

και ιεραρχικά εκπαιδευτικό σύστημα, που χαρακτηρίζεται από την τυποποιημένη και 
δασκαλοκεντρική διδακτική διαδικασία. Η άτυπη εκπαίδευση από την άλλη μεριά είναι η διά βίου 
διαδικασία από την οποία το άτομο αποκτά γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αντιλήψεις από τις 
καθημερινές εμπειρίες και την έκθεση στο περιβάλλον και είναι μη οργανωμένη και συχνά μη 

συστηματική. Η μη τυπική εκπαίδευση αποτελεί έναν συνδυασμό των δύο, καθώς είναι μία μη 
δασκαλοκεντρική εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία όμως υποστηρίζεται από εκπαιδευμένο 
προσωπικό και οργανωμένη δομή. Η τυπική εκπαίδευση είναι ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό 
μοντέλο, δομημένο αποτελούμενο από κανόνες και αυστηρούς στόχους. Οι μαθητές στα πλαίσια της 

τυπικής εκπαίδευσης αναμένεται να παρακολουθήσουν μαθήματα και να υποβληθούν σε αξιολόγηση 
που προορίζεται να οδηγήσει τη μάθηση στο επόμενο στάδιο και έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση 
διπλωμάτων και πτυχίων. Το σύστημα αυτό βάζει τους μαθητές στην διαδικασία της αποτυχίας μη 
λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα και τις υποκειμενικότητες των μαθητών. Η τυπική εκπαίδευση 

αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο  κομμάτι των εκπαιδευτικών συστημάτων στο Δημοτικό 
σχολείο, ωστόσο με την χρήση μόνο αυτής, οι στόχοι κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών 
παραμελούνται. Η μη τυπική εκπαίδευση από την άλλη μεριά προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο ως 
προς τα προγράμματα σπουδών και τη μεθοδολογία όπου οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών αποτελούν τον βασικό άξονα. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι η μάθηση σε αυτά τα 
περιβάλλοντα γίνεται τυχαία. Αντιθέτως γίνεται σκόπιμα και οργανωμένα με την επαφή ωστόσο 
μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτών να είναι σημαντικά μικρότερη και το μεγαλύτερο μέρος της 
μάθησης να γίνεται εκτός τάξης (Grajcevci και Shala, 2016).   

Πιο συγκεκριμένα, η μη τυπική εκπαίδευση είναι μία δομημένη και οργανωμένη προσέγγιση 
μάθησης που περιλαμβάνει καινοτόμες και διαδραστικές μεθόδους μάθησης και τρόπους 
παρέμβασης σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος των μαθητών. Οι μέθοδοι αυτές είναι δημιουργικές, 
περιλαμβάνουν φαντασία και μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια. Στόχος της μη 

τυπικής εκπαίδευσης είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες θα τους 
βοηθήσουν να έχουν μία ανοικτή και αντισυμβατική αντίληψη της πραγματικότητας, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να την διαχειριστούν αποτελεσματικά, με σεβασμό, βρίσκοντας πρωτότυπες λύσεις 
(Romi και Schmida, 2009). Τέλος, σύμφωνα με τους Simac, Marcus και Harper (2021) η μη τυπική 

εκπαίδευση υποστηρίζει και τονίζει τα μακροπρόθεσμα εκπαιδευτικά, οικονομικά και ψυχικά οφέλη 
στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια των μαθητών. Οι επιπτώσεις δε, τείνουν να είναι πιο 
μακροχρόνιες όταν τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης χτίζουν δεξιότητες ζωής και σύνδεση 
με άλλους στην κοινότητα, παρέχονται από ειδικευμένους διαμεσολαβητές με σημαντικές εισροές 

από νέους όπου οι μαθητές συμμετέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει επισκέψεις σε επιστημονικούς χώρους, 

μουσεία, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, πάρκα, ειδικά διαμορφωμένους χώρους, επισκέψεις σε 
βιβλιοθήκες, προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, πραγματοποίηση εργαστηρίων, διαδικτυακά 

σεμινάρια κ.α. Τυπικά, η μη τυπική μάθηση θεωρείται ότι συμβαίνει έξω από το παραδοσιακό 
σχολικό περιβάλλον, αν και αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα να συμβαίνει (Garner, Hayes και Eilks, 
2014).  

Τέλος η Singh (2012), σε έναν οδηγό που δημοσίευσε με βάση τους ορισμούς της UNESCO 

για την μη τυπική εκπαίδευση, ορίζει τη μη τυπική μάθηση ως εξής: Η μη τυπική μάθηση είναι η 
μάθηση που πρέπει να αποκτάται συμπληρωματικά προς την τυπική μάθηση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, είναι επίσης δομημένη σύμφωνα με τις ρυθμίσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά σε 
ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο.  
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Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αναδείξει την 
χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της επίσημης ένταξης της μη τυπικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό 
σχολείο στην Ελλάδα, παραθέτοντας ενδεικτικά αποτελέσματα ερευνών που αναδεικνύουν τα οφέλη 
της μη τυπικής εκπαίδευσης στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η μη τυπική εκπαίδευση στα  ελληνικά αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού  

Τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων του Δημοτικού στην Ελλάδα, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις προάγουν την κονστρουκτιβιστική θεωρία μάθησης προτείνοντας δραστηριότητες και 
παιχνίδια με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, δεν προτείνουν ωστόσο δραστηριότητες 
και προγράμματα που να αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, 

τα αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού είναι εστιασμένα σε μία συγκεκριμένη ύλη την οποία 
μετά το πέρας κάθε διδασκαλίας οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν καθώς θα εξετασθούν και θα 
βαθμολογηθούν πάνω σε αυτήν, πράγμα το οποίο είναι θεμιτό, όχι ωστόσο και αρκετό για μία 
ολοκληρωμένη μάθηση. Η μη τυπική εκπαίδευση αφήνεται καθαρά στην κρίση του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει να εκπαιδευτεί μόνος του πάνω σε αυτήν και να διαθέσει χρόνο 
από την τυπική εκπαίδευση πράγμα το οποίο πολλές φορές είναι ανέφικτο ειδικότερα στις 
μεγαλύτερες τάξεις όπου πρέπει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να καλυφθεί ένας μεγάλος όγκος 
μαθησιακών στόχων.  

Μία πρόσφατη λύση που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τα 
εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία όμως εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση αφού περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες θεματικές με αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πώς μπορεί όμως η μη 
τυπική εκαπίδευση να ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου; Παρακάτω 

παρατίθενται μερικά ενδεικτικά παραδείγματα σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία.  

2.2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Σύμφωνα με την έρευνα της IONESCU, στα σχολεία της Ρουμανίας εκτός από το υποχρεωτικό 
πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα σπουδών λήψης αποφάσεων. Για το λόγο 
αυτό εντάχθηκαν στο Δημοτικό σχολείο προαιρετικά προγράμματα για εις βάθος μελέτη, επέκταση 
υφιστάμενων κλάδων ή εισαγωγή νέων διεπιστημονικών κλάδων. Η εισαγωγή των προγραμμάτων 

αυτών επέτρεψαν στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν, μέσα στο επίσημο πλαίσιο, ένα μη τυπικό 
πλαίσιο. Το μη τυπικό πλαίσιο περιλάμβανε συνεργασία με διάφορους φορείς διοικητικούς, 
τουριστικούς, γεωργικούς, βιομηχανικούς, πολιτιστικούς, ερευνητικούς, οργανισμούς ή οικονομικές 
μονάδες της τοπικής κοινωνίας, με έργα που επικεντρώνονταν στα ενδιαφέροντα των μαθητών για 

μάθηση και στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Ενδεικτικά, κάποιες από τις δραστηριότητες 
αυτές ήταν ένας καλλιτεχνικού περιεχομένου διαγωνισμός, το “Intermezzo Spring” Festival - 
National visual arts contest και το “Spring Festival”, ιστορικού περιεχομένου εκθέσεις όπως το 
“Eminescu - the legend of the Romanian soul”,  δραστηριότητες που προτείνονται στο πλαίσιο της 

οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος με άξονα το "Earth Day" όπως το County Contest 
"Friends of Nature", το "Green Parade", το "Recycling Patrol" και το "Zero Waste" Schools, 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινωνικής εκπαίδευσης όπως ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία 
μέσα από οργανισμούς όπως ο “Ambassadors of Europe”, δραστηριότητες για την ενσυναίσθηση 

όπως ο διαγωνισμός “My anti-drug message”, δραστηριότητες για την ασφάλεια όπως τα 
προγράμματα “Online safety in your school!”, “Domestos claims hygiene of 10 ”, “Skilled 
Sanitarians”, “To Grow Big and Strong! ”, και το “Tedi - School of Safety ”, αθλητικές και 
τουριστικές δραστηριότητες όπως το "Cycling Tour" και το "DHS Cup" και τέλος τεχνολογικές και 

επιστημονικές δραστηριότητες όπως ο διαγωνισμός ρομποτικής "Chindia Cup" και ο διαγωνισμός 
"Computer, game and education".  
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Η έρευνα των Filippoupoliti & Koliopoulos (2014), μελέτησε την συνεργασία των σχολείων 
με μουσειακές εγκαταστάσεις όλων των ειδών (επιστήμης, ιστορίας, τέχνης), και εκθεσιακών 
κέντρων αλλά και με πανεπιστημιακά και επιστημονικά ιδρύματα αξιοποιώντας τη λειτουργία τους 
ως θεσμοί για τη μη τυπική εκπαίδευση. Όπως διαπιστώνουν, με τη συνεργασία αυτή, έμφαση δίνεται 

όχι στα εκθέματα και στα γνωστικά αντικείμενα, αλλά στο πώς οι ιδέες γεννιούνται και 
αναπτύσσονται. Πιο αναλυτικά, έμφαση δίνεται σε μουσειακές και ερευνητικές εκθέσεις με  στόχο 
τη διάδοση του περιεχομένου, της διαδικασίας και του προϊόντος της επιστήμης από μια εσωτερική 
σκοπιά, την άποψη της επιστήμης αλλά και την ιστορία της επιστημονικής λογοτεχνίας που εξετάζει 

στην επιστήμη ως παράδειγμα πολιτισμού με συγκεκριμένες πρακτικές και εργαλεία που 
επηρεάζονται, αναπτύσσονται και μετασχηματίζονται σύμφωνα με το πολιτιστικό και ιστορικό 
πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων μη επιστημονικών παραγόντων. Έτσι, οι επισκέπτες των μουσείων 
και των ερευνητικών κέντρων και οι σχολικές ομάδες ειδικότερα μπορούν να αποκτήσουν 

ενδιαφέρον για την επιστήμη και την ιστορία καθώς και να αποκτήσουν μια πιο εκλαϊκευμένη 
αντίληψη για το περιεχόμενο και τις μεθόδους τους. Στην έρευνα αυτή παρατίθενται οι περιπτώσεις 
και τα αποτελέσματα τέτοιων συνεργασιών σε σχολεία της Φινλανδίας και της Γερμανίας. Στη 
Φινλανδία, η μη τυπική εκπαίδευση στις επιστήμες, τα μαθηματικά και τα θέματα που σχετίζονται 

με την τεχνολογία παρέχεται κυρίως από το LUMA Center Finland, το οποίο παρέχει μη τυπική 
μάθηση σε όλη τη χώρα σε στενή συνεργασία με πανεπιστήμια, εταιρείες, σχολεία και πολλούς 
άλλους φορείς. Το εθνικό πρόγραμμα σπουδών της Φινλανδίας υποχρεώνει τα σχολεία να 
συμμετέχουν στην εξωσχολική εκπαίδευση, δείχνοντας την υποστήριξη και την επίσημη εκτίμηση 

για τη μη τυπική εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο. Στη Γερμανία, εφαρμόζεται μια πιο αποκεντρωμένη 
προσέγγιση για τη μη τυπική μάθηση των φυσικών επιστημών με μεμονωμένα μη τυπικά εργαστήρια 
μαθητών στις θετικές επιστήμες σε όλη τη χώρα για την προώθηση της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών. Αν και λιγότερο επίσημο από ό,τι στη 

Φινλανδία, στη Γερμανία αυτό το κίνημα αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται επίσημα από το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, ειδικά όταν πρόκειται για μάθηση επιστημών για 
βιωσιμότητα. Και οι δύο χώρες, αλλά κυρίως η Γερμανία, μπορούν να θεωρηθούν ως παράδειγμα 
αυξανόμενης ετερογένειας και ποικιλομορφίας μεταξύ των μαθητών, των επιπέδων τους, του 

πολιτισμικού τους υπόβαθρου και των ενδιαφερόντων τους. 

3. Συζήτηση 

Η μη τυπική μάθηση προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο ως προς τα προγράμματα σπουδών και 
τη μεθοδολογία όπου οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών αποτελούν τον βασικό άξονα. 
Γίνεται σκόπιμα και οργανωμένα, με το μεγαλύτερο μέρος της μάθησης να γίνεται συνήθως εκτός 
τάξης και να περιλαμβάνει καινοτόμες και διαδραστικές μεθόδους μάθησης και τρόπους παρέμβασης 

σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος των μαθητών (Romi και Schmida, 2009; Grajcevci και Shala, 
2016). 

Οι παραπάνω έρευνες υποστηρίζουν ότι η ένταξη της μη τυπικής εκπαίδευσης στο αναλυτικό 
πρόγραμμα αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών, υποστηρίζει τη γνωστική επίδοση, προσφέρει πιο 

ουσιαστική μάθηση και παρέχει ουσιαστικές κοινωνικές εμπειρίες. Τα μη τυπικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα προτείνεται να διαδραματίσουν σημαντικό και αυξανόμενο ρόλο στην υποστήριξη της 
μάθησης των μαθητών αφού η μη τυπική εκπαίδευση δίνει περισσότερη ελευθερία στο τι πρέπει να 
διδαχθεί σύμφωνα με την ετερογένεια των ομάδων μάθησης και περιλαμβάνει την ικανότητα 

ενσωμάτωσης πολυ-επιστημονικών θεμάτων και θεμάτων αιχμής, όπως θέματα βιωσιμότητας.  
Συνεπώς η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να δώσει στους μαθητές προσανατολισμό, 

κατευθύνσεις και αυτοπεποίθηση σχετικά με τη μελλοντική τους σταδιοδρομία ως εργαζόμενοι αλλά 
και ως πολίτες. 

Ωστόσο, πολύ συχνά ο όρος μη τυπική μάθηση χρησιμοποιείται αδιακρίτως για την περιγραφή 
οποιουδήποτε είδους μαθησιακής εκδήλωσης που λαμβάνει χώρα εκτός σχολείου ή/και εκτός του 
κανονικού προγράμματος σπουδών.  Για να γίνει λοιπόν μία σωστή χρήση της μη τυπικής 
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εκπαίδευσης στο Δημοτικό σχολείο, οι εμπειρίες μη τυπικής μάθησης δεν πρέπει να εκλαμβάνονται 
ως αποσπασμένα, άσχετα γεγονότα αλλά θα πρέπει να ενσωματωθούν στα αναλυτικά προγράμματα.   

Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες, εάν το πρόγραμμα στο περιβάλλον μη τυπικής μάθησης 
δεν είναι συντονισμένο με τη μάθηση στο σχολείο, οι μαθητές συχνά δεν συνδέουν τις εμπειρίες και 

τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μη τυπικό περιβάλλον με την επίσημη μάθησή τους στο σχολείο. 
Συνεπώς οι δάσκαλοι θα πρέπει να ενσωματώνουν τις εξωσχολικές επισκέψεις ή/και τις συνεδρίες 
παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της τάξης στο πρόγραμμα σπουδών τους, παρέχοντας ευκαιρίες 
στους μαθητές να συμμετέχουν σε διερεύνηση, εξερεύνηση και πρακτική μάθηση κατά τις 

δραστηριότητες αυτές. Όταν συμβαίνει αυτό,  οι δάσκαλοι συχνά βλέπουν τους μαθητές τους από 
διαφορετική οπτική γωνία και συχνά εκπλήσσονται από την συμπεριφορά των μαθητών με 
χαμηλότερες επιδόσεις ή/και αποκλίνουσα συμπεριφορά. Ένα άτυπο περιβάλλον μάθησης δίνει την 
ελευθερία να αντιμετωπίζονται τα θέματα είτε πιο συγκεκριμένα, είτε πιο ολιστικά, ανάλογα με το τι 

θέλουν οι μαθητές και τι θέλουν οι δάσκαλοι. Επιπρόσθετα, επιτρέπει τη γρήγορη και άμεση 
υλοποίηση επίκαιρων κοινωνικο-επιστημονικών θεμάτων, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να 
ασχοληθούν με θέματα αιχμής που δεν αναλύονται εκτενώς στα εθνικά προγράμματα σπουδών ή στα 
σχολικά βιβλία. Θέματα τα οποία μπορούν να τα συζητήσουν και να τα αναλύσουν τόσο από 

επιστημονική όσο και από κοινωνική άποψη. 
Αναμφισβήτητα, στην ένταξη προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης στα αναλυτικά 

προγράμματα υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί όπως το γεγονός ότι τα περιβάλλοντα μη τυπικής 
μάθησης είναι γενικά καλύτερα διαθέσιμα στις αστικές περιοχές, ειδικά εκείνες με ακαδημαϊκά 

ιδρύματα και βιομηχανία. Ωστόσο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία παρέχει πρόσβαση σε εκθέσεις 
και προγράμματα που παρέχονται από ιδρύματα και οργανισμούς ακόμα και άλλων χωρών, δεν 
υπάρχει δικαιολογία για την παντελή μη πρόσβαση στη μη τυπική εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική 
πολιτική επίσης θα πρέπει να αποφύγει ότι η επίσκεψη σε περιβάλλοντα μη τυπικής μάθησης 

πρόκειται να γίνει ζήτημα διαθεσιμότητας οικονομικής υποστήριξης ώστε να αποφευχθεί ότι οι 
κοινωνικοοικονομικά προνομιούχες ομάδες αποκτούν περαιτέρω πλεονέκτημα. Τέλος, όπως 
αναφέρει ο Eshach (2007), η μη τυπική μάθηση δεν πρέπει να περιορίζεται από τα αναλυτικά 
προγράμματα και τις οδηγίες τους. Αντιθέτως η μη τυπική μάθηση θα πρέπει να συμπληρώνει τα 

αναλυτικά προγράμματα παρέχοντας στους μαθητές την δυνατότητα να βιώσουν και εν συνεχεία να 
αναλύσουν θέματα τα οποία υπάρχουν στα σχολικά τους βιβλία ως απλές αναφορές. Διαφορετικά 
υπάρχει ο κίνδυνος η μη τυπική εκπαίδευση να χάσει την ταυτότητα και συνεπώς το νόημά της.  

Αυτή η μετάβαση ωστόσο δεν είναι εύκολη, κυρίως επειδή συνεπάγεται τον θεμελιώδη 

μετασχηματισμό σε μια νέα μορφή μάθησης που όχι μόνο είναι απίστευτα διαφορετική από την 
τυπική μάθηση, αλλά έχει τους δικούς της κινδύνους. Στην επίσημη εκπαίδευση η μαθησιακή 
εμπειρία παρακολουθείται και υπόκειται σε ποιοτικό έλεγχο, ενώ στα μη τυπικά περιβάλλοντα δεν 
είναι σαφές ότι η γνώση που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος είναι αξιόπιστη, εάν η πληροφορία 

ήταν χρήσιμη ή παραπλανητική και εάν ο μαθητής είναι σε θέση να οικοδομήσει γνώση και 
κατανόηση για ένα θέμα. Για το λόγο αυτό προτείνεται τα προγράμματα αυτά να δημιουργηθούν και 
να αξιολογηθούν και να θεσμοθετηθούν από τα αρμόδια θεσμικά όργανα και κυρίως να συνδεθούν 
με την βιωματική μάθηση των παιδιών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς με βάση την κύρια 

υπόθεση ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα από τις εμπειρίες τους οι οποίες επιτρέπουν στους 
εκπαιδευόμενους να κάνουν ανακαλύψεις και να λύνουν μόνοι τους προβλήματα.  

4. Συμπεράσματα 

Παρά τις δυσκολίες, η μη τυπική εκπαίδευση έχει γίνει το επίκεντρο πολιτικής της διεθνούς 
κοινότητας και προτείνεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, 
επιτρέποντας στους νέους να συμμετέχουν στην κοινωνία, σήμερα και στο μέλλον  περιλαμβάνοντας 

πολιτικές για την ενδυνάμωση των μαθητών ώστε να είναι δημιουργικοί και υπεύθυνοι πολίτες σε 
μια δημοκρατική κοινωνία (Singh, 2012). Στη μη τυπική εκπαίδευση οι ανάγκες των μαθητών 
καλύπτονται ουσιαστικότερα από την τυπική εκπαίδευση, διότι τους επιτρέπεται να γνωρίσουν 
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καλύτερα τον εαυτό τους και τον κόσμο και γενικά. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η μη τυπική 
εκπαίδευση εστιάζει στον μαθητή, είναι ανοικτή και ευέλικτη στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών και ανταποκρίνεται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ατόμων και των κοινωνιών 
(Romi και Schmida, 2009;  Grajcevci και Shala, 2016). Όπως τονίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω 

της γρήγορης εξέλιξης της κοινωνίας μας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να ανταποκριθούν 
στην ποικιλομορφία και την εξειδίκευση, στις νέες τεχνολογίες για την παροχή προγραμμάτων 
σπουδών, καθώς και στις αλλαγές στην επιστήμη, στον κόσμο της εργασίας και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο λοιπόν, οι μαθητές χρειάζονται έναν τύπο 

εκπαίδευσης που θα τους επιτρέψει να γίνουν ενεργοί, αφοσιωμένοι, κριτικοί στοχαστές, οικονομικοί 
παράγοντες και παγκόσμιοι αυριανοί πολίτες (European Commission, 2013a).  

Η μη τυπική εκπαίδευση συνεπώς, μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές πολιτικές και 
στρατηγικές, μπορεί να δημιουργήσει το ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του 

κάθε ατόμου, σύμφωνα με τις προσωπικές του ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες. Η εφαρμογή της 
μη τυπικής εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί να προσφέρει βιώσιμες και 
εναλλακτικές λύσεις για τη συμπλήρωση χρήσιμου πληροφοριακού περιεχομένου για ένα ρεαλιστικό 
και δημιουργικό εκπαιδευτικό σύστημα, πέρα από τις θεωρητικές πτυχές της τυπικής εκπαίδευσης 

που συχνά είναι άκαμπτη και στατική και όχι πάντα συνδεδεμένη με την κοινωνική πραγματικότητα 
της ζωής των μαθητών. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να αποτελεί πρόκληση για όλο και 
περισσότερες χώρες στον κόσμο και ειδικά για τη χώρα μας σε μια περίοδο αυξανόμενης 
κινητικότητας.  

Η λύση λοιπόν θα μπορούσε να είναι η προσφορά μιας εκπαιδευτικής εναλλακτικής, μη 
τυπικής, συμπληρωματικής της τυπικής, αλλά ενσωματωμένης στο οργανωτικό πλαίσιο του σχολείου 
εκπαίδευσης, αποτελούμενης από δραστηριότητες που αποσκοπούν στο να παρακινήσουν, να 
αποκαλύψουν τις δυνατότητες κάθε μαθητή και να ενθαρρύνουν την ανάδειξη της αυτογνωσίας, της 

αυτοπεποίθησης, των ταλέντων και των φιλοδοξιών. Η προσφορά αυτή διευκολύνει την 
πολυδιάστατη και σύνθετη ανάπτυξη του μαθητή, ως μελλοντικού πολίτη όπου θα μπορέσει 
αρμονικά και δημιουργικά να συμβάλλει στην αυριανή κοινωνία.  

Ενδεικτικά κάποιες δράσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν στα ελληνικά Δημοτικά σχολεία, 

είναι οι επισκέψεις σε μουσεία με ερευνητικούς σκοπούς (ανακάλυψη και αναζήτηση πληροφοριών 
σχετικά με ένα θέμα που αφορά τα παιδιά), οι επισκέψεις σε βιοτεχνικά πάρκα παίρνοντας 
συνεντεύξεις από τους τεχνίτες σχετικά με τα θετικά και τα αρνητικά του επαγγέλματός τους (αυτό 
αποτελεί και μία εναλλακτική πρόταση επαγγελματικού προσανατολισμού), οι επισκέψεις ή τα 

σεμινάρια της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με το διαδικτυακό έγκλημα (με πρότζεκτ που θα 
βάλουν τα παιδιά σε θέση ερευνητή), ή επίσκεψη σε ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων με 
ένταξη των μαθητών στο κομμάτι του πώς γίνεται η έρευνα και γιατί, η διοργάνωση μιας 
καλλιτεχνικής έκθεσης με φιλανθρωπικούς σκοπούς (συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, τον 

Ορίζοντα και άλλες οργανώσεις), επισκέψεις σε δημόσιες δομές όπως γηροκομεία και 
ορφανοτροφεία με στόχο την ενημέρωση, την ενσυναίσθηση αλλά κυρίως την ευαισθητοποίηση (τα 
παιδιά μπορούν να κάνουν ένα ρεπορτάζ και να το δημοσιεύσουν στην τοπική εφημερίδα), σε 
διαπολιτισμικά περιβάλλοντα οι μέρες ανταλλαγής κουλτούρας με διεθνή φαγητά, έθιμα, παιχνίδια, 

αποτελεί επίσης μία μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης, και τέλος η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα ανταλλαγής μαθητών αποτελεί μία από τις βασικότερες μορφές μη τυπικής 
εκπαίδευσης μιας και τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με άλλους πολιτισμούς.  

Όσο να αφορά τις μη αστικές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, οι ευκαιρίες για μη τυπική 

εκπαίδευση δεν περιορίζονται σημαντικά, αφού πλέον οι περισσότεροι φορείς μπορούν και 
πραγματοποιούν επισκέψεις ή τηλεδιασκέψεις σε σχολεία, οι ευρωπαϊκές ανταλλαγές μαθητών δεν 
περιορίζονται στα αστικά μόνο κέντρα, η ζωή στη φύση μπορεί να δώσει πολλές ευκαιρίες για μη 
τυπική εκπαίδευση (καλλιέργειες, βιωσιμότητα, διατροφή, εναλλακτικός τουρισμός, σεβασμός της 

φύσης κ.α.) και τέλος, η τεχνολογία στις μέρες μας δίνει πολλές ευκαιρίες για μη τυπική μάθηση τις 
οποίες μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλα και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές ο εκάστοτε 
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εκπαιδευτικός (έκδοση μαθητικής έντυπης ή ηλεκτρονικής εφημερίδας, δημιουργία μπλογκ του 
σχολείου, διαδικτυακές ή δια ζώσης καλλιτεχνικές εκθέσεις, φιλανθρωπικές δράσεις, δημιουργία 
ραδιοφωνικού σταθμού κ.α.).  

Για να γίνουν όμως οι δράσεις αυτές, αρχικά θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις μαθησιακές 

προτιμήσεις των μαθητών και να προσαρμοστεί η μη τυπική μάθηση στις ατομικές και κοινωνικές 
ανάγκες των μαθητών. Επιπλέον, η εμπλοκή των δασκάλων σε μη τυπικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα, θα πρέπει να αρχίσει να αποτελεί μέρος της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο 
πλαίσιο των παιδαγωγικών τους σπουδών (DeWitt και Osborne, 2007).  

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τη μη τυπική εκπαίδευση 
και την εφαρμογή της μέσα από το διαδίκτυο, από προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης που έχουν 
υλοποιηθεί συστηματικά σε κάποιες χώρες του εξωτερικού αλλά και μη συστηματικά ως ερευνητικές 
παρεμβάσεις στην Ελλάδα, αφού τα αναλυτικά προγράμματα στην Ελλάδα δεν προβλέπουν την 

συστηματική ένταξη της μη τυπικής εκπαίδευσης. Τέλος οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν 
και μέσα από δια ζώσης και διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια (training courses, seminars) που 
παρέχονται από την ευρωπαϊκή ένωση και το Erasmus + (plus) δωρεάν.  

Είναι καιρός λοιπόν να αναλογιστούμε τη χρησιμότητα της ένταξης της μη τυπικής 

εκπαίδευσης στα αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού σχολείου, απαντώντας επιτέλους στο 
αιώνιο ερώτημα των μαθητών: «Γιατί πρέπει να τα μάθω όλα αυτά;», εννοώντας την ύλη των 
βιβλίων. Η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα να 
υποστηρίξει καλύτερα όλους τους μαθητές και την διδασκαλία τους, με σεβασμό στο διαφορετικό 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο, και στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων και της 
κοινωνίας. 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1998-2021 
 

Στριλιγκάς Γεώργιος 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων 

 

Περίληψη 

Από το 1998 μέχρι το 2021 πραγματοποιήθηκαν αρκετές μεταρρυθμίσεις στα Αναλυτικά 
Προγράμματα (ΑΠ) και στα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) 
του ελληνικού σχολείου. Η παρούσα εργασία, μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και συγκριτική 
θεώρηση των ΑΠ και των ΠΣ της περιόδου, έρχεται να αναδείξει τα ιδιαίτερα τυπολογικά 

χαρακτηριστικά και τις μεταξύ τους διαφορές. Κατά τη διερεύνησή μας, διαπιστώθηκε ένας σταδιακά 
διαμορφούμενος προσανατολισμός, στην κατεύθυνση της μετατροπής του ΑΠ, από έγγραφο 
καθοδήγησης των συγγραφέων των διδακτικών βιβλίων, σε ένα χρηστικό εργαλείο του 
εκπαιδευτικού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας. Tα όψιμα ΠΣ παρέχουν για 

τον σκοπό αυτό διεξοδικές μεθοδολογικές οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό. Συναφές ζήτημα, το 
οποίο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, είναι κατά πόσον ο τύπος των εφαρμοζόμενων ΠΣ 
επηρεάζει ή διευκολύνει τη διδασκαλία και τη μάθηση.  

 

Λέξεις - κλειδιά: Αναλυτικό Πρόγραμμα, Curriculum, Πρόγραμμα Σπουδών, Πρόγραμμα 
Διαδικασίας. 

1. Εισαγωγή 

Από το 1998 μέχρι το 2021, πραγματοποιήθηκαν αρκετές μεταρρυθμίσεις στα ΑΠ του ΜτΘ 
του ελληνικού σχολείου. Συγκεκριμένα, το ΑΠ και στη συνέχεια ΠΣ του Γυμνασίου άλλαξε πέντε 
φορές (ΥΠΑΙΘ, 1998β· 2003· 2017α· 2020α· 2021α)1, ενώ το ΑΠ και στη συνέχεια ΠΣ του Λυκείου 

άλλαξε τέσσερις φορές (ΥΠΑΙΘα, 1998α· 2017β· 2020β· 2021β). Στις παραπάνω μεταρρυθμίσεις 
διακρίνουμε μια τάση μετάβασης από τον τύπο του ΑΠ, ως απλού καταλόγου διδακτικών θεμάτων, 
προς το στοχοκεντρικό ΑΠ, στο ΠΣ, ακόμη και στο ΠΣ Διαδικασίας. Οι αλλαγές θεμελιώνονται 
στους προσανατολισμούς της εκάστοτε μεταρρύθμισης ή σε ευρύτερες παιδαγωγικές τάσεις.  

Ο τύπος και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ΑΠ δύνανται να επηρεάσουν το 
εκπαιδευτικό έργο σε μια σειρά ζητημάτων: Την ύπαρξη και τη μορφή των διδακτικών βιβλίων, τον 
βαθμό αυτονομίας του εκπαιδευτικού, καθώς και τη δυνατότητα των μαθητών να συνεισφέρουν στον 
προγραμματισμό της διδασκαλίας.  

Στην παρούσα εργασία, μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και συγκριτική θεώρηση των 
ΑΠ και των συνακόλουθων υποστηρικτικών κειμένων, διερευνάται η  εξέλιξή τους ως προς τον τύπο 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αφετηριακά ερευνητικά ερωτήματα είναι κατά πόσον τα ΑΠ 
στοχεύουν στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

διδασκαλίας και κατά πόσον αυτός ο στόχος διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του 
εφαρμοζόμενου ΑΠ.  

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται καταρχάς η θεωρία της τυπολογίας των ΑΠ. Στη συνέχεια, 
μελετώνται οι τύποι των ΑΠ και των ΠΣ του ΜτΘ κατά την περίοδο 1998 -2021 και αναδεικνύονται 

οι μεταξύ τους διαφορές. Η αρχική ημερομηνία της περιόδου αφορά στην έναρξη μιας εκτεταμένης 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή νέων ΑΠ στοχοκεντρικού τύπου 
σε όλα τα μαθήματα, ενώ στην καταληκτική ημερομηνία εκπονήθηκαν τα τελευταία ΠΣ, των οποίων 

 
1 Σε όλες τις αναφορές που αφορούν στο Υπουργείο Παιδείας παρατίθεται η τρέχουσα επωνυμία του: Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).  
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η εφαρμογή θα ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2022-2023. Στο τέλος, ακολουθεί κριτική αποτίμηση 
των τυπολογικών χαρακτηριστικών των ΠΣ και εξάγονται θεμιτά συμπεράσματα.  

Συναφή ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, καθότι υπερβαίνουν τα στενά όρια 
της παρούσας εργασίας, είναι κατά πόσον τα τυπολογικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη διδακτική 

πράξη, δηλαδή κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν το ΠΣ στο διδακτικό έργο και κατά πόσον ο 
τύπος των εκάστοτε εφαρμοζόμενων ΠΣ διευκολύνει τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

2. Βασικές έννοιες - Τύποι Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για το ΑΠ. Σύμφωνα με την παραδοσιακή του έννοια, ως ΑΠ 
νοείται ένας λεπτομερής κατάλογος μαθημάτων, τα οποία πρέπει να διδαχτούν σε μία ορισμένη 
διδακτική βαθμίδα, σε ορισμένο χρόνο (Κασσωτάκης, Φλουρής, 2006, σ. 20). Στα νεότερα χρόνια 

εμφανίστηκαν και άλλες προσεγγίσεις, οι οποίες δίνουν στο ΑΠ ευρύτερο χαρακτήρα. Για 
παράδειγμα, ως ΑΠ θεωρήθηκε το σύνολο των εμπειριών που αποκτούν οι μαθητές με την 
καθοδήγηση του σχολείου ή το σύνολο των ευκαιριών μάθησης ή ένα γενικό σχέδιο για το 
περιεχόμενο της μάθησης (Κασσωτάκης, Φλουρής, 2006, σ. 20 -21· Μπούντα, 2013, σ. 4-6). 

Λαμβάνοντας υπόψη και τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, το ΑΠ είναι ένα θεσμοθετημένο 
κείμενο, το οποίο περιλαμβάνει τις επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας, σύμφωνα με τις οποίες 
ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει και υλοποιεί τη διδασκαλία του, για την επίτευξη των σκοπών της 
εκπαίδευσης (Καψάλης, Βρεττός, 2009, σ. 52).  

Το παραδοσιακό ΑΠ περιλαμβάνει, συνήθως, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τη 
διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, χρησιμοποιείται εναλλακτικά ο όρος 
curriculum, ο οποίος παραπέμπει σε μια ευρύτερη μορφή ΑΠ, καθότι περιλαμβάνει ειδικούς στόχους 
κατά βαθμίδα και κατά διδακτική ενότητα και ενίοτε οδηγίες για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση. 

Ο τύπος του curriculum επικράτησε αρχικά κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες (Κασσωτάκης, 
Φλουρής, 2006, σ. 20) και αργότερα διαδόθηκε στην Ευρώπη σε διάφορες παραλλαγές. Οι Βρεττός, 
Καψάλης (2009) θεωρούν ότι ΑΠ και curriculum είναι διαφορετικοί τύποι ΑΠ. Ταυτόχρονα, 
θεωρούν ότι το ΑΠ παρέχει περισσότερη αυτονομία στον εκπαιδευτικό έναντι του curriculum, το 

οποίο περιλαμβάνει ειδικές οδηγίες διδακτικής και συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να 
υλοποιηθούν (Καψάλης, Βρεττός, 2009, σ. 11-13). Ο Ξωχέλλης (1989) αναγνωρίζει θετικά στοιχεία 
στο curriculum, επειδή βοηθά τον εκπαιδευτικό στη συγκεκριμενοποίηση των στόχων της 
διδασκαλίας, και θεωρεί ότι έχει συμβάλει στην ανάδειξη του αιτήματος για εσωτερική αναμόρφωση 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Στα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιείται, επίσης, ο όρος ΠΣ για να 
δηλωθεί μια διευρυμένη μορφή στοχοκεντρικού ΑΠ, μολονότι ορισμένοι θεωρούν τον όρο αδόκιμο, 
καθότι σημαίνει περισσότερο ένα σύνολο μαθησιακών αντικειμένων, όπως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (Καψάλης, Βρεττός, 2009, σ. 65).  

Πέρα από τους παραπάνω βασικούς τύπους, η κατηγοριοποίηση των ΑΠ μπορεί να γίνει με 
διάφορους τρόπους, ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται, π.χ. τον θεωρητικό 
προσανατολισμό, το μοντέλο σχεδιασμού, το περιεχόμενο, τον βαθμό αυτονομίας του εκπαιδευτικού, 
το κατά πόσον είναι «κλειστό» ή «ανοικτό», συγκεντρωτικό ή αποκεντρωμένο, ενιαίο ή 

διαφοροποιημένο, κάθετης ή οριζόντιας ανάπτυξης, κ.ά.  
Ο Schiro (1978) διέκρινε τέσσερις δέσμες θεωρητικών προσανατολισμών στα ΑΠ και 

συγκεκριμένα του ακαδημαϊκού προσανατολισμού, της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, της 
παιδοκεντρικής θεωρίας και της κοινωνικής αναδόμησης. Οι Holmes, McLean (1992) διακρίνουν 

τέσσερις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις των ΑΠ, οι οποίες είναι η ουσιοκρατία, ο 
εγκυκλοπαιδισμός, η πολυτεχνική προσέγγιση και ο πραγματισμός (βλ. Κασσωτάκης, Φλουρής, 
2006, σ. 24). Ο Κουκουνάρας-Λιάγκης (2015) διακρίνει ως βασικούς θεωρητικούς 
προσανατολισμούς τον ιδεαλισμό, τον ρεαλισμό, τον κριτικό ρεαλισμό, τον πραγματισμό και τον 

υπαρξισμό. 
Οι Δενδρινού, Ξωχέλλης (1999), με βάση το κριτήριο του γενικού προσανατολισμού των ΑΠ, 

τα διακρίνουν σε τέσσερις κατηγορίες:  
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• Θεματοκεντρικά (ή υλικοκεντρικά): Έχουν στο επίκεντρό τους τις επιστημονικές γνώσεις που 
χρειάζεται να μεταδοθούν στους μαθητές.  

• Παιδοκεντρικά ή μαθητοκεντρικά: Βασίζονται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις 

ψυχολογικές προϋποθέσεις των μαθητών. 

• Κοινωνικής αποτελεσματικότητας: Προσανατολίζονται στις ανάγκες και τις επιταγές της 
κοινωνίας. 

• Κοινωνικής ανασυγκρότησης: Επιδιώκουν τη βελτίωση ή την αλλαγή του κοινωνικού 

συστήματος. 

Οι Βρεττός, Καψάλης, εκκινώντας από θεμελιώδεις θεωρήσεις του R. Tyler (1971) και 

λαμβάνοντας υπόψη νεότερες προσεγγίσεις, με βάση το κριτήριο της ανάπτυξης των περιεχομένων, 
διακρίνουν τέσσερα μοντέλα ΑΠ: 

• Σκοπών και στόχων: Επικεντρώνονται στις μαθησιακές επιδιώξεις της διδασκαλίας.  

• Διαδικασίας: Δίνουν έμφαση πρωτίστως στους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι 
μαθητές και λιγότερο στις συγκεκριμένες γνώσεις που χρειάζεται να πληροφορηθούν.  

• Μελλοντικών καταστάσεων: Επικεντρώνονται στην προετοιμασία των μαθητών για να 
ζήσουν σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει.  

• Περιεχομένων: Βρίσκεται πιο κοντά στις παραδοσιακές προσεγγίσεις, με κύριο 
προσανατολισμό τα διδακτικά θέματα, δηλαδή το περιεχόμενο της διδασκαλίας (Βρεττός, 

Καψάλης, 2009, σ. 124-131). 

Ο Ματσαγγούρας διακρίνει στα ΑΠ τέσσερα μοντέλα, των αντικειμενικών στόχων, των 

γενικευμένων στόχων, το συνδυαστικό και το διαδικαστικό μοντέλο και προκρίνει ως προτιμότερο 
το τελευταίο (Ματσαγγούρας, 2006, σ. 205). Στη βασική αρχή που χαρακτηρίζει το Πρόγραμμα 
Διαδικασίας, ότι το ΑΠ χρειάζεται να επικεντρώνεται πρωτίστως στις διαδικασίες ανάπτυξης των 
γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, διακρίνουμε επιρροές από τις θέσεις του Dewey (1902) για την 

ενεργό μάθηση, καθώς και του Bruner (1964) για τη στρατηγική επίλυσης προβλημάτων (βλ. και 
Βρεττός, Καψάλης, 2009, σ. 125). 

3. Τα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών (1998-2021)  

Μέχρι το 1998, στο ΜτΘ Γυμνασίου και Λυκείου ίσχυαν τα ΑΠ του 1985 (ΥΠΑΙΘ, 1985β· 
1985γ), τα οποία είχαν τη μορφή καταλόγου διδακτικών ενοτήτων και ήταν εξαιρετικά σύντομα. Στο 
εισαγωγικό μέρος παραθέτουν τον σκοπό του ΜτΘ και στη συνέχεια εκθέτουν τα διδακτικά θέματα. 

Τα Προγράμματα αυτά τροποποιήθηκαν κατά καιρούς, χωρίς να αλλάξει η βασική δομή τους, καθώς 
επίσης αποτέλεσαν τη βάση για τον καθορισμό της διδακτέας ύλης στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια 
και στα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (π.χ. ΥΠΑΙΘ, 1985α· ΥΠΑΙΘ, 1986· ΥΠΑΙΘ 1987).  

Το 1998, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη 

θέσπιση νέου ΑΠ του ΜτΘ στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (ΥΠΑΙΘ, 1998α· 1998β). Τα νέα ΑΠ 
ακολουθούσαν την καθιερωμένη οργάνωση της διδακτέας ύλης ανά τάξη, σε διακριτούς θεματικούς 
κύκλους, σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων ακαδημαϊκών μαθημάτων.  

Στο Γυμνάσιο ακολουθείται η γραμμική ιστορική ανάπτυξη της διδακτέας ύλης: α) Παλαιά 

Διαθήκη, β) Καινή Διαθήκη, γ) Εκκλησιαστική Ιστορία. Στο εισαγωγικό μέρος του ΑΠ 
προσδιορίζεται ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του ΜτΘ. Στην εισαγωγή κάθε τάξης παρατίθεται 
ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας. Τα επιμέρους κεφάλαια κάθε τάξης εκκινούν από τους «Σκοπούς-
Επιδιώξεις» και το «Περιεχόμενο» κάθε κεφαλαίου. Η ανάπτυξη των διδακτικών θεμάτων γίνεται σε 

τρεις στήλες: α) «Ενότητες», β) «Εκπαιδευτικοί στόχοι» και γ) «Κείμενα - Βασικά στοιχεία 
περιεχομένου».  

Στο ΑΠ του Λυκείου, η διδακτέα ύλη οργανώνεται σε τρεις θεματικούς κύκλους: α) Ορθόδοξη 
πίστη και λατρεία, β) Χριστιανισμός και θρησκεύματα, γ) Θέματα Χριστιανικής Ηθικής. Στο 

εισαγωγικό μέρος παρατίθεται ο γενικός σκοπός κάθε τάξης. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου υπάρχει 
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σύντομη αναφορά στους «Σκοπούς-Επιδιώξεις» και στο «Περιεχόμενο» του κεφαλαίου. Ακολουθεί 
η ανάπτυξη των διδακτικών θεμάτων σε τρεις στήλες: α) «Διδακτικοί στόχοι», β) «Περιεχόμενο», γ) 
«Παρατηρήσεις».  

Στα ΑΠ του 1998, για πρώτη φορά, η ανάπτυξη των περιεχομένων γίνεται σε οριζόντια 

διάταξη, όπου παρατίθενται διδακτικοί στόχοι και σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο κάθε ενότητας. 
Από αυτή άποψη, τα ΑΠ μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοχοκεντρικά. Οι στόχοι που παρατίθενται 
αφορούν κυρίως στον γνωσιακό τομέα. Ωστόσο, παρά το ότι παραθέτουν στόχους, ο βασικός σκ οπός 
τους είναι να ορίσουν τη «διδακτέα ύλη» του ΜτΘ για τους συγγραφείς των διδακτικών βιβλίων. Το 

χαρακτηριστικό αυτό εμφαίνεται από τις επισημάνσεις, οι οποίες παρατίθενται στη στήλη 
«Παρατηρήσεις» του ΑΠ του Λυκείου, οι οποίες απευθύνονται στους συγγραφείς των βιβλίων. 
Επομένως, τα ΑΠ του 1998 δεν αποβλέπουν στο να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό ως 
υποστηρικτικό εργαλείο.  

Το 2003, εκδόθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και νέα ΑΠ 
(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ), για όλα τα μαθήματα Δημοτικού και Γυμνασίου (ΥΠΑΙΘ, 2003). Τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 
είχαν αρκετά καινοτομικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την προγενέστερη περίοδο. Μέσα από το 
περιεχόμενό τους αναδύεται μια ενιαία παιδαγωγική προσέγγιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 

μια νέα παιδαγωγική στρατηγική, η οποία δίδει έμφαση στη δημιουργική μάθηση, στην προώθηση 
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), της καινοτομίας και της διαθεματικότητας 
(Μπούντα, 2013, σ. 22). Τα μαθησιακά αντικείμενα διασυνδέονται μέσω της διαθεματικότητας, η 
οποία προωθείται μέσω του ΔΕΠΠΣ, το οποίο προτάσσεται του ΑΠ κάθε μαθήματος.  

Στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ παρατίθεται εκτενής εισαγωγή με τίτλο «Γενικό Μέρος», όπου 
περιγράφεται, μεταξύ άλλων, η αναγκαιότητα των προωθούμενων αλλαγών και αναπτύσσονται οι 
σκοποί και οι προσανατολισμοί της γενικής παιδείας. Ακολουθεί η ανάπτυξη του ΔΕΠΠΣ κατά 
μάθημα. Στο ΔΕΠΠΣ του ΜτΘ στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο (ΥΠΑΙΘ, 2003, σ. 3867 -3914) 

προτάσσεται ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος και κατά κύκλο οι ειδικοί σκοποί. Ακολουθεί 
η ανάπτυξη των διδακτικών ενοτήτων, κατά τάξη, σε τρεις στήλες: α) «Άξονες γνωστικού 
περιεχομένου», β) «Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)» και γ) «Ενδεικτικές 
θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης». 

Στο ΑΠ του Γυμνασίου (ΥΠΑΙΘ, 2003, σ. 3893-3914) η ανάπτυξη των διδακτικών ενοτήτων 
γίνεται σε τρεις στήλες: «Στόχοι», «Θεματικές ενότητες (διατιθέμενος χρόνος)» και «Ενδεικτικές 
δραστηριότητες». Στο τέλος, παρατίθενται διαθεματικά σχέδια εργασίας, μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις, επισημάνσεις για την αξιολόγηση του μαθητή, προτάσεις για διδακτικό υλικό, καθώς 

και προδιαγραφές των Βιβλίων Μαθητή και των Βιβλίων Εκπαιδευτικού. Η διάταξη των θεματικών 
κύκλων, σε γενικές γραμμές, ακολουθεί το προγενέστερο ΑΠ του 1998.  

Το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του ΜτΘ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως στοχοκεντρικό ΠΣ, καθότι 
περιλαμβάνει διδακτικούς στόχους κατά διδακτική ενότητα. Απευθύνεται πρωτίστως στον 

εκπαιδευτικό, αποβλέποντας στην υποστήριξη του διδακτικού έργου, καθώς περιλαμβάνει σύντομη 
παρουσίαση της εσωτερικής διάρθρωσης κάθε ενότητας και ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις. 
Υποστηρίζεται, επίσης, από το Βιβλίο Εκπαιδευτικού, καθώς επίσης από Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
σε ψηφιακό δίσκο CD-ROM. Ο στόχος για την ένταξη της διαθεματικότητας στη διδασκαλία 

αναδεικνύει την αναγκαιότητα του σχεδιασμού της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 
οφείλει να συμβουλεύεται το ΠΣ.  

Το 2010, το Υπουργείο Παιδείας προώθησε την εκπόνηση νέων ΠΣ σε όλα τα μαθησιακά 
αντικείμενα. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, εκπονήθηκε νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Δημο τικού-

Γυμνασίου. Μετά από πιλοτική εφαρμογή, ακολούθησε η προβλεπόμενη αναθεώρηση και η τελική 
δημοσίευση του ΠΣ (ΥΠΑΙΘ, 2017α). Κατά το σχολικό έτος 2015 -16, υλοποιήθηκε η εκπόνηση νέου 
ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου (ΥΠΑΙΘ, 2017β). Παράλληλα, εκπονήθηκαν και  δημοσιεύτηκαν ο 
Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, 2016) και ο Οδηγός 

Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου (ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, 2017). Από το σχολικό έτος 2016-2017, τα 
νέα ΠΣ εφαρμόστηκαν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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Το ΠΣ του Δημοτικού-Γυμνασίου περιλαμβάνει εκτενή εισαγωγή με τους γενικούς σκοπούς 
του ΜτΘ και μεθοδολογικές οδηγίες. Στην αρχή κάθε κύκλου προσδιορίζεται ο βασικός σκοπός και 
στην αρχή κάθε τάξης οι γενικοί στόχοι της διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε κύκλου ή –στο Γυμνάσιο– 
τάξης προσδιορίζονται «Προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών» του κύκλου ή της τάξης. Η 

ανάπτυξη των Θεματικών Ενοτήτων γίνεται σε τρεις στήλες: «Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα», «Βασικά θέματα» και «Ενδεικτικές δραστηριότητες». Η προσδοκώμενη μάθηση 
ορίζεται στην πρώτη στήλη, την οποία υπηρετούν οι επόμενες δύο στήλες. Το ΠΣ 
αυτοπροσδιορίζεται ως Πρόγραμμα Διαδικασίας (ΥΠΑΙΘ 2017α, σ. 21053). Θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί, επίσης, ως μαθησιοκεντρικό και θεματοκεντρικό, καθότι δίνει έμφαση στην 
προσδοκώμενη μάθηση και οργανώνει τα διδακτικά θέματα σε θεματικές ενότητες. Το ΠΣ δεν 
συνοδεύεται από Βιβλία Μαθητή, καθώς προτάσσει το αίτημα για σχεδιασμό της διδασκαλίας από 
τον εκπαιδευτικό. Το ΠΣ δίνει έμφαση στη διαδικασία επίτευξης της προσδοκώμενης μάθησης, μέσα 

από μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες διακρίνονται σε «Βιωματικές», 
«Ομαδικές/Διερευνητικές», «Δημιουργικής έκφρασης», «Διαθεματικές» και 
«Επισκέψεις/Εκδηλώσεις/Δράσεις». Για τα ζητήματα αυτά υπάρχουν εκτενείς οδηγίες στον Οδηγό 
Εκπαιδευτικού (ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, 2016).  

Το νέο ΠΣ του Λυκείου (ΥΠΑΙΘ, 2017β) αποτελεί λειτουργική συνέχεια του ΠΣ Δημοτικού-
Γυμνασίου. Ωστόσο, είναι περισσότερο ευσύνοπτο, ιδιαιτέρως στο εισαγωγικό μέρος, όπου 
προσδιορίζονται οι γενικοί σκοποί του ΜτΘ στο Λύκειο και περιγράφεται αδρομερώς η δομή του 
ΠΣ. Το υλικό κάθε τάξης εκκινεί με τους ειδικούς στόχους της τάξης. Η ανάπτυξη των διδακτικών 

ενοτήτων κάθε τάξης γίνεται σε τρεις στήλες: «Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα», 
«Αξιολόγηση» και «Μέθοδος-Δραστηριότητες». Στη στήλη της αξιολόγησης ορίζονται τα 
αξιολογητέα ζητήματα της θρησκευτικής μάθησης. Στη στήλη της μεθόδου, περιγράφονται τα 
βήματα της προτεινόμενης διδακτικής μεθόδου. Στη στήλη του εκπαιδευτικού υλικού, στο πρώτο 

μάθημα κάθε τάξης, υπάρχει σύντομη αναφορά στα είδη εκπαιδευτικού υλικού που είναι 
αξιοποιήσιμα. Περισσότερες οδηγίες για τα θέματα αυτά υπάρχουν στον Οδηγό Εκπαιδευτικού 
(ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, 2017).  

Το ΠΣ του Λυκείου έχει ορισμένα χαρακτηριστικά του ΠΣ Διαδικασίας, χωρίς να είναι. Μπορεί 

να θεωρηθεί ως εννοιοκεντρικό και μεθοδοκεντρικό. Δίνει έμφαση στην προσδοκώμενη μάθηση και 
καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό της διδασκαλίας, χωρίς Βιβλία Μαθητή. Οργανώνει τα 
διδακτικά θέματα σε δίωρες διδακτικές ενότητες με βάση επιλεγμένες γενικές και ειδικές έννοιες και 
ορίζει την αξιολογητέα μάθηση. Η έμφαση στην αξιολόγηση οφείλεται στην αναγγελία εφαρμογής 

της Τράπεζας Θεμάτων στα τότε γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο. Το φιλοσοφικό και 
παιδαγωγικό υπόβαθρό του είναι ο πραγματισμός και ο κονστρουκτιβισμός (Κουκουνάρας Λιάγκης, 
2015, σ. 144.).  

Μολονότι αρχικά δεν προβλεπόταν η εκπόνηση Βιβλίων Μαθητή, κατά το σχολικό έτος 2016-

2017 εκπονήθηκαν προσωρινοί Φάκελοι Υλικού για όλες τις τάξεις Δημοτικού-Γυμνασίου και 
Λυκείου. Οι Φάκελοι περιλάμβαναν υποστηρικτικό και διδακτικό υλικό κατά θεματική ή διδακτική 
ενότητα, χωρίς να υποκαθιστούν το ΠΣ ή να παραμερίζουν την αναγκαιότητα του σχεδιασμού της 
διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό.  

Το 2019, τα νέα ΠΣ καταργήθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ, 2019α· 2019β), 
επειδή θεωρήθηκαν ασύμβατα με το άρθρο 16,2 του Συντάγματος. Έτσι, το Υπουργείο Παιδείας 
εξέδωσε μεταβατικά ΠΣ (ΥΠΑΙΘ, 2020α· 2020β) και νέα Βιβλία Μαθητή, από τα οποία 
απομακρύνθηκαν ή μετακινήθηκαν τα θρησκειολογικά στοιχεία. Σε γενικές γραμμές, ο τύπος, η δομή 

και η διδακτική φιλοσοφία των νέων ΠΣ ακολουθούν τα προηγούμενα, με επουσιώδεις διαφορές. Τα 
Βιβλία Μαθητή προσιδιάζουν, αντίστοιχα, σε βιβλία εργασίας και συλλογές εκπαιδευτικού υλικού.  

Το 2021, εκδόθηκαν νέα ΠΣ (ΥΠΑΙΘ, 2021α· ΥΠΑΙΘ, 2021β), τα οποία θα εφαρμοστούν από 
το σχολικό έτος 2022-2023. Τα νέα ΠΣ Γυμνασίου και Λυκείου έχουν κοινά μορφολογικά 

χαρακτηριστικά. Στο εισαγωγικό Α΄ Μέρος, υπάρχουν ενότητες για τη φυσιογνωμία, τη σκοποθεσία 
(γενικοί σκοποί – ειδικοί στόχοι), το περιεχόμενο και τα θεματικά πεδία του ΜτΘ, για τη διδακτική 
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πλαισίωση και τον σχεδιασμό της μάθησης και τέλος για την αξιολόγηση του μαθητή. Στο Β΄ Μέρος, 
ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του ΠΣ. Κάθε ενότητα αναπτύσσεται σε τρεις στήλες: α) 
Θεματικά Πεδία, β) Θεματικές Ενότητες, γ) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα. Στην 
ψηφιακή έκδοση του ΠΣ, υπάρχει επιπλέον η στήλη «Ενδεικτικές Δραστηριότητες». Τα ΠΣ μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως στοχοκεντρικά και μαθησιοκεντρικά, καθότι δίνουν έμφαση στην 
προσδοκώμενη μάθηση. Ταυτόχρονα, ως προς την οργάνωση του περιεχομένου είναι 
θεματοκεντρικά, ενώ ως προς την υποστήριξη του σχεδιασμού της διδασκαλίας μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως μεθοδοκεντρικά, καθότι προωθούν τη βιωματική στρατηγική διδασκαλίας. Τα 

διδακτικά θέματα αναπτύσσονται με βάση θεματικά πεδία, τα οποία οργανώνονται σπειροειδώς. Τα 
ΠΣ προάγουν τη διδασκαλία-μάθηση μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες 
εντάσσονται στις διδακτικές διαδικασίες της βιωματικής στρατηγικής. Για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας-μάθησης προβλέπεται η εκπόνηση Βιβλίων Μαθητή, τα οποία θα έχουν τη μορφή 

βιβλίων εργασίας. 

4. Κριτική αποτίμηση  

Κατά τη μελετώμενη περίοδο, εφαρμόστηκαν διάφορα ΠΣ του ΜτΘ, τα οποία παρουσιάζουν 
τυπολογικές και μορφολογικές διαφορές. Το 1998, αξιοποιήθηκε για πρώτη φορά ο τύπος του 
στοχοκεντρικού ΑΠ, που διαδέχθηκε το παραδοσιακό ΑΠ του 1985. Τόσο στην προηγούμενη όσο 
και στη νέα μορφή, το ΑΠ εκλαμβάνεται ως ένα προγραμματικό κείμενο που στοχεύει κυρίως στην 

καθοδήγηση των συγγραφέων των διδακτικών βιβλίων και όχι των εκπαιδευτικών. Θεμελιώδης 
οδηγός για την οργάνωση της διδασκαλίας παραμένει το διδακτικό βιβλίο. Η διάσταση αυτή αλλάζει 
στα επόμενα χρόνια, όπου το ΠΣ μετατρέπεται βαθμιαία από έγγραφο καθοδήγησης των συγγραφέων 
των διδακτικών βιβλίων σε υποστηρικτικό εργαλείο των εκπαιδευτικών.  

Το πρώτο ΠΣ του ΜτΘ που στοχεύει πρωτίστως στον εκπαιδευτικό είναι το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ. 
Μετά το 2003, τα ΠΣ ακολουθούν τη μορφή του εμπλουτισμένου στοχοκεντρικού ΠΣ, με εξαίρεση 
το ΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου του 2017, το οποίο είναι Πρόγραμμα Διαδικασίας. Δίνουν έμφαση στον  
σχεδιασμό της διδασκαλίας, παραθέτουν προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα έναντι 

διδακτικών στόχων και προτείνουν ενδεικτικές διδακτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας εισαγωγής μιας νέας διδακτικής κουλτούρας. Όλα τα όψιμα ΠΣ, από το 2017 μέχρι 
σήμερα, είναι εμπλουτισμένα με ερμηνευτικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις και υποστηρίζονται 
από Οδηγό του Εκπαιδευτικού και ενίοτε από αποθετήριο διδακτικού υλικού. Τα ΠΣ που 

εκπονήθηκαν κατά την πρόσφατη διετία, μολονότι διατηρούν ορισμένα χαρακτηριστικά από το ΠΣ 
Διαδικασίας, τείνουν προς τον στοχοκεντρικό τύπο.  

Οι νεότερες μορφές των ΠΣ σχετίζονται με τους νέους προσανατολισμούς της παιδαγωγικής 
και διδακτικής θεωρίας, καθώς και της θεωρίας των ΠΣ, καθώς αναδύεται σταθερά η τάση για την 

καθιέρωση μορφών διδασκαλίας που προωθούν την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών, 
διερευνητικές-ανακαλυπτικές, συμμετοχικές-συνεργατικές και βιωματικές στρατηγικές μάθησης και 
τη διαφοροποιημένη διδακτική. Όλα τα όψιμα ΠΣ αξιοποιούν προσεγγίσεις πρωτίστως από τον 
κοινωνικο-πολιτισμικό κονστρουκτιβισμό και είναι μαθησιοκεντρικά. Στο πλαίσιο αυτό, 

περιλαμβάνουν επαρκείς οδηγίες για τη δραστηριοποίηση των μαθητών, με στόχο την οικοδόμηση 
μάθησης σε ένα πλούσιο και πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης.  

Για τη σφαιρικότερη προσέγγιση του θέματος, υπάρχουν ζητήματα για τα οποία χρειάζεται 
περαιτέρω διερεύνηση. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι χρειάζεται να μετρηθεί κατά πόσον οι 

εκπαιδευτικοί αξιοποιούν το ΠΣ και εάν ο τύπος των εφαρμοζόμενων ΠΣ επηρεάζει ή διευκολύνει 
τη διδασκαλία και τη μάθηση. Κατά την εφαρμογή των ΠΣ διαπιστώθηκαν ορισμένες ενδείξεις για 
την τρέχουσα διδακτική κουλτούρα των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δεν είναι 
εξοικειωμένοι με την πρακτική να συμβουλεύονται το ΠΣ, δυσκολεύονται στον σχεδιασμό της 

διδασκαλίας με βάση τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δυσανασχετούν όταν 
χρειάζεται να δημιουργήσουν δικό τους εκπαιδευτικό υλικό. Πολύ περισσότερο, δυσκολεύονται στην 
οργάνωση της διδασκαλίας όταν δεν υπάρχει βιβλίο μαθητή. Επομένως, φαίνεται να είναι 
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προσκολλημένοι σε πιο παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας. Τα ζητήματα αυτά χρειάζονται 
ενδελεχέστερη διερεύνηση, η οποία υπερβαίνει τα όρια της παρούσας εργασίας.  

5. Συμπεράσματα 

Από τη διερεύνηση των ΠΣ του ΜτΘ της περιόδου 1998-2021, διαπιστώνεται:  

1. Σταδιακή μετάβαση από τη μορφή ΑΠ ως απλού καταλόγου των διδακτικών θεμάτων στον 
τύπο του στοχοκεντρικού ΑΠ και του ΠΣ.  

2. Στροφή προς εμπλουτισμένες μορφές ΠΣ, τα οποία υποστηρίζουν και καθοδηγούν τον 
εκπαιδευτικό σε όλα τα βήματα της διδακτικής διεργασίας με κατάλληλες οδηγίες και 

εκπαιδευτικό υλικό.  
3. Προώθηση της ιδέας για την αξιοποίηση του ΠΣ από τον εκπαιδευτικό κατά τον σχεδιασμό 

και την οργάνωση της διδασκαλίας.  
4. Προσανατολισμός στην προαγωγή της μάθησης, μέσω νέων στρατηγικών διδασκαλίας και 

της αξιοποίησης διδακτικών δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην ενεργό συμμετοχή όλων 
των μαθητών.  

5. Χρειάζεται να διερευνηθεί κατά πόσον οι θεωρητικές προσεγγίσεις των νέων ΠΣ 
μετασχηματίζονται με επιτυχία σε διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς και σε μάθηση 

από τους μαθητές.  
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Εκπαιδευτικός ΠΕ 070, Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών, Δ.Π.Θ.  

 

Περίληψη 

Η εργασία με θέμα Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας ως Γ2 
σχολείου και της Τουρκικής γλώσσας ως Γ1 στην Ε΄ τάξη των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων: 
συγκριτική παρουσίαση (στόχοι, περιεχόμενα, μεθοδολογία) πραγματεύεται ζητήματα της 
γλωσσικής εκπαίδευσης στην περιοχή της Θράκης, η οποία απασχολεί τον επιστημονικό διάλογο 

δεκαετίες τώρα, εστιάζοντας στους εξής άξονες: 

1. διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως Γ2 στα μειονοτικά Δημοτικά σχολεία  
2. διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας ως Γ1 στα μειονοτικά Δημοτικά σχολεία  
3. Ισχύοντα προγράμματα σπουδών 
4. σκοποθεσία-στοχοθεσία 
5. μεθοδολογία 

6. διδακτικά περιεχόμενα 

Παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στη μειονοτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση με σκοπό 

την ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών, ζητημάτων επιστημονικής σύγκλισης ή απόκλισης μεταξύ 
των προγραμμάτων για την ελληνική και την τουρκική γλώσσα από την άποψη της μεθοδολογίας 
αλλά και της ιδεολογίας των διδακτικών στόχων και τη διαπίστωση για τα αίτια της απόστασης 
μεταξύ των προθέσεων που διατυπώνονται στα κείμενα και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

 
Λέξεις κλειδιά: προγράμματα σπουδών, ελληνική γλώσσα, τουρκική γλώσσα, Ε΄ Δημοτικού 

1. Εισαγωγή 

Το νομοθετικό/θεσμικό πλαίσιο της μειονοτικής εκπαίδευσης ορίζεται από Διεθνείς, 
Διακρατικές Συνθήκες και Συμβάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αλλά και κείμενα του Εθνικού 

https://archive.org/details/curriculum00dechildwerich/page/12/mode/2up?ref=ol&view=theater
https://archive.org/details/curriculum00dechildwerich/page/12/mode/2up?ref=ol&view=theater
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Δικαίου (ενδεικτικά βλ. Ξανθοπούλου, 2008· Μαλαμίδης, 2008· Συμεωνίδης, 2014). Στα μειονοτικά 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές παρακολουθούν δίγλωσσο 
πρόγραμμα μαθημάτων όπως προσδιορίστηκε με ρητή αναφορά στο Μορφωτικό Πρωτοκόλλο του 
1968 (άρθρο 1, παρ. α΄& β΄): 

Η Επιτροπή συνιστά όπως το υφιστάμενον καθεστώς εν τω θέματι της χρήσεως εν ταις 
μειονοτικαίς σχολαίς της μειονοτικής και της επισήμου γλώσσης, εξακολούθηση εφαρμοζόμενον εν τω 
μέλλοντι ως και κατά το παρελθόν. 

Ειδικότερον: 

α) Τα μέχρι σήμερον εις την επίσημον γλώσσαν διδασκόμενα μαθήματα θα διδάσκωνται και εν 
τω μέλλοντι εις την αυτήν γλώσσαν. 

β) Η διδασκαλία πάντων των άλλων μαθημάτων θα γίνεται εις την μειονοτικήν γλώσσαν άνευ 
εξαιρέσεως, ενώ στον Ν. 694/1977, άρθρο 7 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι οι ώρες διδασκαλίας 

κατανέμονται «των τουρκιστί και ελληνιστί διδασκόμενων μαθημάτων». 
 Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι η «μειονοτική γλώσσα» όπως αναφέρεται στο Μορφωτικό 

Πρωτόκολλο ταυτίστηκε με την τουρκική γλώσσα [λανθασμένα κατά την άποψη πολλών μελετητών 
της μειονοτικής εκπαίδευσης, καθώς με αυτόν τον τρόπο αγνοήθηκαν οι γλωσσικές ταυτότητες των 

μη τουρκογενών μελών της μειονότητας (ενδεικτικά: Σακονίδης, 2002· Δημάση κ.ά., 2014: 16· 
Συμεωνίδης, 2014: 8)] με έγγραφο της Πολιτικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών στο 
πλαίσιο της δημοσίευσης οδηγιών για την εφαρμογή του (Δτ 4282-93/18-01-1969) Συμεωνίδης, 
2014: 19). 

Ειδικότερα, μαθήματα του ελληνόγλωσσου προγράμματος στα μειονοτικά Δημοτικά σχολεία 
είναι: 

• ελληνική γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Αγωγή του Πολίτη, Μελέτη Περιβάλλοντος και του 
μειονοτικού (τουρκόγλωσσου) 

• τουρκική Γλώσσα, Θρησκευτικά, Αριθμητική, Τεχνικά, Φυσική (Δημάση κ.ά, 2014: 22). 

Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων της μουσικής και της γυμναστικής, καθώς και της 
αγγλικής γλώσσας, σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ουσιαστικά ανέτρεψε την ισόποση κατανομή των 
ωρών διδασκαλίας υπέρ της ελληνικής γλώσσας (Συμεωνίδης, 2014: 31).  

2. Γλωσσική διδασκαλία στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία: υφιστάμενη κατάσταση  

Την τουρκική γλώσσα διδάσκουν εκπαιδευτικοί μέλη της μειονότητας, πτυχιούχοι της ΕΠΑΘ 

(Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, η οποία έπαψε να λειτουργεί με βάση το άρθρο 
59 του Νόμου 3966/2011). Με τον Νόμο 4452/2017 Άρθρο 14 Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής 
εκπαίδευσης, σ. 197, που αφορά εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία στο 
μειονοτικό πρόγραμμα, κατά συνέπεια και της τουρκικής γλώσσας: 

2. Συστήνεται Κλάδος ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης» αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών 
θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης. Στον κλάδο 

εγγράφονται: α) οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), β) οι 
απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εφόσον κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα -μαθήματα 
που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», 
«Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας» και γ) οι απόφοιτοι 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που εισήλθαν σύμφωνα με την 



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

420 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περί επιπλέον αριθμού εισακτέων και έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς 
σε όλα τα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης. 

Την ελληνική γλώσσα διδάσκουν πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ΑΕΙ της χώρας (ΠΕ 70). Κατά την άποψή μας σημαντικός υπήρξε ο διά του νόμου 

4310/ΦΕΚ 258/08-12-2014 (Άρθρο 64 Θέματα Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σ. 7916: 1 . Στις θέσεις 
εκπαιδευτικού προσωπικού του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 694/1977 (Α΄ 264), υπηρετούν αποκλειστικά μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας 

της Θράκης. Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράμματος των 
μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την 
περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου εβδόμου του ν. 694/1977 (Α΄ 264), δεν επιτρέπεται να υπηρετούν 
μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης) αποκλεισμός των μελών της μειονότητας, 

κατόχων του προαναφερθέντος τίτλου σπουδών, από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση των 
μειονοτικών Δημοτικών σχολείων. 

2.1. Εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας στην Ε΄ τάξη των 

μειονοτικών Δημοτικών σχολείων 

2.1.α. Εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως Γ2 

 Στα μειονοτικά Δημοτικά σχολεία από το 1997 πιλοτικά και από το σχολικό έτος 2000-2001 

γενικά για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2 χρησιμοποιήθηκαν τα εγχειρίδια που συντάχτηκαν 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΠΕΜ) (βλ. 
σχετικά: https://museduc.gr/el/). Τα εγχειρίδια για την Ε΄ τάξη είναι τα εξής: 

Περίπατοι με τις λέξεις 1  

Περίπατοι με τις λέξεις 2  
Περίπατοι με τις λέξεις 3  
Τετράδιο ασκήσεων 1 
Τετράδιο ασκήσεων 2 

Τετράδιο ασκήσεων 3 
Οδηγίες δασκάλου 
 Μετά την ολοκλήρωση του ΠΕΜ (1997-2019), οπότε δημιουργήθηκε ένα κενό παιδαγωγικής 

καθοδήγησης και επίβλεψης όσον αφορά την επιστημονική ευθύνη των ΑΕΙ που είχαν αναλάβει την 

υλοποίησή του, διατυπώθηκε από εκπαιδευτικούς του ελληνόγλωσσου προγράμματος η άποψη ότι 
θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής των δημοσίων Δημοτικών 
σχολείων. Με δεδομένο ότι αυτά συντάχτηκαν για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ1 και είναι σε 
χρήση ήδη από το σχολικό έτος 2006-2007 προκύπτουν προβληματισμοί για την καταλληλότητα της 

επιλογής και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού υλικού στα μειονοτικά σχολεία.  

2.1.β. Εγχειρίδια διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας ως Γ1 

 Στην ίδια τάξη η τουρκική γλώσσα διδάσκεται με τα βιβλία: 
Βιβλίο μαθητή: 
Ilkögretim Türkçe 5. Ders Kitabı (2005). N. Ğören, Z. Yener, A. İldeniz, H.S. Aksal, N. Sarıgöz. 

Ankara: MEB Milli Eğitim Bakanlığı. 

Βιβλίο εργασιών: 
Ilkögretim Türkçe 5. Öğrenci Çalışma Kitabı (2005). N. Ğören, Z. Yener, A. İldeniz, H.S. 

Aksal, N. Sarıgöz. Ankara: MEB Milli Eğitim Bakanlığı.  
Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό: 

Ilkögretim Türkçe 5. Öğretmen Kılavuz Kitabı (2005). N. Ğören, Z. Yener, A. İldeniz, H.S. 
Aksal, N. Sarıgöz. Ankara: MEB Milli Eğitim Bakanlığı.  
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Η έκδοση και η χρήση εγχειριδίων διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας είχε μία περιπετειώδη 
διαδρομή (Λιάζος, 2006: 183-186· Ξανθοπούλου, 2008: 88-89) μέχρι το σχολικό έτος 1999-2000 
οπότε η Τουρκία –μετά την υπογραφή το 2000 της Ελληνοτουρκικής Συμφωνίας για την Πολιτιστική 
Συνεργασία (Tsitselikis, Mavrommatis, 2003: 16)– απέστειλε προς έγκριση μία σειρά εγχειριδίων, 

τα οποία εκδόθηκαν στη γείτονα χώρα αλλά είχαν υποστεί επεξεργασία ώστε να μην υπάρχουν 
αναφορές στα περιεχόμενα που δεν συνάδουν με τα οριζόμενα από το Μορφωτικό πρωτόκολλο 
κριτήρια έγκρισης σχολικών εγχειριδίων (αφαιρέθηκαν φωτογραφία του Κεμάλ, τουρκικός εθνικός 
ύμνος, τουρκικά τοπωνύμια κ.ά.) (Λιάζος, 2006: 183).  

2.2. Προγράμματα σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στην Ε΄ τάξη των μειονοτικών 

Δημοτικών σχολείων 

Προκειμένου να προσεγγίσουμε κριτικά την υφιστάμενη κατάσταση θα επιχειρήσουμε μια 
σύντομη ιστορική αναδρομή με σημείο αναφοράς τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) για 
τη διδασκαλία της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας στη μειονοτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Και για τις δύο γλώσσες το πρώτο ΑΠΣ που συντάχτηκε και εφαρμόστηκε είναι αυτό του 1957 

[Υπουργική Απόφαση 149251/28.11.1957 (ΦΕΚ Β΄ 162, 1958), Περί του Αναλυτικού και Ωρολογίου 
Προγράμματος των Μουσουλμανικών Σχολείων].  

Όσον αφορά την ελληνική γλώσσα το συγκεκριμένο  πρόγραμμα περιορίζεται σε μία αναφορά: 
«[...] Οι εκπαιδευτικοί σκοποί και επιδιώξεις εν τοις Μουσουλμανικοίς Σχολείοις αποβλέπουν:  

2) Από ατομικής απόψεως: 
δ) Εις την ορθήν ομιλίαν, ανάγνωσιν, γραφήν και αγάπην της επισήμου γλώσσης του Κράτους» 

[...] (σ.1285). 
Αντίθετα οι αναφορές στην τουρκική γλώσσα είναι εκτενείς και εστιάζουν  

• σε γενικούς σκοπούς, που συνδέονται με την κατάκτηση της γλωσσικής ικανότητας, με μια 
συναισθηματική πλαισίωση προσωπικής εκούσιας συμμετοχής των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία  

[...] 

3) Να αγαπήσουν οι μαθηταί την τουρκική γλώσσαν, ήτις διεγείρει αμέριστον το 
ενδιαφέρον αυτών, ως προς την αναζήτησιν, έρευναν και ανάγνωσιν βιβλίων  συντεταγμένων 

αναλόγως της ηλικίας εαυτών (σ. 1298). 

• σε ειδικές οδηγίες για τη γλωσσική διδασκαλία,  

• στην πρώτη ανάγνωση και γραφή και  

• στη συνέχεια στην ανάγνωση, την ορθογραφία, τη γραμματική, την παραγωγή προφορικού 
και γραπτού λόγου.  

Το πρόγραμμα είναι κλειστού τύπου, γνωσιοκεντρικό και ακολουθεί τον επιμερισμό του 
γλωσσικού μαθήματος σε διακριτά μέρη, κατά την παραδοσιακή μέθοδο (Μήτσης, 2004: 131-136). 

Το 1979 συντάχτηκε και απεστάλη στη Γενική Επιθεώρηση Μειονοτικών Σχολείων Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Περί καθορισμού Αναλυτικού Προγράμματος μαθημάτων των Μειονοτικών 
Μουσουλμανικών Δημοτικών Σχολείων (Ε.Π. 4664/ 20.11.1979 (από το αρχείο του Συντονιστικού 
Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης). Αφορούσε το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα και ειδικότερα τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, για την οποία ως σκοπός αναφέρεται: 
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν τον  ορθό 

μηχανισμό και αρκετά στοιχεία από τον πλούτο της Ελληνικής γλώσσας, ώστε να εξασφαλισθεί έτσι η 
σωστή γραπτή και κυρίως η προφορική επικοινωνία του παιδιού με το περιβάλλον του.  

Ακολουθούν αναλυτικές αναφορές στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, 
ανάγνωση γραφή) και οι αντίστοιχες οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό. Το ΑΠ δεν επικοινωνήθηκε 
στους δασκάλους και δεν εφαρμόστηκε στην πράξη (Δημάση κ.ά., 2014: 21). 
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2.2.α. Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Ε΄ τάξη των 

μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων 

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως Γ2 στα μειονοτικά Δημοτικά σχολεία δεν 
υποστηρίζεται από Αναλυτικό Πρόγραμμα. Πλαισιώνεται από τους στόχους του ΠΕΜ για την 
ελληνική γλώσσα και το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα γενικότερα, που αφορούν:  

• την αρμονική ένταξη των παιδιών της Mειονότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα και την 
ευρύτερη κοινωνία 

• την αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους, με έμφαση στην καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 

που θα βοηθήσει τη μελλοντική τους ένταξη στην εργασία με καλύτερους όρους 

• τη διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό προσωπικό και όλους 
τους πολίτες της Θράκης 

• την παροχή στους εκπαιδευτικούς αφενός ειδικών γνώσεων, αφετέρου κατάλληλου και 
καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού (https://bit.ly/3LWcapw). 

Πλαίσιο αναφοράς για το μάθημα στην Ε΄ τάξη συνιστά το βιβλίο Οδηγιών για τον 
εκπαιδευτικό (βλ. σχετικά: (https://museduc.gr/images/stories/books/E_DIMOTIKOU.pdf).  

Στο πρώτο μέρος η επιστημονική ομάδα του ΠΕΜ για τη γλωσσική διδασκαλία παραθέτει τη 
θεωρητική πλαισίωση (Ιορδανίδου, 2007: 177-186). Τίθεται το περικείμενο της υφιστάμενης 

κατάστασης στους ακόλουθους άξονες: 

• Δίγλωσση εκπαίδευση [για μέρος των μαθητών η εκπαίδευση είναι ή θα πρέπει να είναι 
τρίγλωσση (για τη γλωσσική εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων βλ. Dimasi, Theologou, 
2019)] 

• Αλλόγλωσσος μαθητικός πληθυσμός 

• Περιορισμένη επαφή των μαθητών με τα ελληνικά 

• Έλλειψη προσχολικής αγωγής 

Η ελλειμματική αυτή κατάσταση διευθετήθηκε όταν από σχολικό έτος (2007 - 2008) η φοίτηση 
στην προσχολική εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική 2 [Νόμος 3518/21-12-2006 (ΦΕΚ 272 Α)]. Κατά 
σχολικό έτος 2008-2009 ιδρύθηκαν δημόσια νηπιαγωγεία σε χωριά με αμιγώς μουσουλμανικό 
πληθυσμό και λειτουργούν μέχρι σήμερα με τη φοίτηση των νηπίων της μουσουλμανικής 

μειονότητας να γίνεται χωρίς προβλήματα. 

• Η ελληνική ως αντικείμενο και μέσο διδασκαλίας 

• Ανισότητα στη γλωσσική διδασκαλία. 

Εκτενείς αναφορές οριοθετούν τις μεθοδολογικές επιλογές με βάση τις αρχές διδασκαλίας της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, της διαπολιτισμικής προσέγγισης και της επικοινωνιακής 
πρακτικής, τονίζοντας την πρόθεση των συντακτών των εγχειριδίων, και βάσει αυτής την επιλογή 
των περιεχομένων τους, για σεβασμό της γλωσσικής και πολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών. Για 

την επίτευξη αυτών των στόχων θεωρούνται απαραίτητες, όσον αφορά τις μεθοδολογικές επιλογές, 
η παραστατικότητα (αξιοποίηση της πολυτροπικότητας και αυθεντικών κειμένων), αντιστάθμισμα 
στη σχολική διμορφία, προσαρμοστικότητα (ευελιξία διδακτικού υλικού, διαβάθμιση του βαθμού 
δυσκολίας ανάλογα με την τάξη κατά περίπτωση, βοηθητικό διδακτικό υλικό (τετράδια ασκήσεων) 

και όλα αυτά υπό την οπτική της σκοπούμενης φοίτησης στη μέση εκπαίδευση (Δημητρίου, κ.ά., 
2000: 9-10).  

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων των τριών εγχειριδίων και η ενότητα 
«ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ» (ό.π.: 18-19) στην οποία εντοπίζονται οι πλέον άμεσες αναφορές στη 

μεθοδολογία που ακολουθείται. 
Η διδακτική προσέγγιση είναι κειμενοκεντρική. Γίνεται λόγος για την επιλογή θεματολογίας 

που να διακρίνεται για την εγγύτητα προς τη ζωή, τα βιώματα και την καθημερινότητα των μαθητών, 
για την αξιοποίηση αυθεντικού υλικού και για διάφορα είδη κειμένων, με τη μορφή που κυκλοφορούν 
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στον κοινωνικό χώρο....και οδηγούνται σε λεκτικές πράξεις. Τα κείμενα, και γενικότερα το υλικό που 
επιλέγεται, εμπεριέχουν ενδεικτικά τις πιο συχνές γλωσσικές πράξεις και περιστάσεις επικοινωνίας της 
καθημερινής ζωής, ανταποκρίνονται δηλαδή σε σύγχρονες και σε ενδεχόμενες ανάγκες τους..... τίθενται 
παράλληλα και τα πρώτα θεμέλια για να αποκτήσουν τις ικανότητες της προσωπικής και κριτικής 

στάσης που πρέπει να έχει ο σημερινός αναγνώστης ... Οι εργασίες προϋποθέτουν αναπαραγωγή 
συνθηκών επικοινωνίας μέσα στην τάξη –όταν δεν μπορεί να υπάρξει αυθεντική περίσταση 
επικοινωνίας–... (ό.π.: 18). Διαπιστώνεται ότι η προτεινόμενη μέθοδος είναι η επικοινωνιακή 
(Richards, 2006: 22), με συναρτήσεις με την παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά 

είδη (Κέκια, 2002· Κέκια, 2011) και τον κριτικό γραμματισμό (Behrman, 2006: 494) χωρίς την 
ορολογία που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε, μετά την έκδοση του Οδηγού, στην ελληνική 
βιβλιογραφία.  

Σε κάθε ενότητα υπάρχουν ασκήσεις παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, λεξιλογίου, 

ορθογραφίας, διδάσκονται 1-2 κεντρικά γραμματικά φαινόμενα και οι μαθητές ασκούνται στην 
εμπέδωση γραμματικών φαινομένων που διδάχτηκαν σε προηγούμενες τάξεις (Δημητρίου, κ.ά., 
2000: 18). Συστήνεται η αξιοποίηση συνεργατικών μεθόδων, η ευελιξία στη διαχείριση του 
διδακτικού χρόνου, υπάρχει σήμανση του βαθμού δυσκολίας στις δραστηριότητες/ασκήσεις (ό.π.: 

19) και ουσιαστικά μέσω των συγκεκριμένων οδηγιών υποστηρίζεται η εφαρμογή της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Επισημαίνεται ως σημαντική η αναφορά στη διόρθωση των 
γραπτών των μαθητών, στην οποία έμμεσα γίνεται διάκριση μεταξύ γραμματικού και επικοινωνιακού 
λάθους (Μήτσης, 2004: 163-164). 

Η διδακτική και μεθοδολογική «φιλοσοφία» των οδηγιών συνδέεται με τα περιεχόμενα των 
εγχειριδίων, όπως προκύπτει από έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας μελετήθηκαν τα κείμενα που 
περιλαμβάνουν. Συγκεκριμένα 

• Στα τρία συνολικά Βιβλία Μαθητή και σε σύνολο 189 κειμένων, τα αφηγηματικά κείμενα 
είναι 15 συνολικά και αντιστοιχούν σε ποσοστό 8%, τα περιγραφικά 50 και το ποσοστό τους 
26%, τα μη αφηγηματικά 80 (23 κοινωνικά, 50 πραγματολογικά, 7 επιχειρηματολογικά) με 

το μεγαλύτερο ποσοστό, 43% και τα Λοιπά είναι 44 συνολικά και σε ποσοστό 23% (Δημάκη, 
2020: 179).  

• Στα τρία συνολικά Βιβλία Μαθητή και σε σύνολο 189 κειμένων, τα αυθεντικά κείμενα είναι 
134 (94 προσδοκώμενα να συνταχτούν από τους μαθητές ως άσκηση/δραστηριότητα 

παραγωγής γραπτού λόγου), τα διασκευασμένα 22 και τα κατασκευασμένα (από τους 
συντάκτες του εγχειριδίου) 33 (ό.π.: 185). 

• Στα τρία συνολικά Βιβλία Μαθητή και σε σύνολο 189 κειμένων, τα πολυτροπικά κείμενα 

είναι 110 (ό.π.: 186). 

2.2.β. Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στην Ε΄ τάξη των 

μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων 

Από το ΑΠΣ του 1957 [Υπουργική Απόφαση 149251/28.11.1957 (ΦΕΚ Β΄ 162, 1958), Περί 
του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος των Μουσουλμανικών Σχολείων] μέχρι σήμερα δεν 
έχει συνταχτεί και δημοσιευτεί άλλο ΑΠΣ που να αφορά τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα 

μειονοτικά Δημοτικά σχολεία. Τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια 
μέχρι και σήμερα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της πρωτοβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης 
και στο ισχύον νομοθετικό/θεσμικό πλαίσιο, εκδίδονται στην Τουρκία και κατά συνέπεια –
ουσιαστικά– ακολουθούν το τουρκικό Αναλυτικό Πρόγραμμα. Τυπικά ως πλαίσιο αναφοράς για τη 

διδακτική αξιοποίηση/χρήση των εγχειριδίων της τουρκικής γλώσσας γενικά και ειδικότερα αυτών 
της Ε΄ τάξης των μειονοτικών Δημοτικών σχολείων θεωρείται το βιβλίο Οδηγιών για τον 
εκπαιδευτικό (Ilkögretim Türkçe 5. Öğretmen Kılavuz Kitabı (2005). N. Ğören, Z. Yener, A. İldeniz, 
H.S. Aksal, N. Sarıgöz. Ankara: MEB Milli Eğitim Bakanlığı). Για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασίας μεταφράστηκε στα ελληνικά από την υποψήφια διδάκτορα Αϊλίν Αμπεντίν.  



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

424 

Διαπιστώνεται η διατύπωση αρχικής γενικής στοχοθεσίας και διασπορά των ειδικών 
διδακτικών στόχων σε κάθε ενότητα. Συναρτώνται με τις προσδοκώμενες να αναπτυχθούν γλωσσικές 
δεξιότητες των μαθητών και είναι σχεδόν συνολικά επικεντρωμένοι σε γνωστικούς στόχους. 
Σημειώνουμε τη ρητή αναφορά στις γλωσσικές δεξιότητες της ακρόασης, της ομιλίας, της 

ανάγνωσης, της γραφής και επιπλέον της ανάγνωσης/κατανόησης πολυτροπικών κειμένων διά της 
ανάπτυξης και αξιοποίησης του οπτικού γραμματισμού (Stokes, 2002· Avgerinou, 2007) (οπτική 
ανάγνωση). Οι μεθοδολογικές επιλογές για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας ως Γ1 στα 
μειονοτικά Δημοτικά σχολεία εγκεντρίζονται στον εποικοδομητισμό (Φρυδάκη, 2009: 239 -240), 

χωρίς παράθεση μεθόδων που αφορούν ειδικότερα τη διδακτική και τη διδασκαλία της γλώσσας:  
Για κάθε τομέα (της γλωσσικής διδασκαλίας) έχουν προετοιμαστεί ενότητες σύμφωνα με την 

κονστρουκτιβιστική προσέγγιση. Σκοπός είναι να καλλιεργηθεί η ικανότητα του μαθητή να φτάνει στην 
πληροφορία όχι μέσω απομνημόνευσης αλλά μέσω δημιουργικών/ανακαλυπτικών τρόπων απόκτησης 

της γνώσης αλλά και επίλυσης διαφόρων προβλημάτων.  
Η χρήση τέτοιων μεθόδων από τον εκπαιδευτικό θα ενεργοποιήσει τον μαθητή στην τάξη. [...] 

ώστε η γνώση που θα λάβει να είναι μόνιμη με στόχο την επίτευξη των διδακτικών στόχων.  
Τα περιεχόμενα του γλωσσικού μαθήματος περιλαμβάνουν κείμενα που αφορούν την 

καθημερινή/κοινωνική ζωή, τα βιώματα και τις εμπειρίες των μαθητών. Για την Ε΄ τάξη αρθρώνονται 
σε εφτά θέματα, από τα οποία τα τρία είναι υποχρεωτικά και τα τέσσερα προαιρετικά. Κάθε θέμα 
αποτελείται από τέσσερα κείμενα συνολικά, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών κειμένων, 
διηγημάτων, ποιημάτων και κειμένων επιλογής του εκπαιδευτικού: 

• Άτομο και κοινωνία (υποχρεωτικό) 

• Υγεία και περιβάλλον (υποχρεωτικό) 

• Καινοτομία και εξελίξεις (επιλογής) 

• Εικαστικά (επιλογής) 

• Οι αξίες μας (υποχρεωτικό) 

• Φυσικές καταστροφές (επιλογής) 

• Παιχνίδια και αθλήματα (επιλογής) 

Από τις οδηγίες προκύπτει επαγωγικά η διαπίστωση ότι η θεωρητική πλαισίωση ακολουθεί την 
κειμενοκεντρική προσέγγιση, αν και για τα είδη των κειμένων που χρησιμοποιούνται δεν 
ακολουθείται η σχετική με τα κειμενικά είδη ορολογία (βλ, σχετικά: Δημάση, Σαχινίδου, 2013). 

Εντύπωση προκαλεί η λεπτομερής αναφορά σε θέματα οργάνωσης του γλωσσικού μαθήματος 
και φάσεων της διδασκαλίας με επίκεντρο την ακρόαση, την ανάγνωση, την οπτική ανάγνωση, την 
κατανόηση κειμένου και συγκεκριμένες στρατηγικές/καλές πρακτικές.  

Ως θετική εκτιμάται  

• η συστηματική καταγραφή των ενεργειών για την παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών, 
καθώς ταξινομούνται στο προσυγγραφικό, το συγγραφικό και το μετασυγγραφικό στάδιο  

• η αναφορά Συσχετισμός με τα άλλα μαθήματα, η οποία θέτει εντός των διδακτικών επιλογών 
τη διαθεματική θεώρηση/σύνδεση του γλωσσικού με τα υπόλοιπα μαθήματα του σχολικού 
προγράμματος.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι Οδηγίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής 
γλωσσικής διδασκαλίας. Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται και μία ουσιαστική «ανακολουθία» του 

εγχειριδίου με τα περιεχόμενα των εγχειριδίων διδασκαλίας της τουρκικής στην Ε΄ τάξη των 
μειονοτικών πρωτοβάθμιων σχολείων. Βάσει των ευρημάτων έρευνας τα κείμενα ταξινομούνται ως 
εξής (Μητακίδου, 2013: 107): 
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Πίνακας 1: Λογοτεχνικά ή Μη Λογοτεχνικά κείμενα 

 

 Αριθμός Ποσοστό 

Λογοτεχνικά 22 92% 

Μη Λογοτεχνικά 2 8% 

Σύνολο 24 100% 

 

Είναι ποιητικά (31,8%) και αφηγηματικά [μικρές ιστορίες (45.5%), Λαϊκή 

Λογοτεχνία (4,5%) και Βιωματικές αναδιηγήσεις (18,2%) (τα ποσοστά αφορούν το 

σύνολο των αφηγηματικών λογοτεχνικών κειμένων)].  
Τα ειδολογικά χαρακτηριστικά των κειμένων θέτουν τον εξής προβληματισμό: πώς μπορούν 

να επιτευχθούν στόχοι ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων χωρίς την αξιοποίηση και αυθεντικών 
μη λογοτεχνικών κειμένων, καθώς τα περιεχόμενα των εγχειριδίων με την καθολική παρουσία 
λογοτεχνικών κειμένων αναδεικνύουν τη μη αξιοποίηση των αρχών της επικοινωνιακής μεθόδου (για 

την αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη γλωσσική διδασκαλία βλ.: Cruz, 2010· Αγάθος κ.ά., 2012· 
Ertuğrul & Yıldırım, 2015· Δημάση, Αραβανή, 2016).  

Συμπεράσματα 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της μειονοτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διαχρονικά, για το οποίο υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία, σχετίζεται με το δίγλωσσο πρόγραμμα: 
ελληνόγλωσσο και μειονοτικό (τουρκόγλωσσο) όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο 

γλωσσομάθειας, κυρίως για την ελληνική γλώσσα ως Γ2. Από τη χαρτογράφηση της υφιστάμενης 
κατάστασης σήμερα αναδείχτηκαν ως συνιστώσες του προβλήματος  

• η μη ύπαρξη Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη διδασκαλία και των δύο γλωσσών και η 
υποκατάστασή τους από τα βιβλία με Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς των δύο 
προγραμμάτων  

• οι διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται (επικοινωνιακή, 
εποικοδομητισμός) 

• η μη αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων για τη γλωσσική διδασκαλία (παιδαγωγική των 
πολυγραμματισμών) 

• η απουσία, κατά συνέπεια, ενός σύγχρονου επιστημονικά θεωρητικού πλαισίου 

• τα παρωχημένα εγχειρίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής, όσον αφορά τα κείμενα που δεν 
μπορούν να ικανοποιήσουν πλέον –λόγω του χρόνου σύνταξης– βασικές αρχές της 

διδασκαλίας, όπως είναι η επικαιρότητα, η εγγύτητα προς τη ζωή και η 
πολυπολιτισμικότητα/διαπολιτισμικότητα και η ανάγκη επικαιροποίησης της διδακτικής 
μεθοδολογίας 

• τα παρωχημένα εγχειρίδια για τη διδασκαλία της τουρκικής, όσον αφορά τα περιεχόμενα, 

καθώς το σύνολο σχεδόν των κειμένων είναι λογοτεχνικά και είναι μη εφικτή η αξιοποίηση 
σύγχρονων διδακτικών μεθόδων  

• η διαφορετική φιλοσοφία Οδηγιών για τους εκπαιδευτικούς  

• η διαφορετική διδακτική μεθοδολογία για τις δύο γλώσσες και  

• η διαφορετική διαχείριση των κειμενικών ειδών στα περιεχομένων των σχολικών εγχειριδίων. 

Όλα αυτά σωρευτικά δημιουργούν σύγχυση στους μαθητές. 
Οι ομοιότητες που σημειώνονται στην επιδίωξη μαθητοκεντρικής διδασκαλίας και 

διαθεματικών προσεγγίσεων στο γλωσσικό μάθημα δεν μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές 
συνθήκες για ουσιαστική συνεργασία των εκπαιδευτικών ώστε η γλωσσική διδασκαλία να ακολουθεί 

ένα κοινό πλαίσιο μεθοδολογικών αρχών. 
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Η σύνταξη σύγχρονων ΑΠΣ για τις δύο γλώσσες και νέων εγχειριδίων διδασκαλίας τους και η 
ουσιαστική επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών των μειονοτικών Δημοτικών σχολείων θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης και στην υποστήριξη της λειτουργίας του 
δίγλωσσου προγράμματος. 
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Γ03. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

Βορβή Ιωάννα  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 

 
Δανιηλίδου Ευγενία  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 
 

Παπαγάλου Φωτεινή  

MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 

Περίληψη  

Η ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom) αποτελεί μια σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική 
προσέγγιση που υιοθετείται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης ως προς 

τη φιλοσοφία προσέγγισης και τρόπου εφαρμογής της και ως προς τα παιδαγωγικά και μαθησιακά 
οφέλη και τις πιθανές δυσκολίες εφαρμογής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρουσιάζονται 
δύο προτάσεις/παραδείγματα εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης  στα φιλολογικά μαθήματα. Τα 
παραδείγματα συμβάλλουν ώστε να αναδειχθεί ότι η ανεστραμμένη τάξη αποτελεί μια παιδαγωγική 

επιλογή, που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για διαδραστική και δυναμική εμπλοκή των μαθητών 
στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για διαφοροποιημένες στρατηγικές μάθησης. 

 
Λέξεις κλειδιά: ανεστραμμένη τάξη, Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

1. Εισαγωγή  

Η ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom) είναι ένα μεικτό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης, 

το οποίο συνδυάζει τη δια ζώσης με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Βασικό 
χαρακτηριστικό της είναι ότι μεταφέρει την παράδοση του μαθήματος έξω από την αίθουσα 
διδασκαλίας - κυρίως μέσα από πολυτροπικό υλικό -, προκειμένου ο διδακτικός χρόνος στην τάξη 
να αφιερωθεί περισσότερο σε συνεργατικού και αλληλεπιδραστικού τύπου μαθησιακές 

δραστηριότητες, όπου οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά με το διδακτικό περιεχόμενο.  
Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης οργανώνεται σε τρία στάδια (Estes et al., 2014).  
1ο στάδιο, πριν την τάξη. Υλοποιείται εξ αποστάσεως, στο σπίτι και οι μαθητές λαμβάνουν, 

συνήθως μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το   εκπαιδευτικό υλικό για μελέτη. Μπορούν να 

το δουν, να το μελετήσουν και να απαντήσουν σε σύντομα φύλλα εργασίας ή κουίζ. Έτσι, ο  
εκπαιδευτικός αποκτά μια πρώτη συνολική εικόνα για το τι έχουν κατανοήσει οι μαθητές του, αλλά 
και πού χρειάζονται περεταίρω βοήθεια και τι παρανοήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσει στην αίθουσα 
διδασκαλίας.  

2ο στάδιο, μέσα στη σχολική τάξη. Εφαρμόζονται ενεργητικές και συμμετοχικές διδακτικές 
τεχνικές στην κατεύθυνση επίλυσης αποριών και δυσνόητων εννοιών και σημείων. Ο σχολικός 
χρόνος αξιοποιείται με δραστηριότητες κυρίως ομαδοσυνεργατικές ή και με δομημένες συζητήσεις 
εμβάθυνσης, που διεξάγονται με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.  
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3ο στάδιο, μετά την τάξη. Εξ αποστάσεως, από το σπίτι, οι μαθητές αξιολογούν τις γνώσεις 
που έχουν αποκτήσει μετά τα δυο πρώτα στάδια και έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις 
τους.  

H ανεστραμμένη τάξη βασίζεται θεωρητικά στην κονστρουκτιβιστική συνεργατική μάθηση 

του Piaget, στην κοινωνικοπολιτισμική μάθηση του Vygotsky, στη βιωματική μάθηση του Kolb, στις 
θεωρητικές αρχές της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε.) και σε στοιχεία συμπεριφορισμού (π.χ. κλειστές ερωτήσεις), που αξιοποιούνται 
συνδυαστικά (Vygotsky, 1988, 1997,  Kolb, 1984, Camp et al., 1999, Brooks & Brooks, 1999, 

Rummel, 2008).  
Για την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης χρειάζεται η διδακτική 

διαδικασία να είναι καλά δομημένη και σχεδιασμένη σε όλα τα στάδια διεξαγωγής της, προκειμένου 
να υιοθετούνται οι παιδαγωγικές αρχές της διερευνητικής μάθησης και της ανάπτυξης ψηφιακού 

υλικού και να εξασφαλίζεται η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Η 
αξιοποίηση  της Τεχνολογίας δημιουργεί θετική προδιάθεση για τις διδακτικές δραστηριότητες που 
θα ακολουθήσουν στην τάξη (Μπαξεβάνη, Παπαδάκης, 2019). Ο εκπαιδευτικός κατά την εφαρμογή 
της ανεστραμμένης τάξης δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να σκεφτούν οι  μαθητές του 

πολυεπίπεδα, δημιουργικά και κριτικά. Καλό είναι στο εκπαιδευτικό υλικό να περιλαμβάνονται 
δραστηριότητες στη λογική της παιχνιδοποίησης για ένα πιο ελκυστικό μάθημα, τα βίντεο να έχουν 
ευκρίνεια, το περιβάλλον εργασίας να είναι φιλικό. Οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να 
εξασφαλίσουν μαθησιακά και παιδαγωγικά οφέλη, καθώς επιτυγχάνεται η ενεργός εμπλοκή 

περισσότερων μαθητών στη διαδικασία (Γαρίου κ.ά., 2015). Παράλληλα, αναπτύσσονται δεξιότητες 
ανεξάρτητης μελέτης, σκέψης και δράσης και δια βίου μάθησης και καλλιεργούνται μεταγνωστικές 
δεξιότητες. Επιπλέον, με την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης ενισχύεται η αυτονομία της 
μελέτης των μαθητών με τον δικό τους ρυθμό και στον δικό τους χρόνο, καλλιεργείται η 

συνεργατικότητα και κοινωνικοποίηση με την προώθηση της αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ 
τους και με τον εκπαιδευτικό και ενδυναμώνονται ο κριτικός, ο ψηφιακός και ο οπτικοακουστικός 
γραμματισμός. Δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα στην τάξη, 
καθώς οι μαθητές ασχολούνται περισσότερο με δραστηριότητες υψηλότερου επιπέδου (ανάλυσης, 

σύνθεσης κ.ά.) και θέτουν ερωτήσεις  πιο ουσιαστικές, εφόσον είχαν χρόνο να εξετάσουν το υλικό 
πριν από την τάξη (Μακροδήμος, 2016, Μουζάκης, κ.ά., 2021).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί το, επίσημα νεοεισαχθέν στο θεσμικό 
πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (νόμος 4823/2021, άρθρο 86), καινοτόμο μοντέλο της 

ανεστραμμένης τάξης, ως προς τη φιλοσοφία της προσέγγισης και του τρόπου εφαρμογής της και ως 
προς τα παιδαγωγικά και μαθησιακά οφέλη, αλλά και τις πιθανές δυσκολίες κατά την  υλοποίησή 
της. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αναπτύσσονται δύο προτάσεις/παραδείγματα εφαρμογής της 
ανεστραμμένης τάξης στα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου.  

2. Ανεστραμμένη Τάξη. Παραδείγματα εφαρμογής στα φιλολογικά μαθήματα 

2.1. Παράδειγμα 1ο - Γυμνάσιο 

Μάθημα/Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου. Κεφάλαιο 9. Ενότητα 44: Το 
προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ, έμφαση πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα σημεία: -Παράγοντες 
έντασης γηγενών-προσφύγων, σχέσεις γηγενών- προσφύγων. -Συνέπειες της άφιξης των προσφύγων 

στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή, στον πολιτισμό.  
Σκοπός μαθήματος: Η αποτίμηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων της 

Μικρασιατικής Καταστροφής στην Ελλάδα. 
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Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να: 

1. γνωρίζουν τις κύριες παραμέτρους της διάστασης γηγενών-προσφύγων. 
2. εκτιμήσουν την επίδραση της παρουσίας των προσφύγων στην οικονομική, κοινωνική, 

πολιτική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας. 
3. γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν με τις συνθήκες ζωής των προσφύγων κατά το 

πρώτο διάστημα της άφιξής τους στην Ελλάδα. 

Πρώτο στάδιο, πριν την τάξη.  
Αναρτάται βιντεοπαρουσίαση (7΄) που αποτελεί εμπλουτισμένη παρουσίαση: powerpoint με 

τα βασικά σημεία από το σχολικό βιβλίο, σύντομη αφήγηση με επιπλέον πληροφορίες για την  
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), μουσική και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τη 
ζωή των προσφύγων στην Ελλάδα. Οι μαθητές καλούνται να δουν το βίντεο και να απαντήσουν σε 
φύλλο εργασίας με ανοιχτές ερωτήσεις ανάκλησης γνώσεων και κατανόησης (π.χ. Για ποιους λόγους 

η στάση των γηγενών Ελλήνων ήταν αρνητική απέναντι στους πρόσφυγες; Για ποιους λόγους η 
αγροτική οικονομία αναζωογονήθηκε από την άφιξη των προσφύγων;) ή ερωτήσεις σωστού – λάθους 
(π.χ. Οι πρόσφυγες επηρέασαν τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα). Επίσης, οι μαθητές αναζητούν τη 
σημασία της λέξης «πρόσφυγας» σύμφωνα με το λεξικό της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα» και 

του ορισμού του πρόσφυγα σύμφωνα με τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για το καθεστώς των προσφύγων.  
Δεύτερο στάδιο, στην τάξη (2 διδακτικές ώρες).  
Ο εκπαιδευτικός κάνει σύντομη επισκόπηση της ενότητας με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν 

οι μαθητές στο πρώτο στάδιο και με έμφαση σε έννοιες κλειδιά του μαθήματος: ΕΑΠ, σχέσεις 

γηγενών- προσφύγων, συνέπειες της άφιξης των προσφύγων στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική 
ζωή και στον πολιτισμό, οι συνθήκες ζωής και τα επαγγέλματά τους κατά το πρώτο  διάστημα της 
άφιξής τους, προσφυγικοί συνοικισμοί.  

Δίνονται οι εργασίες.  

-1η εργασία, κοινή για όλες τις ομάδες (σύνδεση με το 2ο μαθησιακό αποτέλεσμα): Να 
εκπονήσετε έναν εννοιολογικό χάρτη θέτοντας στο κέντρο: Συνέπειες της άφιξης των προσφύγων 
στην Ελλάδα.  

Ακολουθούν οι εργασίες ανά ομάδες ως εξής: 

-1η και 2η ομάδα (σύνδεση με το 1ο μαθησιακό αποτέλεσμα): Αφού μελετήσετε τις πηγές 1 και 
2 του σχολικού βιβλίου, να καταγράψετε και να σχολιάσετε τους παράγοντες έντασης μεταξύ 
γηγενών και προσφύγων όπως παρουσιάζονται στα κείμενα (δραστηριότητα 2η του σχολικού 
βιβλίου).  

-3η και 4η ομάδα (σύνδεση με το 1ο και 3ο μαθησιακό αποτέλεσμα): Να διαβάσετε τις παρακάτω 
μαρτυρίες προσφύγων και να καταγράψετε τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 
πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. Οι ομάδες καλούνται να 
διαβάσουν 3 σύντομες μαρτυρίες: - Μαρτυρία Ελένης Μαναήλογλου από το Ικόνιο. Κέντρο 

Μικρασιατικών Σπουδών, Η έξοδος. Μαρτυρίες από τις επαρχίες της κεντρικής και νότιας 
Μικρασίας, τ.Β', Αθήνα 1982, σ. 348-349. - Μαρτυρία, Η Έξοδος, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
τόμ. Β', σ. 261. - Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από το χωριό Φερτέκι της Καππαδοκίας, κοντά 
στη Νίγδη). Η Έξοδος, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. Β', σ. 261.  

Πηγή: Υποδοχή και εγκατάσταση προσφύγων: https://www.greek-
language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html?subpoint=17#41 

-5η ομάδα (σύνδεση με το 3ο μαθησιακό αποτέλεσμα): (Μελέτη οπτικού υλικού. Δίνονται 3 
φωτογραφίες από τη ζωή των προσφύγων και 3 ενασχόλησης με επαγγέλματα). Να μελετήσετε τις 

φωτογραφίες που σας δίνονται από την ζωή των προσφύγων εντοπίζοντας σε τι εστιάζει ο 
φωτογράφος σε κάθε φωτογραφία και τι προσπαθεί να εκφράσει μέσω της συγκεκριμένης εικόνας 
(π.χ. εστίαση στο γεγονός, στην αποτύπωση των συναισθημάτων των προσώπων, στον περιβάλλοντα 
χώρο που υποδηλώνει τις συνθήκες, στη γλώσσα του σώματος). Να καταγράψετε πληροφορίες για 

τις συνθήκες ζωής των προσφύγων κατά το πρώτο διάστημα της άφιξής τους στην Ελλάδα και τα 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html?subpoint=17
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html?subpoint=17
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επαγγέλματά τους. Πηγές φωτογραφιών: Σχολικό βιβλίο: 1. Προσφυγικός καταυλισμός στην 
Κοκκινιά (σημερινή Νίκαια του Πειραιά) το 1929. 2. Γυναίκες πρόσφυγες εργάζονται σε 
νηματουργείο. Φωτογραφικό αρχείο της ΕΡΤ https://archive.ert.gr/  

Γίνεται η παρουσίαση ομαδικών εργασιών, αξιολόγηση και ανακεφαλαίωση. 

3ο στάδιο-μετά την τάξη. 
Ανατίθενται εργασίες:  

-Αυτοαξιολόγηση του μαθητή με ψηφιακό τεστ: διαδραστική άσκηση αυτοαξιολόγησης πολλαπλών 
επιλογών (Μεταγνώση. Οι μαθητές αξιολογούν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει μετά τα δυο πρώτα 

στάδια και έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις τους).  
-Εργασίες επέκτασης της θεματικής και σύνδεσης με το σήμερα. Προτείνεται να επιλέξουν μία από 
τις 2 εργασίες:  

• Να προσδιορίσετε την έννοια του πρόσφυγα σήμερα. – Να αναζητήσετε φωτογραφίες στο 
διαδίκτυο για τους σημερινούς πρόσφυγες πολέμου, για τις δυσκολίες μετάβασης των 
προσφύγων από τον τόπο τους σε χώρες της Ευρώπης και να συγκρίνετε τις συνθήκες του 

τότε με σήμερα. 

• Κατά μια εκτίμηση, η Ελλάδα χωρίς τους πρόσφυγες θα ήταν σήμερα μια άλλη χώρα. 
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Να τεκμηριώσετε τη θέση σας (δραστηριότητα 1η του σχολικού 

βιβλίου). 

Προαιρετικά: Να δημιουργήσετε ένα βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Προσφυγιά» του 

συγκροτήματος Χειμερινοί Κολυμβητές: παρουσίαση με powerpoint και με moviemaker. Προσθήκη 
στο τραγούδι φωτογραφιών προσφύγων και καταυλισμών.  

2.2. Παράδειγμα 2ο - Λύκειο 

Μάθημα/Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α΄ Γενικού Λυκείου Θουκυδίδη 
Ιστορία, Βιβλίο 3, κεφ. 81.  

Το 3ο Βιβλίο του Θουκυδίδη περιλαμβάνει τα γεγονότα του τέταρτου, πέμπτου και έκτου έτους 
του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Στο κεφάλαιο 81 παρουσιάζεται η κορύφωση των 

θηριωδιών και των ακροτήτων του εμφυλίου πολέμου της Κέρκυρας. Μαζί με τα δύο επόμενα 
κεφάλαια (που αφορούν, επίσης, τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου και μαζί με το σημερινό 
αποτελούν διαχρονικά αντιπολεμικά κείμενα) δίνει την ευκαιρία στον Θουκυδίδη, διευρύνοντας το 
συγκεκριμένο παράδειγμα της Κέρκυρας, να εκθέσει τις γενικές απόψεις του για την επίδραση ενός 

πολέμου και μάλιστα εμφυλίου στα ήθη του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ο  τρόπος που 
παρουσιάζονται οι δραματικές συνέπειες του πολέμου απηχεί την άποψη του ιστορικού για τη φρίκη 
και το παράλογο του πολέμου, όπως και την ανθρωπιστική και αντιπολεμική του πρόθεση.  

Σύμφωνα με το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού και οδηγίες διδασκαλίας, έμφαση θα δοθεί στα 

ακόλουθα σημεία: - Ενάργεια και δύναμη της περιγραφής των φρικαλεοτήτων. - Νηφαλιότητα, 
αποφυγή συναισθηματικής φόρτισης ή προσωπικής τοποθέτησης από τον ίδιο τον ιστορικό κατά την 
εξιστόρηση τόσο σκληρών γεγονότων. 

Σκοπός μαθήματος: Η συνειδητοποίηση της «παθολογίας» και των δεινών κάθε πολέμου και 

της αλλοίωσης της ανθρώπινης φύσης μέσα σε αυτόν.  
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές να είναι σε θέση να: 

1. καταλάβουν τις αιτίες που αποβαρβαρώνουν τον άνθρωπο σε συνθήκες πολέμου.  
2. αντιληφθούν τη σκληρότητα και την κατάπτωση των ηθικών αξιών, που παρατηρούνται σε κάθε 

πόλεμο και κυρίως σε εμφύλια αναμέτρηση και να ευαισθητοποιηθούν.  
3. προβληματιστούν για τη διαχρονικότητα και την επικαιρότητα των αντιλήψεων του ιστορικού 

και την ισχύ τους στην εποχή μας. 
4. αναγνωρίζουν τη συνεισφορά του λεξιλογίου και των μορφοσυντακτικών δομών στη 

νοηματοδότηση του κειμένου. 

https://archive.ert.gr/
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5. αντιπαραβάλλουν και να συγκρίνουν πληροφορίες και στοιχεία μεταξύ κειμένων με ίδιο θέμα ως 
προς την πρόθεση, τις ιδεολογικές θέσεις, το ύφος και την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητά 
τους. 

6. συνεργάζονται, διαλέγονται, διαπραγματεύονται και να καταλήξουν σε κοινό συμπέρασμα.  

1ο στάδιο: πριν την τάξη. 
Αναρτώνται βιντεοπαρουσίαση του κειμένου, φύλλο εργασίας με γλωσσικά σχόλια και 

βοηθητικές ερωτήσεις για κατανόηση και μετάφραση, πληροφορίες, πηγές και εικόνες για στοιχεία 
του κειμένου (Ισθμός Λευκάδας - αρχαία λιμάνια Κέρκυρας). Επίσης, δίνεται κουίζ 

αυτοαξιολόγησης. Οι μαθητές βλέπουν τη βιντεοπαρουσίαση, επισκέπτονται τους συνδέσμους και 
συμπληρώνουν φύλλο εργασίας/Δραστηριότητες. 

Δραστηριότητες: 
Α. Πραγματολογικά στοιχεία.  

1η δραστηριότητα: 81.1. Ισθμός - Αρχαία γέφυρα Λευκάδας (προαιρετικά): Τη Λευκάδα, τη 
γνωρίζετε. Γνωρίζετε, όμως, για τον ισθμό και την αρχαία γέφυρά της; Πληροφορίες και εικόνες για 
τον Ισθμό και τη γέφυρα θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους. Σημειώστε τις βασικότερες 
πληροφορίες.  

• Ισθμός Λευκάδας. Πληροφορίες και εικόνες. Στράβων, Γεωγραφικά, Ι, 2.8 (Λευκάδα) 
http://amfipolinews.blogspot.com/2019/11/blog-post_480.html  

• Αρχαία γέφυρα Λευκάδας. Πηγές πρωτογενείς (Στράβων), δευτερογενείς και εικόνες σε 
χάρτη 19ου αιώνα. https://iaitoloakarnania.gr/2018/06/i-archaia-gefyra-i-opoia-enone-ti-
leykada-me-tin-akarnania/  

• Ισθμός Λευκάδας (αναφορά και σε άλλο βιβλίο  του Θουκυδίδη: [4.8.2] «καὶ ἐπὶ τὰς ἐν τῇ 

Κερκύρᾳ ναῦς σφῶν τὰς ἑξήκοντα ἔπεμψαν, αἳ ὑπερενεχθεῖσαι τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν καὶ 
λαθοῦσαι τὰς ἐν Ζακύνθῳ Ἀττικὰς ναῦς ἀφικνοῦνται ἐπὶ Πύλον·» (Πύλη για την Ελληνική 
Γλώσσα)             https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=73&page=119 

2η δραστηριότητα: 81.2. Υλλαϊκό λιμάνι: Σίγουρα γνωρίζετε την Κέρκυρα και ίσως να έχετε 

επισκεφτεί το Ποντικονήσι. Ξέρετε ότι εκεί υπήρχε το Υλλαϊκό λιμάνι, το οποίο αναφέρει ο 
Θουκυδίδης; Πηγαίνετε στις παρακάτω ιστοσελίδες, για να δείτε εικόνες και video και για να βρείτε 
πληροφορίες για το Υλλαϊκό λιμάνι. Σημειώστε τις βασικές.  

• Τα αρχαία λιμάνια της Κέρκυρας (Αλκίνοου και Υλλαϊκό): Διαβάστε το κείμενο (στην 1η και 
τελευταία παράγραφο, πληροφορίες για το Υλλαϊκό λιμάνι). (Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού) http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=6281  

• Υλλαϊκό λιμάνι. Video (56΄΄). Virtual Tour.  
https://approdi-
route.eu/listing/%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%C
F%82-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%BD-

%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%
B1%CF%83%CF%83%CE%B1-
%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CF%80/  

• Το Υλλαϊκό λιμάνι σε άλλο χωρίο στον Θουκυδίδη [3.72.3]: «ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν 

δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, 
καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον» (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα).  
https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=73&page=103  

3η δραστηριότητα: Φυλή των Υλλαίων (προαιρετικά): Αν θέλετε να δείτε αναφορά της φυλής 

των Υλλαίων στην επιγραφή IG IX 1, 694, ανοίξτε τον σύνδεσμο: 
https://epigraphy.packhum.org/text/42423 
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Β. Κατανόηση – μετάφραση: Με τη βοήθεια του διαδραστικού κειμένου, των γλωσσικών 
σχολίων, των ερωτήσεων και της απλοποιημένης δομής, προσπαθήστε να κατανοήσετε το νόημα του 
κειμένου και να το μεταφράσετε. Δίνεται βιντεοπαρουσίαση του κειμένου από το ψηφιακό 
εμπλουτισμένο βιβλίο με ηχογραφημένη ανάγνωση από τον εκπαιδευτικό,  καθώς και απλοποιημένη 

η  δομή του κειμένου. Βοηθητικές-καθοδηγητικές ερωτήσεις κατανόησης. Π.χ. 1. ποιοι έφυγαν; 2. 
πότε και γιατί; 3. ποιοι πήραν τους Μεσσηνίους ; 4. πού τους οδήγησαν; 5. προ ς τα πού έπλεαν τα 
πλοία; 5. τι συνέβη στο Ήραιο; κ.ά.  

Γ. Κουίζ, στο τέλος 1ης φάσης: Πέντε ερωτήσεις κατανόησης, κλειστού τύπου (Σ/Λ).  

Επιπλέον, τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι εξής:  
1.Προσπαθήστε να μεταφράσετε: [81.3] «Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς 

ἑώρων τὰ γιγνόμενα διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ 
δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο».  

2. Για καθεμιά από τις λέξεις «λάβοιεν» και «ἑώρων» του αρχαίου κειμένου βρείτε 2 
παράγωγες νεοελληνικές λέξεις και συντάξτε μία πρόταση με κάθε ζεύγος παραγώγων.  

3. Συνδέστε τις νεοελληνικές λέξεις κόμιστρο, πλοίο, αίσθηση που δίνονται με ομόρριζές τους 
αρχαιοελληνικές στο κείμενο. 

2ο στάδιο: στην τάξη (2 διδακτικές ώρες). 
Ελέγχονται οι γνώσεις των μαθητών ως προς την κατανόηση και μετάφραση του κειμένου, τις 

οποίες απέκτησαν κατά το προηγούμενο (1ο) στάδιο. Γραμματική – Συντακτικό σε επιλεγμένα 
σημεία. 

Ακολουθούν ερμηνευτικές ερωτήσεις και υλοποιούνται ομαδοσυνεργατικές, κυρίως, 
διερευνητικές, βιωματικές δραστηριότητες εμβάθυνσης, που διεξάγονται με την καθοδήγηση και τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού. 

α. Ερωτήσεις κατανόησης: 

• Ποια πληροφορία έχουμε για τη Λευκάδα;  

• Ποια πληροφορία έχουμε σχετικά με τον Υλλαϊκό λιμένα; 

• Με ποιον τρόπο έγινε η αναχώρηση των Πελοποννησίων; 

• Τι συνέβη με τους ικέτες; 

• Για ποιον λόγο οι Κερκυραίοι σκότωναν συμπολίτες τους;  

β. Μετάφραση - Γραμματική – Συντακτικό σε επιλεγμένα σημεία. Ενδεικτικά: μεταφορά 
φράσης στον άλλον αριθμό, μεταφορά χρόνων περιόδου στον Ενεστώτα, αντιστοίχιση τύπων με τη 

γραμματική ή συντακτική αναγνώρισή τους, χαρακτηρισμός και αιτιολόγηση του υποθετικού λόγου 
«εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον», εντοπισμός προσδιορισμών (π.χ. της αιτίας) σε περίοδο.  

γ. Ερμηνευτικά σχόλια για τα χωρία: «Τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο», «κατέγνωσαν 
πάντων θάνατον», «τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες...λαβόντων», «πᾶσα τε ἰδέα κατέστη θανάτου».  

δ. Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.  
Δίνονται φύλλα εργασίας, στα οποία αξιοποιούνται δραστηριότητες του διδακτικού εγχειριδίου 

και επιπλέον δραστηριότητες. 
-1η εργασία, κοινή για όλες τις ομάδες (σύνδεση με το 2ο και το 4ο μαθησιακό αποτέλεσμα): 

α) Υπογραμμίσετε τα ρήματα ή τις φράσεις του κειμένου που δηλώνουν τον θάνατο. Πού 
αποσκοπεί η συσσωρευτική καταγραφή τους και ποια επίδραση έχουν στο ύφος του κειμένου; Ποια 
εικόνα αισθητοποιούν; Ποια χρώματα θα επιλέγατε για να την ζωγραφίσετε; 

β) Εντοπίστε τους προσδιορισμούς που αναφέρονται στα ρήματα που δηλώνουν θάνατο και 

εξηγήστε τη λειτουργία τους στον λόγο.  
Ακολουθούν οι εργασίες, μία για καθεμιά από τι 5 ομάδες, ως εξής: 
-1η ομάδα (σύνδεση με το 2ο και το 3ο μαθησιακό αποτέλεσμα): «καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα 

ἀπέκτεινε»: καταγράψτε τα σχόλιά σας ως προς τις συνθήκες εμφύλιας διαμάχης. (Κάθε έννοια 

ηθικής, δικαιοσύνης, γραπτού ή άγραφου νόμου αλλά και ανθρωπιάς καταλύεται). Δημιουργήστε 
εννοιολογικό χάρη έντυπο/ηλεκτρονικό, με κεντρική έννοια «πόλεμος» και δευτερεύουσες έννοιες 
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τις συνθήκες. Σκεφτείτε πόλεμο/ους εμφύλιο/ους ή μη της σύγχρονης ιστορίας. Υπάρχουν 
ομοιότητες με τις συνθήκες του πολέμου, στον οποίο αναφέρεται ο Θουκυδίδης; 

-2η ομάδα (σύνδεση με το 1ο, το 2ο και το 5ο μαθησιακό αποτέλεσμα): Αφού μελετήσετε το 
κείμενό μας (3.81 του Θουκυδίδη) και το γράμμα του Λίνκολν (Οκτώβριος 1863 ) που αναφέρεται 

στην έκρηξη βίας στην πολιτεία του Μιζούρι, να επισημάνετε και να σχολιάσετε τις αντιστοιχίες 
(κοινά σημεία) που υπάρχουν ως προς τη βαθύτερη αιτία της αναταραχής και τις καταστροφικές 
συνέπειές της. Ετοιμάστε αγώνα λόγων με 3 επιχειρήματα για το επικοινωνιακό αποτέλεσμα κάθε 
κειμένου. Τρεις μαθητές για το κείμενο Θουκυδίδη και δύο για του Λίνκολν.  

-3η ομάδα (σύνδεση με το 2ο και το 5ο μαθησιακό αποτέλεσμα): Συγκρίνετε τον θάνατο των 
ολιγαρχικών στο ιερό που περιγράφεται στο κείμενό μας (3.81 του Θουκυδίδη) με τον θάνατο του 
Παυσανία στο ιερό της Χαλκιοίκου Αθηνάς (Θουκυδίδης, Βιβλίο 1, κεφ. 134) και καταγράψτε κοινά 
σημεία και διαφορές. Αναζητήστε τη σημασία της λέξης «ἱκέτης» σε λεξικό (αν υπάρχει δυνατότητα, 

σε ηλεκτρονικό λεξικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα: Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής 
ή Liddell & Scott) https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-
scott/search.html?lq=%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82) και σχολιάστε 
την ιερότητα του προσώπου του ικέτη και την αντιμετώπισή του στις δύο αυτές περιπτώσεις.  Αν 

έχετε χρόνο, διαβάστε για το "Κυλώνειον άγος" (δίνεται ή το βρίσκουν στον υπερσύνδεσμο του 
εμπλουτισμένου βιβλίου). 

-4η ομάδα (σύνδεση με το 2ο, το 3ο και το 5ο μαθησιακό αποτέλεσμα): (Δίνεται εικόνα της 
Guernica (1937) του Πικάσο, εμπνευσμένης από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο). Σε τι εστιάζει ο 

ζωγράφος και σε τι ο Θουκυδίδης (π.χ. στο γεγονός, στα συναισθήματα προσώπων, στις συνθήκες) 
και ποια είναι η πρόθεσή τους;  

-5η ομάδα (σύνδεση με το 1ο, το 2ο και το 3ο μαθησιακό αποτέλεσμα): Να παρουσιάσετε τα 
φοβερά γεγονότα που διαδραματίζονται στο κεφ. 81 σαν σημερινοί ρεπόρτερς εφημερίδων ή 

ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.  
Γίνεται η παρουσίαση ομαδικών εργασιών, αξιολόγηση και ανακεφαλαίωση. 
Και στα δύο σενάρια, η αξιολόγηση των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων από τον 

εκπαιδευτικό γίνεται με κλείδες παρατήρησης για την εργασία της ομάδας συνολικά και των μελών 

της ομάδας ατομικά. Επίσης, κάθε ομάδα αυτοαξιολογεί το έργο της και κατά την παρουσίαση των 
ομαδικών εργασιών στην ολομέλεια αξιολογεί την εργασία των άλλων ομάδων (ετεροαξιολόγηση).  

3ο στάδιο-μετά την τάξη. 
Αναρτώνται στην πλατφόρμα e-me: 1. Κουίζ ατομικής αξιολόγησης. Ερωτήσεις: 2 

ερμηνευτικές ανοιχτού τύπου, 3 ερωτήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου, κλειστού 
τύπου (π.χ. σύνδεση λέξεων α.ε. και ν.ε., ομόρριζες, παράγωγες, επιβίωση ως σήμερα κτλ.).  

2. Δραστηριότητες μεταγνώσης. Ενδεικτικά (από το σχολικό εγχειρίδιο): 
-Να παρουσιάσετε (με powerpoint, κείμενο, video, εικόνα) ένα ολοκληρωμένο «πορτραίτο» 

του Νικόστρατου και του Ευρυμέδοντα (να λάβετε υπόψη σας την πολεμική τακτική, τη γενικότερη 
συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του καθενός) και να προχωρήσετε σε σύγκριση των δύο ανδρών. 

-Να συζητήσετε την επέμβαση του ξένου παράγοντα και τις συνέπειές της στην πολιτική ζωή 
της Κέρκυρας. Μπορείτε να αναφέρετε ανάλογα παραδείγματα από τη σύγχρονη ελληνική ή 

παγκόσμια πολιτική σκηνή; 
3. Προαιρετικές δραστηριότητες: Βρείτε μουσική που ταιριάζει στο περιεχόμενο του κειμένου 

ή δημιουργήστε παρουσίαση με εικόνες και ήχο για όσα περιγράφονται στο κείμενο.  
Παραπομπή σε επιπλέον υλικό και πληροφορίες, για περαιτέρω εμβάθυνση.  

5. Συμπεράσματα 

Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης ενδείκνυται για την αύξηση της εκπαιδευτικής 

διαδραστικότητας και φαίνεται πως προσφέρει τρόπους, για να εμπλακούν οι μαθητές σε πιο 
αποτελεσματική, υποστηρικτική, παρωθητική και ενεργητική μάθηση, ειδικά για μαθητές με χαμηλές 
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επιδόσεις και μαθητές που μπορεί να δυσκολεύονται στην παραδοσιακή δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία.  

Η πολυμορφικότητα του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και εξυπηρετεί πολλές κατηγορίες διδακτικών στόχων. Ως 

προς την αλληλεπίδραση των μαθητών με το ψηφιακό υλικό (παρουσίαση, βίντεο, διαδραστικό 
βιβλίο, ιστοσελίδα) παρατηρείται ότι είναι διαφορετικού βαθμού από μαθητή σε μαθητή και 
διαφορετική ανάμεσα στα διάφορα είδη του υλικού. Έτσι, οι προαιρετικοί σύνδεσμοι για περαιτέρω 
πληροφορίες απασχολούν λιγότερο τους μαθητές, ενώ τα βίντεο παρουσιάζουν μεγάλο πλεονέκτημα 

έναντι της στατικής εικόνας, γιατί παρέχουν περισσότερη πληροφορία και μπορούν να διευκολύνουν 
τη βαθύτερη κατανόηση. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι βίντεο που περιλαμβάνουν γραφικά και 
κινούμενη εικόνα, τα οποία συνοδεύονται από την ηχογραφημένη φωνή του εκπαιδευτικού, 
επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα (Hansch et al., 2015). Επίσης, βίντεο μικρής χρονικής 

διάρκειας παρακολουθούνται ευκολότερα από τους μαθητές, με καλύτερα μακροπρόθεσμα 
μαθησιακά αποτελέσματα (Slemmons et al., 2018). 

Κατά την υλοποίηση της ανεστραμμένης τάξης μπορεί να εμφανιστούν πιθανές δυσκολίες, οι 
οποίες σχετίζονται με τις απαιτήσεις για αυξημένες γνώσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη χρήση 

Τ.Π.Ε.. Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με στοχευμένες επιμορφώσεις όσον αφορά 
τους εκπαιδευτικούς και με κατάλληλες οδηγίες στους μαθητές. Επίσης, ορισμένοι μαθητές 
προσέρχονται στην τάξη με διαφορετικά επίπεδα κατανόησης και αφομοίωσης του υλικού. Ωστόσο, 
στόχος της ανεστραμμένης τάξης δεν είναι η μάθηση εξ ολοκλήρου στο σπίτι, αλλά ο πιο 

παραγωγικός και αποτελεσματικός χρόνος στην τάξη. Επιπλέον, κατά τη χρήση αυτού του μοντέλου 
απαιτείται περισσότερη προσπάθεια σε σύγκριση με το παραδοσιακό, τόσο από τους μαθητές για την 
αυτόνομη μελέτη όσο και από τους εκπαιδευτικούς για την προετοιμασία υλικού και βίντεο πριν από 
ένα μάθημα. Η προσπάθεια που καταβάλλεται, όμως, αποδίδει, επειδή η συγκεκριμένη μέθοδος 

αυξάνει τη διατήρηση της γνώσης που αποκτήθηκε και κάνει τον πολύτιμο χρόνο της τάξης πιο 
χρήσιμο για τους μαθητές, ενώ, παράλληλα, ενισχύει τα μαθησιακά κίνητρα και τη μαθησιακή στάση 
των μαθητών.  

Η σχολική εργασία στην ανεστραμμένη τάξη δεν περιορίζεται στη σχολική αίθουσα με 

αποκλειστικούς συνομιλητές τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, αλλά δίνεται η δυνατότητα 
επικοινωνίας με άλλο, πολυμεσικό υλικό, το οποίο παίζει και αυτό, παράλληλα με το διδακτικό 
εγχειρίδιο, ιδιαίτερο ρόλο στη μάθηση. Η ανεστραμμένη τάξη αποτελεί μια παιδαγωγική επιλογή που 
προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για διαδραστική και δυναμική εμπλοκή των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία. Θεωρείται εναλλακτική - συμπληρωματική μέθοδος διδασκαλίας και μπορεί 
να εφαρμοστεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η ανεστραμμένη τάξη και τα βιντεομαθήματα δεν 
υποκαθιστούν τον εκπαιδευτικό, ούτε μειώνουν τον ρόλο του. Αντίθετα, παρέχουν περισσότερο 
χρόνο προσωπικής επαφής δασκάλου – μαθητή και συνεργατικής διδασκαλίας και μετατρέπουν τον 

εκπαιδευτικό από εισηγητή σε διοργανωτή και διευκολυντή της μάθησης.  
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κοινωνικού έργου. Μια άλλη επιρροή της μητρικής γλώσσας είναι ότι προκαλεί τον προβληματισμό 
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είναι επιφορτισμένη με τη διαφοροποίηση της γλωσσικής ικανότητας της δράσης. Η γλώσσα είναι 
το πιο εντυπωσιακό εργαλείο στην ανθρώπινη πρόοδο και εξέλιξη. 

Η καλή κατανόηση της γλώσσας είναι ίση με μια υγιή ικανότητα σκέψης. Η γλώσσα έχει 
σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ταυτότητας του ατόμου και στο να βοηθήσει τους ανθρώπους 

να καταλάβουν πού ταιριάζουν στο νέο περιβάλλον.  
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι να διερευνηθεί η σημασία αλλά και ο ρόλος 

αξιοποίησης της μητρικής γλώσσας ενός μαθητή προσφυγικού υποβάθρου στην κατάκτηση της 
ελληνικής γλώωσας στην εκπαίδευση. 

 
Λέξεις κλειδιά: μητρική γλώσσα, γλωσσικός εγγραμματισμός, συμπερίληψη, στοχοθεσία 

1. Εισαγωγή  

Η απόκτηση της γλώσσας είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου, 
αλλά και για την κοινωνική του ανάπτυξη και ευημερία. Τα πρώτα χρόνια αναγνωρίζονται ως τα έτη 
θεμελίωσης για την ανάπτυξη του ατόμου. Ειδικότερα, τα πρώτα έξι χρόνια είναι ζωτικής σημασίας 

για τα μικρά παιδιά στην ανάπτυξη της πρώτης γλωσσικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας και 
κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων ετών τα παιδιά αναπτύσσουν τις γνώσεις τους για  τον κόσμο 
γύρω τους. 

Η πρώτη γλώσσα, που μαθαίνεται στο σπίτι, είναι εξαιρετικά σημαντική και αποτελεί το 

θεμέλιο για όλες τις μετέπειτα γλωσσικές εξελίξεις (Adesina & Oribabor, 2013).  
Η έρευνα του Ellis (2006), δείχνει ότι η γνώση μιας γλώσσας μπορεί να  βοηθήσει το παιδί να 

καταλάβει πώς λειτουργούν άλλες γλώσσες. Η διατήρηση της πρώτης ή της μητρικής γλώσσας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη θετικής αυτοαντίληψης και ευημερίας του παιδιού. Τα παιδιά 

με καλή γνώση της πρώτης γλώσσας (L1) θα είναι σε θέση να μεταφέρουν δεξιότητες από τη μία 
γλώσσα στην άλλη (Kecskes & Papp, 2000).  

Σύμφωνα με τον Gontes (2002), «οι μαθητές με πλουσιότερο γλωσσικό εγγραμματισμό, 
αξιοποιούν τον τεράστιο όγκο των γλωσσικών δεξιοτήτων και της παγκόσμιας γνώσης που έχουν 

συσσωρεύσει μέσω της μητρικής γλώσσας». Σε αυτό συμφωνεί και ο Lott (2003), οποίος τονίζει ότι 
«για τον αρχάριο, η συνειδητοποίηση των νοημάτων συνεπάγεται αυτόματα τη σύνδεσή τους με τη 
μητρική γλώσσα». Ο αποκλεισμός των συνδέσμων της (L1) θα μας στερούσε την πλουσιότερη πηγή 
για τη δημιουργία διαγλωσσικών δικτύων.  

Η γλώσσα και η μητρική γλώσσα διαδραματίζουν επίσης τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη της 
προσωπικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Όπως αναφέρει η Swan (2008), τα παιδιά με 
ισχυρή βάση στην πρώτη τους γλώσσα συχνά δείχνουν μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους 
και της θέσης τους μέσα στην κοινωνία, μαζί με μια αυξημένη αίσθηση ευημερίας και εμπιστοσύνης. 

Φυσικά, αυτό ρέει σε κάθε πτυχή της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου της ακαδημαϊκής τους 
επιτυχίας. 

Αυτός είναι, φυσικά, ένας από τους λόγους για τους οποίους τα δίγλωσσα εκπαιδευτικά 
συστήματα (Baker, 2001) αυξάνονται σε δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο και πολλά διεθνή σχολεία 

εστιάζουν τους πόρους τους στην καθιέρωση ισχυρών προγραμμάτων μητρικής γλώσσας.  

2. Η επίδραση της μητρικής γλώσσας (L1) στην γλωσσική εκπαίδευση  

2.1. Η σημασία της μητρικής γλώσσας 

Πολλοί γλωσσολόγοι (Amundson & Smith, 1984; Aina et al., 2013; Djihed, 2013) και 
επιτυχημένοι δίγλωσσοι (Dulay & Burt, 2002) υποστηρίζουν ότι για τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες 
να υποστηρίξουν η χρήση μιας πρώτης γλώσσας στην εκμάθηση νέων δίγλωσσων στα σχολεία είναι 

υψίστης σημασίας. Η έρευνα σχετικά με την απόκτηση της L2 δείχνει ότι η εκμάθηση μιας άλλης 
γλώσσας γίνεται λιγότερο προβληματική, αν ένα παιδί κυριαρχήσει την πρώτη γλώσσα στις 
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συνήθειες της ομιλίας, της ακρόασης, της ανάγνωσης και της γραφής που μπορεί να μεταφερθεί στην 
εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας.  

Η έκθεση της Επιτροπής της UNESCO (2006) δείχνει ότι οι μαθητές μαθαίνουν γρήγορα μέσω 
της πρώτης γλώσσας τους από ένα άγνωστο γλωσσικό μέσο. Ως αποτέλεσμα, αναφέρει ότι το 

καλύτερο μέσο για τη διδασκαλία ενός παιδιού είναι η μητρική γλώσσα μέσω της οποίας τα παιδιά 
κατανοούν καλύτερα και εκφράζονται ελεύθερα.  

Η μητρική γλώσσα είναι κεντρική στη διαμόρφωση της σκέψης και των συναισθημάτων των 
ατόμων, η δε σημασία της μελετάται επειδή όταν τα παιδιά αναπτύσσουν τη μητρική τους γλώσσα, 

προωθούν ταυτόχρονα μια ολόκληρη σειρά άλλων βασικών δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη και 
οι δεξιότητες αλφαβητισμού (Dralo, 2012).  

Η μητρική γλώσσα αναπτύσσει μια προσωπική και πολιτιστική ταυτότητα. Η προσωπική 
ταυτότητα αναδύεται από την κατανόηση ενός ατόμου για τον εαυτό του, το περιβάλλον του και την 

ιστορία του. Έτσι, αναπτύσσει τα θεμέλια της σχέσης με την οικογένεια, την κοινωνία, τον πολιτισμό 
και την ταυτότητα. Αντικατοπτρίζει την κουλτούρα ενός λαού και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
αυτό. Η ισχυρή βάση του κάνει μια ισχυρή αποδοχή ενός εαυτού μέσω της κατανόησης της 
κοινωνικής προέλευσης και του χαρακτήρα με τον πιο βασικό και φυσικό τρόπο    (Hassanzadeh & 

Nabifar, 2011).  
Είναι ένα ζωτικό μέσο πολιτιστικής μετάδοσης και διατήρησης μιας κοινωνικής ομάδας. Είναι 

με μια θεμελιώδη έννοια, ένα κρίσιμο εργαλείο για τη διατήρηση και τη διάδοση του ανθρώπινου 
είδους. Μια εξέταση του γλωσσικού περιεχομένου μιας συγκεκριμένης κοινότητας ομιλίας μπορεί 

να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον στυλ ζωής, την κατοχή ενός συγκεκριμένου λαού.  

2.2 Πώς η πρώτη γλώσσα (μητρική γλώσσα) επηρεάζει τη δεύτερη γλώσσα: Μεταφορά ή 

παρέμβαση; 

Ο όρος μεταφορά στην εκμάθηση γλωσσών ορίζεται από τον Odlin (2009) ως «η επιρροή που 
προκύπτει από ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της γλώσσας-στόχου και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας 
που έχει αποκτηθεί προηγουμένως» (σ. 27). Η μεταφορά είναι ένας ψυχολογικός όρος που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση όπου ένα μορφωμένο γεγονός επηρεάζει τη 
μάθηση ενός επακόλουθου γεγονότος μάθησης.  

Σύμφωνα με τον Broggio (2018) η μεταφορά είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να 
εξηγήσει ή να εξηγήσει τα λάθη που πραγματικά συμβαίνουν. Οι παραδοχές που διατηρούνται υπό 

αυτή την άποψη είναι: η πιθανότητα να συμβούν προβλήματα εκμάθησης δεύτερης γλώσσας θα 
αυξηθεί αναλογικά με τις γλωσσικές διαφορές μεταξύ της πρώτης γλώσσας (L1) και  της L2 (άρα οι 
γλωσσικές διαφορές προκαλούν αρνητική μεταφορά ή παρέμβαση). Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι η 
πιθανότητα να συμβούν μαθησιακά προβλήματα στην L2 μειώνεται αναλογικά με την απουσία 

γλωσσικών διαφορών μεταξύ L1 και L2 (άρα η απουσία γλωσσικών διαφορών οδηγεί σε θετική 
μεταφορά ή διευκόλυνση). Έτσι, αυτό είναι σημαντικό για αυτή τη μελέτη, επειδή ο ερευνητής 
προσπαθεί να ανακαλύψει αν η διαφορά στη μητρική γλώσσα επηρεάζει την απόδοση στα αγγλικά.  

Ο Corder (1981) παρατηρεί ότι όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα, έχουν ήδη 

μια πρώτη γλώσσα (L1). Συνειδητοποίησε επίσης ότι οι κανόνες που έχουν μάθει και κατανοήσει 
στην πρώτη γλώσσα χρησιμοποιούνται στη δεύτερη γλώσσα (L2). Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι 
σχηματίζουν συνήθειες χρήσης των κανόνων της πρώτης γλώσσας στη δεύτερη γλώσσα και ως εκ 
τούτου κάνουν λάθη. 

Έρευνες που έχουν γίνει στον τομέα της μητρικής γλώσσας (De Felix & Acton, 1991), δείχνουν 
ότι υπάρχει παρέμβαση της μητρικής γλώσσας στη γλώσσα-στόχο. Διάφοροι μελετητές έχουν 
αντιμετωπίσει το ζήτημα της παρέμβασης: ο Dulay και ο Burt (2002) θεωρούν την παρέμβαση ως 
αυτόματη μεταφορά, λόγω συνήθειας, της επιφανειακής δομής της πρώτης γλώσσας στην επιφάνεια 

της γλώσσας-στόχου. Ο Lott (2003) ορίζει την παρέμβαση ως «λάθη στη χρήση της ξένης γλώσσας 
από τον εκπαιδευόμενο που μπορούν να εντοπιστούν πίσω στη μητρική γλώσσα» (σ. 256).  
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Ο Ellis (2007) αναφέρεται στις παρεμβολές "ως μεταφορά που λέει ότι είναι "η επιρροή που 
ασκεί η L1 του μαθητή στην απόκτηση ενός L2" (σ. 51). Υποστηρίζει ότι η μεταφορά διέπεται από τις 
αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με το τι είναι μεταβιβάσιμο στη μάθηση L2. Σύμφωνα με τον Ellis 
(2001) στην εκμάθηση μιας γλώσσας-στόχου, οι μαθητές κατασκευάζουν τους δικούς τους 

ενδιάμεσους κανόνες με τη χρήση των γνώσεων L1, αλλά μόνο όταν πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει 
στο μαθησιακό έργο ή όταν έχουν γίνει αρκετά ικανοί στο L2 για να είναι δυνατή η μεταφορά. Αυτή 
η μελέτη επιδίωξε να ανακαλύψει την επίδραση (παρέμβαση) της μητρικής γλώσσας (L1) στην 
απόκτηση της αγγλικής (L2) με αποτέλεσμα να επηρεάσει την ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των σπουδών. 
 

  
 

Εικόνα 6: Ο ορισμός της μητρικής γλώσσας (διασκευή από Skutnabb-Kangas, 2000) 

 

Το υπόβαθρο της L1 για μάθηση L2 έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο παράγοντας 
της «καθολικής γλώσσας» βοηθά στη μάθηση. Όλες οι γλώσσες έχουν σύστημα κλίσης, αριθμό, φύλο, 

πληθυντικό κλπ. Αυτό βοηθά τον εκπαιδευόμενο να εντοπίσει αυτές τις περιοχές στη γλώσσα -στόχο. 
Αλλά η παρεμβολή της  L1 στην L2 οδηγεί σε λάθη.  

Οι παρεμβολές μπορούν να θεωρηθούν ως μεταφορά στοιχείων της μιας γλώσσας στην άλλη 
σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των φωνολογικών, γραμματικών, λεξικών και 

ορθογραφικών (D' Anglejan, 1988).  Ο Raimes (1986), ορίζει τη φωνολογική παρέμβαση ως στοιχείο 
όπως «η ξένη προφορά όπως το άγχος, η ομοιοκαταληξία, ο τονισμός και οι ήχοι ομιλίας από την 
πρώτη γλώσσα που επηρεάζει τη δεύτερη». Οι παρεμβολές σε λεξικό επίπεδο προβλέπουν το δανεισμό 
λέξεων από μια γλώσσα και τη μετατροπή τους σε πιο φυσικές σε μια άλλη και οι ορθογραφικές 

παρεμβολές περιλαμβάνουν την ορθογραφία μιας γλώσσας που αλλάζει μια άλλη.  
Η πιο κοινή πηγή σφάλματος είναι στη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, όπου η 

μητρική γλώσσα παρεμβαίνει. αλλά μπορεί να συμβούν παρεμβολές στις άλλες καταστάσεις επαφής 
(όπως στην πολυγλωσσία). Στην εκμάθηση της L1 ορισμένες συνήθειες της αντίληψης και της 

εκτέλεσης πρέπει να καθοριστούν και οι παλιές συνήθειες τείνουν να παρεμβαίνουν και να 
παρεμβαίνουν στη μάθηση, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να μιλούν L2 (ή FL) με τον τονισμό 
της L1 του ή τη σειρά λέξεων της L1 του και ούτω καθεξής (Mahnke, 1985).  
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3. Η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας (L2) 

Η απόκτηση δεύτερης γλώσσας αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι 

μαθαίνουν στη συνειδητή μάθηση ή σε μια ασυνείδητη αφομοίωση μιας δεύτερης γλώσσας υπό 
φυσικές ή καθοδηγούμενες συνθήκες εκτός από τη μητρική τους γλώσσα. Η γλώσσα που πρέπει να 
μάθει συχνά αναφέρεται ως «γλώσσα-στόχος» ή «L2», σε σύγκριση με την πρώτη γλώσσα, «L1». Η 
απόκτηση δεύτερης γλώσσας μπορεί να είναι συντομογραφία «SLA», ή L2A, για «απόκτηση L2». Ο 

όρος «απόκτηση γλώσσας» χρησιμοποιείται συνήθως όταν ο Αμερικανός γλωσσολόγος Stephen D 
Krashen τον αντιπαραθέτει με την τυπική και μη εποικοδομητική «μάθηση». Ωστόσο, η «δεύτερη 
απόκτηση γλώσσας» ή «SLA» έχει καθιερωθεί ως ο προτιμώμενος όρος για αυτόν τον ακαδημαϊκό 
κλάδο. Αν και η SLA (Second Language Acquisition) συχνά θεωρείται μέρος της εφαρμοσμένης 

γλωσσολογίας, συνήθως ασχολείται με το γλωσσικό σύστημα και τις διαδικασίες εκμάθησης. 
Η μητρική γλώσσα στην εκπαίδευση αναφέρεται όταν ένα σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα 

ενσωματώνει τη γλώσσα με την οποία ένα παιδί είναι πιο εξοικειωμένο (τη μητρική του γλώσσα) στο 
μάθημα της τάξης μαζί με το μάθημα του σχολείου. Αυτή είναι συνήθως η γλώσσα που το παιδί 

μιλάει στο σπίτι με την οικογένειά του.  
Ορισμένα παιδιά (ιδιαίτερα εκείνα που μεγαλώνουν σε μία δίγλωσση οικογένεια ή εκείνα που 

ζουν στο εξωτερικό) γνωρίζουν ήδη δύο ή περισσότερες γλώσσες μέχρι να φτάσουν στην ηλικία του 
σχολείου, πράγμα που από την άποψη της εκπαίδευσης σημαίνει ότι η μητρική τους γλώσσα είναι η 

γλώσσα που μιλούν περισσότερο στο σπίτι. 
Εάν πρόκειται για δύο γλώσσες, τότε το παιδί έχει την τύχη να έχει δύο γλώσσες ως μητρική 

γλώσσα, καθώς η ικανότητά του και στις δύο γλώσσες είναι ίση. Ωστόσο, αυτό είναι πολύ σπάνιο, 
καθώς πιο συχνά στα νοικοκυριά, μία από τις γλώσσες χρησιμοποιείται κυρίως έναντι μιας άλλης. Η 

έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν διδάσκονται στη  μητρική τους γλώσσα, 
ωστόσο δεν είναι πάντα δυνατό (Walz, 1982). 

Η σημασία της μητρικής γλώσσας μελετήθηκε από τον καθηγητή Jim Cummins από το 
Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά. Διερεύνησε γιατί είναι τόσο σημαντικό οι γονείς να μιλούν 

τη μητρική τους γλώσσα στα παιδιά τους. Η έρευνά του αποκαλύπτει τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης 
ενός παιδιού και της μητρικής του γλώσσας. Διαπίστωσε ότι τα παιδιά που αναπτύσσουν δεξιότητες 
σε δύο ή ακόμη και τρεις γλώσσες μεγαλώνουν για να έχουν μια βαθύτερη κατανόηση το υ πώς να 
σχηματίσουν προτάσεις και εκφράσεις, καθιστώντας τη χρήση της γλώσσας στο σύνολό της πολύ 

πιο εύκολη. Τα παιδιά που μιλούν μόνο μια μητρική γλώσσα είχαν μια σταθερή νοοτροπία για το 
πώς να επικοινωνούν αυτό που θέλουν ή χρειάζονται. Διαπίστωσε επίσης ότι τα παιδιά με μία μόνο 
μητρική γλώσσα δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα στο ίδιο βάθος με τα παιδιά που 
χρησιμοποιούν δύο ή μητρικές γλώσσες. 

Αναφέρει ότι τα παιδιά που μιλούν πολλές γλώσσες έχουν πιο προηγμένη κριτική σκέψη, 
καθώς πρέπει να διερευνήσουν πώς να εκφράσουν και να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα επιλογής 
εκείνη τη στιγμή. Επιπλέον, ο Cummins διαπίστωσε ότι τα παιδιά με ισχυρή μητρική γλώσσα βρήκαν 
ευκολότερο να πάρουν μια δεύτερη γλώσσα και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον 

αλφαβητισμό (Cummins, 2000). 
Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες των παιδιών μεταβιβάζει σε όλες 

τις γλώσσες. Ως εκ τούτου, είναι μια υγιής προσέγγιση στην εκμάθηση για τους γονείς να διδάσκουν 
δεύτερες γλώσσες στο σπίτι και επίσης να αναπτύσσουν τη χρήση της γλώσσας και της έκφρασης 

από το παιδί. 

3.1. Ο ρόλος της γλωσσικής μεταφοράς στη δεύτερη γλωσσική απόκτηση  

Η μεταφορά γλωσσών επηρεάζει τους ομιλητές ή τους συγγραφείς είτε θετικά είτε αρνητικά 
ανάλογα με τη σχετική δομή μονάδας τόσο της μητρικής όσο και της επίκτητης γλώσσας τους. Οι 
περισσότεροι μαθητές εφαρμόζουν γνώσεις από τη μητρική τους γλώσσα στη δεύτερη γλώσσα και 
αυτή η μεταφορά μπορεί να οδηγήσει σε θετική και αρνητική μεταφορά. Οι ομοιότητες και οι 
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ανομοιότητες σε έννοιες λέξεων και μορφές λέξεων επηρεάζουν το πόσο γρήγορα ένας μαθητής 
μπορεί να αποκτήσει μια ξένη γλώσσα (Odlin T, 1989: 77).  

Η σημασία της μεταφοράς γλωσσών στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας έχει 
επαναξιολογηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η χρήση της πρώτης γλώσσας παρέχει στους μαθητές μια 

αίσθηση ασφάλειας που τους επιτρέπει να μαθαίνουν με ευκολία και άνεση.  
Η μητρική γλώσσα εξυπηρετεί κοινωνικές και γνωστικές λειτουργίες στο ότι οι μαθητές που 

εργάζονται σε ομάδες θα συζητήσουν στη μητρική τους γλώσσα. Αυτό τους επιτρέπει να σχετίζονται 
και να έχουν μια αίσθηση ταυτότητας. Η μεταφορά γλωσσών ή η μετάφραση είναι ένα ακούσιο 

πράγμα που γίνεται από τους μαθητές γλωσσών. Η χρήση της L1 σε περιπτώσεις που οι μαθητές δεν 
είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν το λεξιλόγιο αποδεικνύεται χρήσιμος στην εκμάθηση τους και τους 
δίνει την άνεση να διαβάσουν δύσκολα κείμενα στη δεύτερη γλώσσα. Με κείμενα που απαιτούν 
υψηλότερη επάρκεια, συνιστάται στους μαθητές να διαβάσουν πρώτα το κείμενο στην πρώτη τους 

γλώσσα, στη συνέχεια στη δεύτερη γλώσσα για να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια (Schumann, 
1978). 

Σύμφωνα με τον Cook (1985), τα περισσότερα σημασιολογικά λάθη των μαθητών συμβαίνουν 
λόγω της υπεργενίκευσης της γλώσσας-στόχου, των στρατηγικών εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας, 

της μεταφοράς γλωσσών, της μεταφοράς της κατάρτισης και των στρατηγικών επικοινωνίας 
δεύτερης γλώσσας. Η μετάφραση είναι σημαντική σε ενδιάμεσο και προχωρημένο επίπεδο, και 
αναφέρεται επίσης ως η πέμπτη γλωσσική δεξιότητα παράλληλα με την ακούγοντας, μιλώντας,  
διαβάζοντας και γράφοντας που είναι οι τέσσερις βασικές δεξιότητες. Η μετάφραση από την L1 στην  

L2 και από την L2 στην L1 δίνει χώρο για κατανόηση μεταξύ των ξένων και είναι μια σημαντική 
κοινωνική δεξιότητα. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών γνωρίζουν τη σημασία της μετάφρασης στις 
αίθουσες διδασκαλίας γλωσσών, δεδομένου ότι όλοι οι μαθητές, είτε καλοί είτε κακοί στην 
κατανόηση του υλικού ανάγνωσης ή ακρόασης, μεταφράζουν διανοητικά το υλικό από την L2 στην 

L1 και το αντίστροφο (Odlin T, 1989). Είναι δύσκολο για τους μαθητές να σκέφτονται άμεσα στην 
ξένη γλώσσα, ενώ το γράψιμο, δεδομένου ότι η μετάφραση από τη νέα γλώσσα στην L1 στο μυαλό 
τους είναι αναπόφευκτη. Οι μαθητές μιας δεύτερης γλώσσας βασίζονται στη δομή της μητρικής τους 
γλώσσας για να παράγουν ομιλίες στη γλώσσα-στόχο, και αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο ή αντίθετο. 

Η χρήση της μητρικής γλώσσας τείνει να επηρεάσει την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας τόσο θετικά 
όσο και αρνητικά.  

Οι μαθητές αντλούν από τις εμπειρίες τους και την προηγούμενη γνώση της μητρικής τους 
γλώσσας για να αποκτήσουν μια δεύτερη γλώσσα. Χρησιμοποιούν δομές από την πρώτη τους 

γλώσσα που είναι παρόμοιες με τη δεύτερη γλώσσα και πειραματίζονται με αυτή τη νέα γλώσσα. 
Έτσι δημιουργείται μια διαγλωσσική, η οποία αποτελείται από την υπάρχουσα  γνώση του μαθητή 
της δεύτερης γλώσσας. Ο μαθητής είναι τελικά σε θέση να ξεπεράσει τις διασπάσεις επικοινωνίας 
χρησιμοποιώντας αυτά που ήδη γνωρίζει. Ωστόσο, έχει επίσης θεωρηθεί ότι όσο η μητρική γλώσσα 

μπορεί να υποστηρίξει  τη χρήση του λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας από τον μαθητή, μπορεί επίσης 
να αποτύχει να υποστηρίξει ή να εμποδίσει την ικανότητά του, ιδίως όταν προσπαθεί να 
κατασκευάσει σύνθετες λέξεις και εκφράσεις. 

4. Η έρευνα 

Η ομάδα στόχος της έρευνάς μας, αποτελούνταν από 12 μαθητές και μαθήτρ ιες (7 αγόρια και 
5 κορίτσια) με καταγωγή από το Αφγανιστάν και το Ιράν, τα οποία είχαν ως μητρική γλώσσα (L1) 

τα Farsi και τα Dari. Η ηλικία των μαθητών/μαθητριών ήταν 10 και 11 ετών, προσφυγικού 
υποβάθρου με επίπεδο γλωσσομάθειας στην ελληνική το Α2. Η έρευνά μας διήρκησε από τον Μάρτιο 
2021 έως και τον Απρίλιο 2022.   

4.1. Σκοπός και στόχος έρευνας 

Οι μαθητές/μαθήτριες χωρίστηκαν σε δύο ισάριθμες ομάδες. Στην ΟΜΑΔΑ 1 ο εκπαιδευτικός 
παρουσίαζε το παραμύθι σε μετάφραση στα ελληνικά και τη διδασκαλία των γλωσσικών φαινομένων 
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επίσης στην ελληνική γλώσσα με περιορισμό αναφορών στη μητρική γλώσσα των 
μαθητών/μαθητριών της ομάδας του. Στην ΟΜΑΔΑ 2 ο εκπαιδευτικός αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό 
το λεξιλόγιο της γλώσσας συγγραφής του παραμυθιού (Φαρσί) με αντίστοιχες  αναφορές στο 
ελληνικό λεξιλόγιο. Και στις δύο ομάδες δίνονταν οι ίδιες ακριβώς δραστηριότητες με το ίδιο 

ακριβώς χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης τους.  
Το τελικό ζητούμενο ήταν η συγγραφή ενός σύντομου κειμένου στην ελληνική γλώσσα, το 

οποίο θα αποτελούσε μια αναφορά στο παραμύθι που είχαν ως βάση για τη μελέτη τους.  
Διδακτικός στόχος (σύμφωνα με επίπεδο Α2):  

(α) Κατανόηση προφορικού λόγου σε κείμενα προφορικού λόγου, σε τυπικό ή φιλικό ύφος, 
περιορισμένης διάρκειας, με απλή δομή και με πληροφορίες που δίνονται με σαφήνεια και λογική 
σειρά και  (β) Παραγωγή γραπτού λόγου σε τυπικό ή φιλικό ύφος κειμένου περιορισμένου μήκους 
με απλή δομή, στο οποίο πρέπει να είναι σε θέση να παραθέτει με λογική σειρά τις απόψεις και τις 

ιδέες του για θέματα που γνωρίζει και να δίνει βασικές πληροφορίες. 
Υλικό που αξιοποιήθηκε: Ο έξυπνος Σάχης (περσικό παραμύθι - διασκευή της ερευνητικής 

ομάδας) 
«Κάποτε ζούσε ένας σάχης που δεν αγαπούσε ούτε το κυνήγι, ούτε τις ηρωικές μάχες με τις 

λαμπρές πανοπλίες και τις περικεφαλαίες με τα πολύχρωμα και φανταχτερά φτερά. Όσο κι αν 
προσπαθούσαν οι βεζίρηδες να του αλλάξουν γνώμη και του περιέγραφαν με τα πιο ζωηρά χρώματα τα 
πλούτη που θα μπορούσε να κατακτήσει στις ξένες χώρες, αυτός δεν πήγαινε πιο μακριά από τους 
δρόμους της πολιτείας του. Και σ’ αυτές του τις περιπλανήσεις τον συνόδευε ο γελωτοποιός του: Σχεδόν 

κάθε βράδυ το έσκαγαν οι δυο τους από μια μυστική πορτούλα στο πίσω μέρος του παλατιού, 
μασκαρεμένοι μια σα φουρνάρηδες, μια σα χαμάληδες ή σαν υπηρέτες που ψάχνουν για δουλειά. Τους  
άρεσε να τριγυρνούν μ’ αυτά τα ρούχα ως αργά τη νύχτα στα μαγαζιά και στα καφενεία, για να 
γνωρίσουν έτσι τη ζωή των απλών ανθρώπων.» 

4.2. Αποτελέσματα 

• Η ΟΜΑΔΑ 2 που αξιοποίησε τη μητρική γλώσσα των μαθητών στην κατανόηση και 

επεξεργασία του τελικού εξαγόμενου, παρουσίασε σαφήνεια στο περιεχόμενο του κειμένου, 
περιεκτικό λόγο, σημαντικά λιγότερα ορθογραφικά λάθη και συντακτικά λάθη.  

• Η έκταση του παραγόμενου κειμένου ήταν κατά 30 % πιο μεγάλη σε έκταση και σε χρήση 
λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. 

• Η ΟΜΑΔΑ 1 η οποία τήρησε αυστηρά τις οδηγίες για την ΜΗ χρήση της μητρικής γλώσσας, 
παρουσίασε κείμενο πιο μικρής έκτασης με περισσότερα ορθογραφικά λάθη και συντακτικές 
ασάφειες κυρίως στη χρονική εξιστόρηση. 

• Οι μαθητές/μαθήτριες της ΟΜΑΔΑΣ 2 ανέπτυξαν κριτική σκέψη στη γλώσσα τους (L1) και 
αύξησαν το λεξιλόγιο τους στην ελληνική (L2).  

4.3. Ευρήματα έρευνας  

• ΙΔΑΝΙΚΟ θα ήταν η τοποθέτηση σε σχολεία εκπαιδευτικών που έχουν τις κατάλληλες 
γνώσεις, που θα επιμορφώνονται σε θέματα διαπολιτισμικότητας και σε εναλλακτικές 
μεθόδους διδασκαλίας. 

• Παράλληλα θα βοηθούν ώστε να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε διαφορετικές 
κουλτούρες και γλώσσες μαθητών διαφορετικών κοινωνικών υποβάθρων. 

• Από τα συμπεράσματα της έρευνάς μας αναδείχθηκε η τεράστια σημασία της L1 για τους 

δίγλωσσους μαθητές (κυρίως πρόσφυγες) και για το σχολικό περιβάλλον συνολικά.  

• Μια εποικοδομητική ιδέα θα ήταν να έχουν δίγλωσσους εκπαιδευτικούς (ή διερμηνείς) που 
θα έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν τους μαθητές αρχικά.  
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5. Συμπεράσματα 

Το επίπεδο ανάπτυξης της μητρικής γλώσσας των παιδιών είναι ένας ισχυρός προγνωστικός 

παράγοντας της ανάπτυξης της δεύτερης γλώσσας τους. Τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο με 
στέρεα θεμέλια στη μητρική τους γλώσσα αναπτύσσουν ισχυρότερες ικανότητες αλφαβητισμού στη 
σχολική γλώσσα. 

Η μητρική γλώσσα είναι πολύτιμη για διάφορους λόγους. Η μητρική γλώσσα είναι ζωτικής 

σημασίας για τη διαμόρφωση της σκέψης και των συναισθημάτων των ανθρώπων. Η εκμάθηση της 
ομιλίας στη μητρική γλώσσα είναι πολύ απαραίτητη για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενός παιδιού. 
Η ευχέρεια στη μητρική γλώσσα, ωφελεί το παιδί με πολλούς τρόπους. Τον συνδέει με τον πολιτισμό 
του, εξασφαλίζει ενισχυμένη γνωστική ανάπτυξη και υποστηρίζει την εκμάθηση άλλων γλωσσών. 

Για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, οι γλωσσικές πολιτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τη μάθηση της μητρικής γλώσσας.  

Τα μοντέλα εκπαίδευσης που αγνοούν τη μητρική γλώσσα κατά τα πρώτα χρόνια μπορεί να 
είναι μη παραγωγικά, αναποτελεσματικά και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη μάθηση των 

παιδιών. Η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια μπορεί να επιτρέψει 
στους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν και στους μαθητές να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά.  
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Περίληψη  

Αυτή η εργασία περιγράφει τη ερευνητική εφαρμογή  ενός διαδικτυακού παιχνιδιού ρόλων για 

πολλούς παίκτες (M.M.O.R.P.: Massively Multiplayer Online Role Playing Games) με το οποίο 
αναζητήθηκε η αξιοποίηση του ως μέσο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες μαθητές. 
Τα MMORPG είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 
συνομηλίκων μέσω της εξερεύνησης και της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον καθώς και της 

δοκιμής των ικανοτήτων κάποιου να επιλύει προβλήματα είτε ως ομάδα είτε ως άτομο. Ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό, είναι η δυνατότητα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα για 
κάποια προγραμματισμένη ομαδική δραστηριότητα.  
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Λέξεις κλειδιά: γλωσσική διδασκαλία, M.M.O.R.P., ομαδοσυνεργατική μάθηση, 
διαφοροποιημένη διδασκαλία 

1. Εισαγωγή  

Η τεχνολογία στην τάξη παρουσίασε εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Έρευνες 
(Steinkuehler & Squire, 2022; Stone et al., 2019; Kuipers et al., 2018), τονίζουν την ανάπτυξη και 
εξέλιξη αυτή ως μια πρωτοποριακή τεχνολογία που θα μπορούσε να εισαχθεί στις τάξεις. Τα 

βιντεοπαιχνίδια παρέχουν στους μαθητές πιο εστιασμένη μορφή μάθησης (Kim & Tsvetkova, 2021), 
όπου μπορούν να μάθουν χωρίς καν να συνειδητοποιούν ότι κάνουν σχολική εργασία. Αυτά τα 
παιχνίδια είναι σε θέση να συλλέγουν δεδομένα και να παρέχουν στους παίκτες σχόλια για να τους 
βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα το παιχνίδι και τι πρέπει να μάθουν. Παρέχουν μια πιο ενεργή 

μαθησιακή προσέγγιση με τους μαθητές που θέλουν να ασχοληθούν με το υλικό και να συνεργαστούν 
με άλλους (McKenzie, 2007). 

Αυτό δείχνουν έρευνες (Murray, 2020; Gee & Hayes, 2012; Grigorescu & Yao, 2016; 
Esgalhado et al., 2021), οι οποίες αναφέρουν ότι η αξιοποίηση αυτή λειτουργεί παρόμοια στο πλαίσιο 

του περιβάλλοντος στο οποίο χρησιμοποιείται και ανάλογα με την κατάσταση του τι μαθαίνει ο 
μαθητής.  

Σύμφωνα με τον Dickey (2006), η ανοιχτή διαδικτυακή μάθηση είναι πιο παθητική με τον 
τρόπο που περιλαμβάνει τους μαθητές να ακούν ένα προκαθορισμένο θέμα σε σύγκριση με παιχνίδια 

όπως το MMORPG όπου είναι ενεργή μάθηση με τον τρόπο που επιτρέπει σε κάποιον να μάθει μέσω 
της εμπειρίας. Η εργασία αυτή θα εστιάσει στα MMORPG και θα διερευνήσει την επίδραση που 
έχουν και θα μπορούσαν να έχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Σύμφωνα με έρευνα των Fuster et al., (2013), ο όρος MMORPG σημαίνει Μαζικό Διαδικτυακό 

Παιχνίδι Ρόλων για Πολλούς Παίκτες και εισήχθη στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπου γρήγορα 
ξεκίνησε να θεωρείται ως ένα πιθανό εκπαιδευτικό εργαλείο (Coxhead & Bytheway, 2014). Επίσης, 
η εστίαση στα κίνητρα και τη συνεργασία και η μεταξύ τους συσχέτιση είναι ένα βασικό μέρος αυτού 
που κάνει ένα MMORPG επιτυχημένο στην τάξη (Depp et al., 2018).  

Μελετώντας την εκτενή για το θέμα διεθνή βιβλιογραφία, παρατηρούμε ότι στο σύνολό τους 
οι ερευνητές αναφέρουν κάποιους περιορισμούς σε ότι αφορά την ευρήτητα χρήσης στην τάξη, από 
την άλλη όμως πλευρά, όλοι συμφωνούν ότι αποτελεί ένα εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς για την 
ενίσχυση της μάθησης των μαθητών (Crawford et al., 2011; Cesa-Bianchi & Lugosi, 2006; Han et 

al., 2019; Hajibagheri et al., 2018).  
Σε έρευνα των Jabbari και Eslami (2019), εστιάζουν στην ενίσχυση των κινήτρων μάθησης 

μέσα από τα MMORPG αλλά και ότι το κίνητρο και η συνεργασία που περιλαμβάνει το παιχνίδι 
αυτών των παιχνιδιών συμβάλλει στην ενίσχυση της δέσμευσης και της εμπλοκής των μαθητών με 

τους συμμαθητές τους και δημιουργεί εξαιρετικά μαθησιακά αποτελέσματα.  
 

1.1.Η ιστορία των video games 

Σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα video games, βλέπουμε ότι στην αρχική μορφή τους 
(όπως το Pong και το Pac-Man), ήταν αυτή που βοήθησε να ξεκινήσει η γνωριμία τους με το ευρύ 
κοινό. Με τα χρόνια, τα παιχνίδια άρχισαν να γίνονται πιο προηγμένα και περάσαμε από τα παιχνίδια 

2D στα 3D παιχνίδια και στη συνέχεια εμφανίσαμε ένα νέο είδος βιντεοπαιχνιδιών, το MMORPG 
(Kline, 2016). 

Ο Lee σε έρευνά του (2019), τονίζει την αύξηση της δημοτικότητάς των παιχνιδιών, φτάνοντας 
στη σημερινή εποχή (Rama et al., 2012), με παιχνίδια όπως το World of Warcraft και το RuneScape, 

όπου από ενήλικες έως παιδιά, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτά 
τα παιχνίδια.  

Με όλη τη δημοτικότητα αυτών των παιχνιδιών και τον αριθμό των παιδιών που παίζουν 
τέτοιου είδους παιχνίδια, πολλοί επαγγελματίες της εκπαίδευσης βλέπουν αυτό ως μια ευκαιρία να 
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ενσωματώσουν αυτά τα παιχνίδια στις τάξεις και να δημιουργήσουν τη μαθησιακή εμπειρία για τους 
μαθητές (Nicolier et al., 2013). Ωστόσο, οι ιδέες από τα MMORPG αποτελούν τη βάση για την 
εισαγωγή τους στις τάξεις και έχουμε δει μελέτες να δημιουργούν παιχνίδια που ενσωματώνουν τους 
μαθησιακούς στόχους που απαιτούνται κατά τη διδασκαλία τους σε ένα MMORPG (Ramirez, 2018; 

Reinders & Wattana, 2015; Steinkuehler & Oh, 2012; Janeway, 2012; Wallace, 2015; Thorne & 
Fischer, 2012).  

Αρχικά, σύμφωνα με έρευνα των Gregory et al., (2015), αν αναλύσουμε τα κίνητρα, μπορούμε 
σίγουρα να δούμε ότι η συμμετοχή σε ένα MMORPG οδηγεί σε άμιλλα ενώ θα πρέπει ο παικτης να 

αναπτύξει το δικό του (εικονικό) χαρακτήρα που θα ολοκληρώνει εργασίες, κάτι που θα επιτρέπει 
στον μαθητή να αναβαθμίζει τον χαρακτήρα του, βελτιώνοντάς  τον (Columb et al., 2020). Όπως 
τονίζουν σε έρευνά τους οι Ahmed & Poole (2018), ο μαθητής με τον τρόπο αυτό «αναπτύσσει τον 
χαρακτήρα του και σιγά σιγά τον αναβαθμίζει καθώς παίζει. Τελικά, θα δεθεί συναισθηματικά μαζί του 

καθώς έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και κόπο για αυτό, με αποτέλεσμα να έχει την πιθανότητα να 
αντιληφθεί τον χαρακτήρα ως τον εαυτό του».  

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο το MMORPG προωθεί τα κίνητρα είναι οι προκλήσεις που 
παρουσιάζονται στο παιχνίδι όπου οι παίκτες πρέπει να ολοκληρώσουν πολλές διαφορετικές 

προκλήσεις και αποστολές. Συμφωνα με τον Gee (2008), οι παίκτες παρακινούνται όχι μόνο να 
ολοκληρώσουν προκλήσεις και αποστολές για να βελτιώσουν τον χαρακτήρα αλλά και να κάνουν 
ακόμη περισσότερες αποστολές και προκλήσεις, ενώ μόλις οι παίκτες μπορέσουν να τους νικήσουν 
τότε θα γίνουν καλύτεροι στο παιχνίδι.  

Με αυτό το κίνητρο, τα παιδιά προσπαθούν να ολοκληρώνουν την εργασία τους πιο γρήγορα 
μόνο και μόνο επειδή θέλουν να γίνουν καλύτερα στο να παίζουν ένα παιχνίδι. Σε έρευνα του Davies 
(2018), τονίζεται ότι η συνεργασία με κάποιον άλλον θα ήταν πιο ωφέλιμη για τους παίκτες είτε να 
εξοικονομήσουν χρόνο είτε για να επιτύχουν ανταμοιβές συνεργασίας. Αυτό διεγείρει την 

επικοινωνία μεταξύ των παικτών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις για να ολοκληρωθούν αυτές τις 
αποστολές, συνιστάται ιδιαίτερα η στρατηγική και η συνεργασία με μια ομάδα (Nellhaus, 2017).  

Οι αποστολές μπορούν επίσης να δημιουργηθούν με τρόπο που να συνδυάζει τυχαίους παίκτες 
μαζί για να λύσουν γρίφους, «αυτό θα βοηθήσει επίσης τους μαθητές να ακούσουν άλλες οπτικές 

γωνίες καθώς και να γνωρίσουν άλλους από την τάξη τους, έτσι, ενδεχομένως, να παρακινήσουν όσους 
συνεργάζονται καλά να συνεργαστούν ξανά» (Zheng et al., 2015).  

Για παράδειγμα, ο Zheng και οι συνεργάτες του (2015) βρήκαν ότι αρκετές περιοχές του 
εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα, όπως το αριστερό πρόσθιο νησιωτικό/μετωπιαίο οπίσθιο, 

και το σύστημα ανταμοιβής όπως το κοιλιακό ραβδωτό σώμα, βρέθηκε να ενεργοποιούνται κατά την 
αναπαραγωγή MMORPG.  

Αυτό επιτρέπει στους παίκτες να εργάζονται με τον δικό τους ρυθμό και πιθανώς να βρουν 
άλλους παίκτες παρόμοιας φύσης για να συνεργαστούν καθώς μοιράζονται κοινούς στόχους (Tambe, 

2011). Όπως αναφέρει ο Kim (2020a), αυτές οι μορφές δύσκολων  αποστολών και επιδρομών 
υπάρχουν για να προκαλέσουν άλλους παίκτες και έτσι να τους αναγκάσουν να συνεργαστούν μεταξύ 
τους είτε συνθέτοντας στρατηγικές για το πώς να κάνουν την πιο αποτελεσματική χρήση των ρόλων 
προκειμένου να ολοκληρώσουν την αποστολή.  

Αυτό ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία που επίσης παρακινεί τους παίκτες να 
κάνουν μια προσπάθεια. Αν δεν συνεργαστούν με άλλους παίκτες, τότε η αποστολή μπορεί να 
αποτύχει. 

 

2. Η συσχέτιση κινήτρων και συνεργασίας μέσα από τα video games 

 

Στα MMORPG, μια κοινότητα μπορεί να δημιουργηθεί με τη μορφή μιας ομάδας ατόμων με 
παρόμοιους στόχους ή νοοτροπίες σχετικά με το πώς παίζουν ένα παιχνίδι. Σύμφωνα με τον Zh eng 
(ό.π.), οι ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των άλλων δημιουργούνται μέσω του τρόπου με τον 
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οποίο κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα σε μια ομάδα καθώς μπορεί να επηρεάσει 
την ποιότητα της εμπειρίας.  

Η οικοδόμηση ουσιαστικών συνδέσεων στην τάξη θα επηρέαζε τη μάθησή τους αλλά και θα 
προκαλούσε τον εαυτό τους μέσω φιλικού ανταγωνισμού με άλλους. 

 

2.1.Ποια είναι τα οφέλη της μάθησης με βάση το ψηφιακό παιχνίδι  

Σύμφωνα με έρευνες (Kim, 2020b; Maffione, 2019; Columb et al., 2022; Solan, 2022; Thorne 
et al., 2012; Wigand, 2018), τονίζεται ότι  τα παιχνίδια MMORPG θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
περαιτέρω ως προς την πολυπλοκότητα και τον πλούτο τους όσον αφορά το gameplay, την 
προσαρμογή σε εκπαιδευτικα αντικείμενα και θεματικές, αξιολόγηση της διδασκαλίας, στη 

στοχοθεσία και την διαφοροποιημένη διδασκαλία.  
Επίσης εκτενής αναφορά γίνεται και στους τομείς που έχει θετικά αποτελέσματα, όπως στο ότι 

αυξάνει την ικανότητα μνήμης ενός παιδιού, στο ότι ενισχύει την τεχνική της προσομοίωσης, στο ότι 
βοηθά με τη γρήγορη στρατηγική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων, έχει σημαντικά θετικά  

σημεία στα παιδιά με διαταραχές προσοχής, βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ σημαντικό είναι 
και το γεγονός ότι ενισχύει την αυτοεκτίμηση του μαθητή (Hsu, 2013; Nation, 2008). Επομένως, η 
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν  να προάγουν περισσότερα 
μαθησιακά αποτελέσματα σε άλλα πλαίσια και όχι απλώς κίνητρα και συνεργασία εντός της τάξης 

μπορεί να ρίξει περισσότερο φως σε άλλες σημαντικές συνεισφορές που προσφέρουν τα παιχνίδια 
MMORPG στους μαθητές (Cornillie et al., 2012).  

Για παράδειγμα, μερικές μελέτες διαπίστωσαν ότι τα παιχνίδια MMORPG θα μπορούσαν να 
προωθήσουν σημαντικά την κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές πρόσφυγες (Thorne et al., 

2009; Yudintseva, 2015; Wright et al., 2006). 
 

 
 

Εικόνα 1: Ένα απλοποιημένο διάγραμμα της συσχέτισης μεταξύ κινήτρων και συνεργασίας.(διασκευή από συγγραφείς, 

βασισμένο στο Ryan, 2021). 

 

Ένας άλλος ενδιαφέρον τρόπος για να ενσωματωθούν τα στοιχεία του MMORPG στην τάξη 
είναι η αυτονομία και η ελευθερία των μαθητών να συνεχίσουν τη μάθησή τους καθώς και η ευκαιρία 
να εκφράσουν τη μοναδικότητά τους μέσω της εργασίας ή των μαθησιακών τους περιβαλλόντων. 

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη μορφή που χρησιμοποιούνται, ελπίζουμε να δούμε δασκάλους να 
συνεργάζονται στενά για να βρουν έναν κατάλληλο τρόπο για την εκπαιδευτική εφαρμογή των 
MMORPG στην τάξη και την προώθηση της μαθησιακής εμπειρίας και απόδοσης των μαθητών 
αποτελεσματικά και ευχάριστα. 
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3. Η έρευνα 

Η αφορμή για την αρχική μας έρευνα δόθηκε όταν πρόσφυγες μαθητές από χώρες της Β. 

Αφρικής και του Λιβάνου έπαιζαν στα κινητά τους το παιχνίδι: You Survived.  
Ένα καθηλωτικό και ελκυστικό τρισδιάστατο περιβάλλον όπου οι παίκτες εκτίθενται σε 

οπτικά, ακουστικά και ακουστικά στοιχεία (Peterson, 2010). Οι παίκτες ελέγχουν τους χαρακτήρες 
τους ( avatar) και μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα είδωλα άλλων παικτών (περπάτημα, ομιλία, 

συναλλαγές, τσακωμοί κ.λπ.). Η αγγλική γλώσσα είναι η «de facto γλώσσα στο gaming» αυτών των 
«παγκοσμιοποιημένων κόσμων παιχνιδιών» σε «εξωγλωσσικά» περιβάλλοντα (Young et al., 
2012:75), που αναγνωρίζεται ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εκμάθησης μιας γλώσσας (Peterson, 
2010) 

Έρευνες για την απόκτηση λεξιλογίου (Heath, 1996; Peterson, 2012; Palmqvist, 2022;  Ryu, 
2013) αναφέρουν τις εξής βασικές προϋποθέσεις: (α) την ύπαρξη αυξημένων γλωσσικών εισροών 
που εστιάζουν στο νόημα, (β) η εκμάθηση να έχει επίκεντρο τη γλώσσα, (γ) το παραγόμενο γλωσσικό 
κείμενο να έχει νόημα και (δ) να καλλιεργείται η γλωσσική ευφράδεια των συμμετεχόντων. Το Lord 

of the Rings Online (LotRO) πληροί και τις 4 προϋποθέσεις: 

• Μεγάλες ποσότητες κειμένων αναζήτησης και πολλαπλά κείμενα στις οθόνες  

• Οι παίκτες παρατηρούν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται μέσω συνομιλιών/συνομιλιών  

• Οι παίκτες πρέπει να επικοινωνούν γραπτώς ή μιλώντας με άλλους παίκτες  

• Η ευχέρεια αναπτύσσεται λόγω επείγοντος 

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί εάν το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να 
διευκολύνει την κατανόηση του τυχαίου λεξιλογίου, με κύριο ερευνητικό ερώτημα το αν και σε ποιο 

βαθμό το παιχνίδι του Lord of the Rings Online (LotRO) οδηγεί στην τυχαία απόκτηση λεξιλογίου 
για τους μαθητές.  

3.1. Μεθοδολογία 

Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί ήταν ήδη γνωστό στους μαθητές από 
κινηματογραφικές ταινίες, ήταν απλό στη χρήση, οι κανόνες του διευκόλυναν την γλωσσική 
επικοινωνία μεταξύ των παικτών. Χρησιμοποιήθηκαν τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Android, 

από 18 μαθητές ηλικίας 14 – 17 ετών πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν ως μητρική γλώσσα την αραβική 
με βασική γνώση της αγγλικής σε επίπεδο Α2.  

Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε το ερμηνευτικό μας παράδειγμα, είναι το ότι «ο 
ερευνητής μπορεί ακόμη και να ασχοληθεί με τις πρακτικές που μελετήθηκαν»  (Goldkuhl, 2012: 6) και 

ότι ο ερευνητής μπορεί να συμμετάσχει στις «διαδικασίες των παικτών» (δηλαδή μπορεί να 
προσπαθήσει να σκεφτεί και να νιώσει όπως οι συμμετέχοντες τους ενώ επιτυγχάνει «εσωτερική» 
κατανόηση (Schwandt, 2000: 192). 

Εικάζεται ότι η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του παιχνιδιού (οπτικές αναπαραστάσεις 

και κείμενα αναζήτησης) μπορεί να διευκολύνουν ένα ορισμένο επίπεδο  κατανόησης του 
περιστασιακού λεξιλογίου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αναμένεται επίσης ότι όσο μεγαλύτερος 
αριθμός εμφανίσεων έχουν τα στοιχεία λεξιλογίου, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνουν κατανοητά από 
τους συμμετέχοντες ενώ παίζουν το MMORPG Lord of the Rings Online (LotRO). Τα ερευνητικά 

εργαλεία που αξιοποιήθηκαν είναι: 

• Δραστηριότητα πριν από το παιχνίδι (= τεστ λεξιλογίου) 

• Παιχνίδι 

• Δραστηριότητα μετά το παιχνίδι (=τεστ λεξιλογίου) 

• Δομημένες συνεντεύξεις 

• Συμμετέχοντες 18 μαθητές που έχουν εμπειρία παιχνιδιών βιντεοπαιχνιδιών (κατά προτίμηση 
MMORPG) 
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3.2. Αποτελέσματα έρευνας 

Ο διαδραστικός χαρακτήρας και οι αυξανόμενες δυνατότητες που προσφέρουν στους παίκτες, 

φαίνεται να καθιστούν τα βιντεοπαιχνίδια ως μια από τις κυρίαρχες μορφές ψυχαγωγίας, ενώ 
ενδυναμώθηκε η κοινωνική επικοινωνία. Οι μαθητές-παίκτες, σε μεγάλο βαθμό, δείχνουν να 
απολαμβάνουν την επικοινωνία με άτομα από διαφορετικά μέρη του κόσμου, ενώ δεν ενδιαφέρονται 
για την εθνικότητα και τη κουλτούρα των συμπαικτών τους και δεν τους κρίνουν βάσει αυτών των 

χαρακτηριστικών. Όλοι οι διάλογοι που διεξάγονται στα πλαίσια των OnLine video games, τα 
κατατάσσουν ιδανικούς χώρους ενίσχυσης της αποδοχής της διαφορετικότητας.  

Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας στην  επικοινωνία 
και στην έκφραση συναισθημάτων, ενώ περιορίστηκαν σημαντικά οι εντάσεις μεταξύ μαθητών 

διαφορετικών εθνοτήτων. 

4 . Συμπεράσματα 

Μετά από διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής MMORPG εντός της τάξης, διαπιστώσαμε 
ότι τα παιχνίδια MMORPG μπορούν να ενισχύσουν τα κίνητρα και τις δεξιότητες συνεργασίας μέσω 
των μοναδικών τους στοιχείων, όπως η εξερεύνηση ανοιχτού τύπου, η προσαρμογή χαρακτήρων, η 
διαδραστική κοινότητα και οι προκλητικές αποστολές, με αποτέλεσμα την πιθανή μεγαλύτερη 

μάθηση για μαθητές. Επομένως, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια MMORPG είναι ένα πιθανό εργαλείο για 
τους εκπαιδευτικούς για την προώθηση της μάθησης. Παρατηρώντας τα ευρήματα της μελέτης μας, 
μπορούμε να υποθέσουμε πως οι πολιτιστικές και επικοινωνιακές σπουδές δύνανται να επωφεληθούν 
ιδιαιτέρως εάν συνδυαστούν με τα OnLine video games. Η έρευνά μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως 

είναι εφικτή η χρήση τους ως εργαλεία εκμάθησης. Είναι σημαντικό ότι σε καμία περίπτωση δεν 
διαπιστώσαμε ενδείξεις αποκλεισμού παικτών λόγω εθνικότητας ή άλλου χαρακτηριστικού. 

Αυτό μας κάνει να εκτιμήσουμε ότι η αξιοποίηση των video games μπορεί να αποτελέσει 
εργαλείο στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί πώς οι φοιτητές μπορούν να βελτιώσουν 
την δεξιότητα της προσεκτικής ακρόασης των μαθητών τους. Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης 
των φοιτητών στα νηπιαγωγεία, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της άρτιας προετοιμασίας τους 
προκειμένου να διδάξουν κάποια θεματική ενότητα και ταυτόχρονα της αδεξιότητας να αναδείξουν 

και να διαχειριστούν ερωτήματα και απόψεις των παιδιών. Στην παρούσα εργασία, θα τεθεί εν 
συντομία το θεωρητικό πλαίσιο της  προσεκτικής ακρόασης (careful listening) των παιδιών και της 
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σημασίας της, ως δεξιότητα, για τα παιδιά και τον εκπαιδευτικό. Στην συνέχεια, θα περιγραφεί η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, βάσει της οποίας οι φοιτητές 
καθίστανται ικανοί να: α) αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν ερωτήματα, σκέψεις και απόψεις των 
παιδιών με πιθανές φιλοσοφικές προεκτάσεις, και β) διατυπώνουν οι ίδιοι ερωτήματα που 

ξεκλειδώνουν την κριτική και δημιουργική σκέψη των παιδιών. Η εργασία θα πλαισιωθεί με ανάλυση  
συγκεκριμένου παραδείγματος προσεκτικής ακρόασης των παιδιών.  

 
Λέξεις - Φράσεις κλειδιά: κριτική σκέψη, δημιουργική σκέψη, προσεκτική ακρόαση, 

νηπιαγωγείο, φιλοσοφία με παιδιά 

1. Εισαγωγή (Προβληματική της Έρευνας) 

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα νηπιαγωγεία, παρατηρείται συχνά το 
φαινόμενο της άρτιας προετοιμασίας των φοιτητών προκειμένου να διδάξουν κάποια θεματική 
ενότητα και ταυτόχρονα της αδεξιότητας να αναδείξουν και να διαχειριστούν ερωτήματα και απόψεις 
των παιδιών. Οι φοιτητές διδάσκουν, αλλά συχνά δεν «ακούν» τί λένε τα παιδιά και ποιες πιθανώς 

είναι οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Στην προσπάθεια τους να καλύψουν μια «ύλη» που 
θεωρούν σημαντική, οι φοιτητές που διδάσκουν κάθε φορά επιδίδονται σε έναν αγώνα ταχύτητας 
προκειμένου να ολοκληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό δραστηριοτήτων, να καλύψουν πολλαπλά 
πεδία από το ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου και να χρησιμοποιήσουν όλο το υλικό και τις αντίστοιχες 

ερωτήσεις που έχουν ετοιμάσει για κάθε διδακτικό αντικείμενο. Πολλά από τα σχόλια των μαθητών 
που θα μπορούσαν να δώσουν τροφή για περαιτέρω σκέψη και λαβή για οργάνωση δραστηριοτήτων, 
αγνοούνται όχι ενσυνείδητα, αλλά ως παράπλευρη απώλεια της ταχύτητας που έχουν αναπτύξει οι 
φοιτητές λόγω του άγχους τους «να προλάβουν όσα πιο πολλά μπορούν».  

Προκειμένου να μάθουν οι φοιτητές να ακούν προσεκτικά τα παιδιά, ένα κομμάτι των 
εργαστηριακών ασκήσεων που απευθύνεται στους δευτεροετείς φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν 
για πρώτη φορά πρόγραμμα διδακτικών ασκήσεων στα νηπιαγωγεία, αφιερώθηκε σε μεθόδους 
προσεκτικής ακρόασης των παιδιών και ανάλυσης των λεγομένων τους. Όταν οι φοιτητές αποκτούν 

κάποια εξοικείωση, εφαρμόζουν οι ίδιοι την μέθοδο της παρατήρηση στον χώρο του νηπιαγωγείου. 
Καταγράφουν περιστατικά προσεκτικής ή μη ακρόασης των παιδιών από τους ίδιους, από τους 
τεταρτοετείς φοιτητές που διδάσκουν, από τους νηπιαγωγούς ή από τα ίδια τα παιδιά μεταξύ τους. 
Τα περιστατικά από τις παρατηρήσεις των φοιτητών αναλύονται εκ νέου στις εργαστηριακές 

ασκήσεις στο πανεπιστήμιο.  
Στην παρούσα εργασία θα δοθεί έμφαση στο στάδιο της προετοιμασίας των φοιτητών 

παραθέτοντας ένα ενδεικτικό περιστατικό ακρόασης παιδιών στο νηπιαγωγείο βάση των 
καταγραφών της επόπτριας των πρακτικών ασκήσεων, όσο εργαζόταν η ίδια ως νηπιαγωγός, και 

ανάλυσής του στην τάξη με τους φοιτητές. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Τι είναι η προσεκτική ακρόαση και ποια η σημασία της για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και 

τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 

Η προσεκτική ακρόαση (listening) είναι, σύμφωνα με την Fiumara  (1995), «η άλλη όψη της 
γλώσσας». Η ακρόαση είναι σκέψη (listening is thinking) διότι απαιτεί  ενεργή συμμετοχή του 
ακροατή μέσω της εστίασης στον λόγο των άλλων, της δημιουργίας νοήματος βάσει των λεγομένων 
τους και της σύνδεσης αυτών των λεγομένων με τις ιδέες και τις απόψεις που ήδη έχει ο ακροατής 

(Fiumara 1995, pp. 29-30). Η ακρόαση δεν είναι απλώς ακοή ήχων (hearing), αλλά διαδικασία 
κατανόησης των ήχων αυτών και  δημιουργίας νοήματος. Κατανοώντας την ακρόαση ως σκέψη, η 
Fiumara υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ τους. Οι άνθρωποι ακούν τους 
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άλλους και  ταύτοχρονα αναστοχάζονται ακούγοντας, κατά κάποιο τρόπο, τις σκέψεις τους πάνω σε 
ό,τι άκουσαν χωρίς αυτή η διαδικασία να γίνεται αποσπασματικά.  

Η συζήτηση προϋποθέτει την  προσεκτική ακρόαση, με τρόπο δημιουργικό και κριτικό, 
ανοίγοντας χρόνο και χώρο για ανατροφοδότηση και πραγματική κατανόηση του ερεθίσματος και 

του άλλου (Nikolidaki, 2011). Κάθε συζήτηση είναι μια μορφή συνάντησης «μυαλών» με 
διαφορετικές αναμνήσεις και συνήθειες (Zeldin, 1998). Όταν διαφορετικά άτομα συμμετέχουν σε 
μια συζήτηση δεν μοιράζονται μόνο ένα ερέθισμα αλλά συχνά αλλάζουν τρόπους θέασης του 
ερεθίσματος αυτού (Zeldin, 1998). Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να μπορεί κάποιος να ακούει 

τους άλλους σαν να ακούει κάτι για πρώτη φορά (Brady, 2009) και έχοντας περισσότερο την τάση 
να ακούσει παρά να μιλήσει ο ίδιος (Pinney, 1970).  

Η ικανότητα αυτή είναι απαραίτητη τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους ίδιους τους 
μαθητές. Ακούγοντας προσεκτικά με το «αυτί του πρωτάρη» (Brady, 2009) τι έχει να μας προσφέρει 

ένα ερέθισμα, καθαρίζουμε, κατά κάποιο τρόπο, το μυαλό μας από άλλες σκέψεις, «αποκτούμε μια 
μορφή «αφέλειας» που παραμερίζει το δικό μας εγώ, και επικεντρωνόμαστε στο ερέθισμα το οποίο 
προσπαθούμε να ακούσουμε κάθε φορά και σε αυτό που λέει ο άλλος» (Laverty, 2004, 196). 
Ανοίγοντας χώρο στην αφέλεια και αφήνοντας λίγο στην άκρη τις προηγούμενες γνώσεις και 

προκαταλήψεις μας, ανοίγουμε χώρο στη δημιουργική ακρόαση και επιτρέπουμε να ειπωθεί αυτό 
που προηγουμένως δεν ήταν δυνατό να αρθρωθεί ή να γίνει άμεσα κατανοητό (Slade & Del 
Gigante,1997). Αυτή η «αφέλεια» επιτρέπει την βαθύτερη ενασχόληση με το ερέθισμα συζήτησης, 
το οποίο το αντιλαμβανόμαστε εκ νέου, ελευθερώνοντας τις κριτικές και δημιουργικές δυνάμεις  της 

σκέψης και επιτρέποντας την, εκ νέου, διατύπωση ερωτήσεων που ευνοούν την περαιτέρω ανάλυση 
(Haynes, 2008, p.142; Kneller, 1965). Η «αφέλεια» δε θα πρέπει να κατανοηθεί ως απώλεια 
εμπειρίας, αλλά ως περιέργεια και ευκαιρία για φρέσκια ακρόαση και κατανόηση ενός ερεθίσματος. 
Τα παιδιά έχουν αυτό το είδος αφέλειας, ως φυσικό προσόν, (Matthews, 1994) που τους επιτρέπει να 

«ακούσουν» δημιουργικά ένα ερέθισμα. 
Ακούγοντας ο εκπαιδευτικός τα παιδιά με μια φιλοσοφική διάθεση, σημαίνει ότι είναι 

πρόθυμος να ακούσει τα παιδιά με ανοικτό μυαλό και προθυμία, όχι μόνο να αναζητήσει τί θα 
μπορούσε να έχει φιλοσοφικό ενδιαφέρον, αλλά να κατανοήσει τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης 

των παιδιών και πώς οι τρόποι αυτοί θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο και τις μεθόδους 
της φιλοσοφίας (Haynes, 2008). Η Laverty (2001, 125) προτείνει για τον εκπαιδευτικό μια ακρόαση 
που είναι ανοιχτή, δεκτική και ανιδιοτελής. Η ανιδιοτέλεια αφορά στην ικανότητα του ακροατή να 
κρατάει «πίσω» τις δικές του ιδέες και να δίνει προτεραιότητα στην ακρόαση των άλλων αντί να 

μιλήσει εκείνος πρώτος (Murris & Haynes, 2000). Αυτό το είδος ακρόασης ευνοεί τη δημιουργία 
ενός «εμείς» που είναι σημαντικότερο από ένα «εγώ» (Freire,1972) και μιας νοοτροπίας 
πλουραλισμού και φροντίδας (νοιάζομαι για τον άλλο και για το τι έχει να πει, νοιάζομαι να 
κατανοήσω τις θέσεις του, τις πιθανές προκαταλήψεις του και το γιατί σκέφτεται όπως σκέφτεται) 

(Daniel, 2001; Waksman,1998; Wegerif, 2006; Thayer Bacon, 1998). 
Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε, κυρίως, στη δημιουργική και συναισθηματική διάσταση της 

ακρόασης. Ωστόσο, η διαδικασία της ακρόασης ενέχει και έναν κριτικό χαρακτήρα (critical listening) 
ρόλος του οποίου είναι ο έλεγχος και η ορθότητα των επιχειρημάτων και κριτηρίων που 

χρησιμοποιούνται για να στηριχθούν οι θέσεις σε μια συζήτηση (Garrison, 1997). Η κριτική ακρόαση 
είναι προσεκτική ακρόαση η οποία στοχεύει στην απόκτηση μια βαθύτερης κατανόησης ενός 
ερεθίσματος μέσα από διαδικασίες ελέγχου, ανίχνευσης, διαλεύκανσης, υποθέσεων και άντλησης 
πληροφοριών και εκ νέου «ανοίγματος» του ερεθίσματος (Robin, 2004; Whalley, 1993). Η κριτική 

ακρόαση επιτρέπει την άντληση πληροφοριών για τις προγενέστερες γνώσεις των παιδιών, τις 
υποθέσεις και παραδοχές της σκέψης τους, τα γνωστικά τους λάθη, τον τρόπο που κατανοούν τους  
άλλους και τον κόσμο τους (Rinaldi, 2006). Η προσεκτική ακρόαση των παιδιών οδηγεί στη 
διατύπωση ερωτήσεων, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τα ίδια τα παιδιά, οι οποίες 

συμβάλουν στη δημιουργία γνωστικών συνδέσεων και γεφυρών επικοινωνίας τέτοιων  ώστε οι 
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σκέψεις του ενός  να χτίζουν πάνω στις σκέψεις των άλλων (Splitter & Sharp,1995; Daniel et 
al,2005). 

2.3 Μέθοδος της Έρευνας 

Η έρευνα χωρίζεται σε δυο στάδια: α) το στάδιο προετοιμασίας των δευτεροετών φοιτητών 
στην προσεκτική ακρόαση (εξοικείωσή των φοιτητών με την μέθοδο της παρατήρησης και την 
διατήρηση ημερολογίου καταγραφής) και, β) το στάδιο της παρατήρησης των φοιτητών στα 
νηπιαγωγεία.  

Όσον αφορά στο στάδιο προετοιμασίας, η διδάσκουσα φρόντισε ώστε οι φοιτητές να:  

• επεξεργαστούν θεωρητικά την έννοια της προσεκτικής ακρόασης (careful listening), 

• έρθουν σε επαφή με δείγματα παρατήρησης προσεκτικής ή μη ακρόασης των παιδιών στο 
νηπιαγωγείο μέσα από την ανάλυση και κριτική συζήτηση καταγεγραμμένων παρατηρήσεων 

από τα ημερολόγια παρατήρησης της διδάσκουσας όσο διάστημα υπηρετούσε ως 
εκπαιδευτικός στην Προσχολική Εκπαίδευση, 

• εξοικειωθούν με τη μέθοδο της παρατήρησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο κατά την ώρα 
των ελεύθερων και οργανωμένων δραστηριοτήτων μέσα από τη διατήρηση ημερολογίου 

παρατήσης και καταγραφής δραστηριοτήτων, διαλόγων και περιστατικών μεταξύ: α) των 
παιδιών, β) των παιδιών και των νηπιαγωγών και, γ) των παιδιών και των φοιτητών.  

Όσον αφορά στο στάδιο της πρακτικής εφαρμογής οι φοιτητές ασκήθηκαν στην:  

• διατήρηση ημερολογίου καταγραφής δραστηριοτήτων, 

• κριτική ανάλυση των καταγραφών τους και σύνδεσή τους με τη δεξιότητα της προσεκτικής 
ακρόασης, 

• μέθοδο του αναστοχασμού και στη βελτίωση των δεξιοτήτων προσεκτικής ακρόασης.  

2.4 Αποτελέσματα 

Κατά τη φάση της προετοιμασίας των φοιτητών και της εξοικείωσης τους με δείγματα 
προσεκτικής ακρόασης των παιδιών στο νηπιαγωγείο, οι φοιτητές συζήτησαν διάφορα περιστατικά 
που προέρχονταν κυρίως από την εμπειρία της διδάσκουσας όσο υπηρετούσε ως νηπιαγωγός στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές συζήτησαν δείγματα προσεκτικής ακρόασης των παιδιών 
κατά την φάση των ελεύθερων και οργανωμένων δραστηριοτήτων στον χώρο του νηπιαγωγείου, 
καθώς και περιστατικά που συμβαίνουν τυχαία, αλλά μπορούν να έχουν  φιλοσοφικό ή διδακτικό 
ενδιαφέρον. Στον πίνακα 1 παρατίθεται ένα παράδειγμα που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε 

εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών.  
 

Περιστατικό περιγραφής της διδάσκουσας ενόσω εργαζόταν ως εκπαιδευτικός 

• Ημερομηνία: 13/09/2018 Ώρα: 8.30  
• Υποκείμενα: Τάσος (προνήπιο)/ Νηπιαγωγός της τάξης 

• Τόπος: Αίθριο του νηπιαγωγείου/εσωτερικό τάξης του νηπιαγωγείου 
 
Περιγραφή περιστατικού: Πόσο κρατάει το σε λίγο? Έχω το ρολόι μέσα μου 
Δεύτερη μέρα στο σχολείο. Ο Τάσος είναι προνήπιο. Τον φέρνει στην τάξη ο πατέρας του, ο οποίος 

ετοιμάζεται να τον χαιρετήσει και να φύγει για τη δουλειά. Ο μικρός δεν φαίνεται άνετος στην 
ιδέα να μείνει μόνος του. Κοιτάζει ανήσυχα τριγύρω, έχει νευρικότητα, ξεφυσάει. Ο πατέρας του 
λέει ότι είναι μεγάλος πια και ο μικρός δε θέλει να τον απογοητεύσει αλλά ζορίζεται. Ζητάει μια 
αγκαλιά. Παίρνει και δεύτερη και μετά και τρίτη. Ο πατέρας φεύγει. Ο μικρός κοιτάει τον πατέρα 

που φεύγει και δε θέλει να μπει στην τάξη.  Μου ανακοινώνει: «Εγώ θα καθίσω εδώ να σας 
προσέχω από εδώ».  
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Ακολουθεί ο εξής διάλογος: 

Σ:        Μα αν μείνεις εδώ δε θα σε βλέπουμε εμείς. Δεν μπορούμε να είμαστε και έξω και μέσα 
την ίδια στιγμή. 
Τ: Θα προσέχω την αυλή. Θα μείνω εκεί (δείχνει το παγκάκι). 
Σ: Θα είσαι μόνο σου; 

Τ: Δεν με πειράζει. 
Σ: Ναι…αλλά όπου να ναι ετοιμάζεται να βρέξει. Θα βραχείς. 
Τ: Θα πάω κάτω από το δέντρο. 
Σ: Αν βρέξει πολύ όμως; 

(Ο μικρός αρχίζει να πείθεται. Του προτείνω να πάει να παίξει κάτι, ότι του αρέσει)  
Τ:   Δεν είναι ακόμα η ώρα μου για παιχνίδι.  
Σ: Καλά, όταν έρθει η ώρα σου μπορείς να παίξεις. Αν θέλεις κάτι εγώ θα είμαι εδώ μπορείς 
να μου πεις ό,τι θέλεις. 

(Λίγα λεπτά αργότερα βλέπω τον Τάσο έτοιμο να βάλει τα κλάματα.  Τον πλησιάζω). 
Σ: Δε σε βλέπω και πολύ χαρούμενο. 
(Δεν προλαβαίνω να τελειώσω τη φράση αρχίζει ο μικρός ένα κλάμα ήσυχο) 
Τ:  Ο μπαμπάς μου…θα έρθει σε λίγο;  (προσπαθώντας να πείσει τον εαυτό του).  

Σ: Ναι, βέβαια!  
(Με μεγαλύτερο κλάμα ο μικρός συνεχίζει) 
Τ:   Πόσο κρατάει το σε λίγο; 
Σ:  Ξέρεις να διαβάζεις την ώρα; (Του δείχνω τον μικρό δείκτη του ρολογιού μου και 

ετοιμάζομαι να του εξηγήσω πώς λειτουργούν οι δείκτες)  
Τ:  Εγώ έχω το ρολόι μέσα μου! (Νικολιδάκη, 2018) 
 

 

Πίνακας 7: Δείγμα περιστατικού που αναλύθηκε σε εργαστηριακή άσκηση με τους φοιτητές  

 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα οι φοιτητές κλήθηκαν να «ακούσουν» προσεκτικά τον διάλογο 

μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιού και να εντοπίσουν: 

• Έννοιες – Ερωτήματα- Φράσεις κλειδιά που αναδύονται έπειτα από προσεκτική ακρόαση των 
παιδιών και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω διδακτικά, 

• Τρόπους ενσωμάτωσης των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων και αναγκών των μαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, 

• Δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οργανωθούν με βάση το περιστατικό,  
• Σκέψεις- Αναστοχασμοί που δημιουργούνται στους φοιτητές ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. 

Οι φοιτητές εστίασαν στις ακόλουθες φράσεις του διαλόγου μεταξύ νηπιαγωγού και παιδιού:  
• Πόσο κρατάει το «σε λίγο»; 
• Δεν είναι ακόμα η ώρα μου για παιχνίδι. 

• Έχω το ρολόι μέσα μου. 

Επισήμαναν ότι αναδύονται σημαντικές έννοιες, όπως είναι: 
• Η έννοια του χρόνου και της υποκειμενικής του αντίληψης,  
• Η έννοια της προσαρμογής, 

• Η έννοια του αποχωρισμού, 

Αναδυόμενα φιλοσοφικά ερωτήματα που γεννήθηκαν στους φοιτητές ήταν τα ακόλουθα : 
• Πότε είναι η ώρα για παιχνίδι; Υπάρχει ώρα για παιχνίδι; 

• Τι σημαίνει έχω το ρολόι μέσα μου;  
• Πόσο κρατάει το «σε λίγο»;  
• Πόσο διαφορετικό είναι το «σε λίγο» από άνθρωπο σε άνθρωπο; 

• Πόσο διαφορετικά βιώνουν τα παιδιά ένα «σε λίγο;»  
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• Τί σημαίνει «σε λίγο» για ένα παιδί και τί για έναν ενήλικα; 
• Πώς είναι να είσαι πεντάχρονο και να βρίσκεσαι για πρώτη φορά σε περιβάλλον που δε 

γνωρίζεις τόσο καλά κάποιον; 

Επίσης, οι φοιτητές ανέφεραν ότι είχε ενδιαφέρον ο διάλογος και η επιχειρηματολογία που 
ανέπτυξε το παιδί, για να αποφύγει να μπει μέσα στην τάξη, δικαιολογώντας ότι «θα καθίσει έξω για 
να προσέχει τους υπόλοιπους». Οι φοιτητές εντόπισαν τη θέση του παιδιού «θα μείνω έξω να σας 
προσέχω» και τα επιχειρήματα που ανέπτυξε τόσο η νηπιαγωγός όσο και το παιδί για να υποστηρίξει 
ο καθένας τη δική του θέση.  

 

Επιχειρήματα 

Νηπιαγωγού 

Ανάλυση επιχειρήματος Επιχειρήματα παιδιού Ανάλυση 

επιχειρήματος 

Μα αν μείνεις εδώ δε 
θα σε βλέπουμε 
εμείς.  
 

Λογικό και εμπειρικό 
επιχείρημα: Η 
νηπιαγωγός αναφέρεται 
σε εκείνη και την 

υπόλοιπη ομάδα των 
παιδιών υπογραμμίζοντας 
την πρακτική δυσκολία 
της έλλειψης επίβλεψης. 

  

Δεν μπορούμε να 

είμαστε και έξω και 
μέσα την ίδια στιγμή 

Λογικό επιχείρημα του 

αμοιβαίου αποκλεισμού 

Θα προσέχω την αυλή. 

Θα μείνω εκεί (δείχνει το 
παγκάκι) 

Επιχείρημα που 

δείχνει την 
ανάληψη ενός 
ρόλου και το 
χώρο δράσης  

Θα είσαι μόνο σου Επίκληση στο 
συναίσθημα και στη 

λογική 

Δεν με πειράζει Άρση του 
επιχειρήματος 

της νηπιαγωγού. 

Ετοιμάζεται να 
βρέξει, θα βραχείς. 

Επίκληση σε 
αντικειμενικές καιρικές 
συνθήκες 

Θα πάω κάτω από το 
δέντρο 

Αναφορά τρόπου 
αντιμετώπισης 
τυχόν δυσκολίας 

Αν βρέξει όμως 
πολύ; 

Υποθετική κατάσταση 
που οδηγεί το παιδί στο να 
δεχτεί την πρόταση της 

νηπιαγωγού 

  

Η νηπιαγωγός 
προτείνει στο παιδί 
να παίξει 

 Δεν είναι η ώρα μου για 
παιχνίδι 

Υποδηλώνει ότι 
υπάρχουν 
συγκεκριμένες 
ώρες παιχνιδιού ή 

απλώς το παιδί 
δεν έχει ακόμη 
όρεξη. 

Όταν έρθει η ώρα 
σου μπορείς να 
παίξεις. Αν θέλεις 

κάτι εγώ θα είμαι 
εδώ, μπορείς να μου 
πεις ό,τι θέλεις. 

Αποδοχή από την πλευρά 
της νηπιαγωγού του 
επιχειρήματος του 

παιδιού να παίξει στον 
χρόνο που εκείνο θέλει.  
Διακριτική αναφορά ότι 
είναι διαθέσιμη αν το 

παιδί χρειαστεί κάτι 
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Πίνακας 2: Δείγμα ανάλυσης του διαλόγου νηπιαγωγού με το παιδί 
 

Στη συνέχεια, οι φοιτητές συζήτησαν σε τί εξυπηρετεί το περιστατικό, τί σημαίνει προσεκτική 

ακρόαση και πώς εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώς επηρρεάζονται 
ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και, πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν περαιτέρω το περιστατικό 
αυτό διδακτικά. Κάποιοι φοιτητές ανέφεραν δραστηριότητες για την κατανόηση του χρόνου και των 
διαφορετικών τρόπων αντίληψής του από τα παιδιά. Για παράδειγμα, με βάση το παραπάνω 

περιστατικό, οι φοιτητές σκέφτηκαν δραστηριότητες στις οποίες τα παιδιά  ενθαρρύνονται να 
σκεφτούν και να αναφέρουν φορές που ο χρόνος «τρέχει» (π.χ. όταν παίζουν στο διάλειμμα, όταν 
βρίσκονται σε πάρτυ) και φορές που ο χρόνος κυλάει απελπιστικά αργά (π.χ. όταν βαριούνται, όταν 
είναι άρρωστα και πρέπει να παραμείνουν στο κρεβάτι). Συζητήθηκαν ακόμη προσπάθειες χρονικής 

καταμέτρησης του «σε λίγο». Αλήθεια, πόσο διαρκεί ένα «σε λίγο;»  

2.5 Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Στο στάδιο της προετοιμασίας, οι φοιτητές ήρθαν, συχνά, αντιμέτωποι με ερωτήματα όπως 
«πόσο σημαντική είναι η προσεκτική ακρόαση των παιδιών», «για ποιους είναι σημαντική;», «ποιος 

είναι ο ρόλος τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί;», «κατά πόσο ένα μοντέλο προσεκτικής ακρόασης 
των παιδιών συμβάλει σε περαιτέρω αναστοχασμό του εκπαιδευτικού και καλύτερη διδακτική 
προετοιμασία του στη σχολική πράξη». Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες ούτε πρόχειρες. Μέσα από 
τις εργαστηριακές ασκήσεις, οι φοιτητές έδωσαν έμφαση στην προσεκτική ακρόαση των παιδιών 

κάτι που φάνηκε, αργότερα, ότι τους επηρρέασε θετικά στην καταγραφή περιστατικών και την 
προσεκτική ακρόαση των παιδιών όταν οι ίδιοι οι φοιτητές ξεκίνησαν τις παρακολουθήσεις στα 
νηπιαγωγεία.  

Οι ίδιοι οι φοιτητές ανέφεραν ότι η προετοιμασία τους, με βάση τα ημερολόγια παρατήρησης 

της διδάσκουσας, τους βοήθησαν ώστε να παρατηρήσουν αργότερα τα παιδιά και να αναδείξουν 
πολλά θέματα. Έχουν ενδιαφέρον κάποια αναστοχαστικά σχόλια των φοιτητών που εξέφρασαν κατά 
τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων. «Έμαθα να παρατηρώ, να επεξεργάζομαι τα μηνύματα 
των παιδιών κάτι που, πριν την πρακτική άσκηση, δεν το είχα ποτέ κάνει τόσο συνειδητά» ανέφερε 

ένας φοιτητής, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε πως «όταν έχεις μια τάξη με 15 διαφορετικά παιδιά 
σημαίνει ότι έχεις να κάνεις με 15 διαφορετικούς χαρακτήρες, όπου ο καθένας προσεγγίζεται με 
διαφορετικό τρόπο οπότε χρειάζεται να διαθέτεις αρκετή υπομονή και να ακούς προσεκτικά τί σου 
λένε». Δεν έλειψαν, ωστόσο, και φοιτητές που ανέφεραν ότι είναι δύσκολο να ακουστούν προσετικά 

τα παιδιά και να ληφθούν υπόψη όλα όσα λένε. Ένας φοιτητής, αναφερόμενος στο σχολιασμό του 
διαλόγου σχετικά με το «πόσο κρατάει το σε λίγο», σχολίασε ότι το να γίνει ολόκληρη ανάλυση ενός 
διαλόγου «τρώει χρόνο» και ότι αν αυτό γίνει για όλα τα παιδιά σε ό,τι λένε, ο εκπαιδευτικός δεν θα 
έχει χρόνο να κάνει κάτι άλλο ή να προετοιμάσει τί θα διδάξει στο νηπιαγωγείο. Κάποιοι φοιτητές 

συμφώνησαν ότι χρειάζεται να βρεθούν ισορροπίες ανάμεσα στο τί διδάσκεται και κατά πόσο αυτό 
αφορά στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των παιδιών. Ωστόσο, οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι 
το να μάθουν να ακούνε προσεκτικά τα παιδιά αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα έστω και αν δε 
μπορέσουν άμεσα να λάβουν υπόψη όλα όσα λένε τα παιδιά.  

3. Συμπεράσματα- Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, είναι εμφανές ότι η σημασία της προσεκτικής ακρόασης και η 
ανάπτυξή της, ως δεξιότητα, είναι εξίσου σημαντική για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Μέσω της 
προσετικής ακρόασης, τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι ο απόψεις τους αξίζουν να ακουστούν, 

αυξάνοντας, έτσι, την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους. Όταν τα ίδια τα παιδιά νιώθουν ότι 
«εισακούονται», έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ακούσουν τα ίδια τους άλλους δειχνοντας τον 
αντίστοιχο σεβασμό. Μαθαίνοντας να ακούν ο ένας προσεκτικά τον άλλο, τα παιδιά αναπτύσσουν 
την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, καθίστανται ικανά για διάλογο και συνεργασία μεταξύ τους 
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και με τους ενήλικες, χτίζοντας ο ένας στις απόψεις των άλλων (Splitter & Sharp, 1995). Σταδιακά, 
μετατρέπονται σε κριτικοί σκεπτόμενοι πολίτες που στηρίζουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα 
ακούγοντας προσεκτικά τί έχουν να προσφέρουν οι άλλοι.  

Όμοίως, οι εκπαιδευτικοί, ακούγοντας προσεκτικά τους μαθητές, αποκτούν καλύτερη εικόνα 

των μαθητών τους και ανακαλούν τρόπους σκέψης που, ίσως, οι ίδιοι είχαν ως παιδιά αλλά έχασαν 
καθώς ενηλικιώθηκαν (Egan, 1993).  Μέσα από την προσεκτική ακρόαση των παιδιών, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να διαγνώσουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να 
τροποποιήσουν, δημιουργικά και ευέλικτα, την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε το «μάθημα» να 

αποκτήσει νόημα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ίδιους.  
Στο πλαίσιο μιας άλλης δημοσίευσης, αξίζει να αναφερθούν τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας κατά το στάδιο της πρακτικής εφαρμογής των δεξιοτήτων προσεκτικής ακρόασης, από τους 
ίδιους τους φοιτητές, στα νηπιαγωγεία παρακολούθησης. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη και 

απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
σχετικά με το κατά πόσο σημαντική είναι η προσεκτική ακρόαση των μαθητών στα διαφορετικά 
στάδια ανάπτυξής τους και πώς μπορεί να διαμορφωθεί η διδασκαλία, ώστε να είναι περισσότερο 
προς όφελός τους.  
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Περίληψη  

Tο project έχει τη βασική ιδέα: «Η συμβολή των παιχνιδογιορτών στη μείωση των ανισοτήτων 
και τη δημιουργία ενός ανοιχτού και δημοκρατικού  σχολείου  στην  κοινωνία» και πρόκειται για μια 
διδακτική πρόταση που πραγματοποιήθηκε  σε έναν παιδικό σταθμό στα πλαίσια της παιδαγωγικής 

μου ιδιότητας. Οι «παιχνιδογιορτές» αποτελούν μια καινοτόμα διδακτική πρόταση μέσα στο 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου που μπορεί να προσδώσουν μεγάλο νόημα και 
σημασία στη δημιουργική έκφραση ιδεών και εμπειριών αλλά και στη δημιουργία ενός  ανοιχτού 
σχολείου στην επικοινωνία και το διάλογο με την κοινωνία. Πρόκειται για θεματικές γιορτές κάθε 

μία από τις οποίες είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα το οποίο διερευνάται διαθεματικά και ολιστικά. Με 
παιγνιώδη τρόπο μέσα από την υλοποίηση των θεματικών αυτών γιορτών, τα παιδιά έμαθαν αξίες 
όπως αποδοχή, σεβασμός, αλληλεγγύη, αγάπη και ενσυναίσθηση. Σε μια τέτοια περίπτωση η 
συλλογική ευημερία αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και ανισότητες και αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για ύπαρξη δημοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος σε μια κοινωνία των πολιτών.  
 
Λέξεις κλειδιά: προβληματισμός, παιχνιδογιορτές, ανισότητες, διάλογος 
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1. Εισαγωγή  

Στην παρούσα ερευνητική εργασία θα παρουσιάσουμε και θα ορίσουμε την έννοια της 

κοινωνίας των πολιτών. Στη συνέχεια θα ορίσουμε την έννοια του δημοκρατικού σχολείου ως forum 
στην κοινωνία των πολιτών όπου θα δοθεί βαρύτητα στην παρουσίαση της καινοτόμας παιδαγωγικής 
πρακτικής των παιχνιδογιορτών και θα αναδειχθεί η συμβολή τους στη μείωση των 
ανισοτήτων.Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου: 

• Να ψυχαγωγηθούν τα παιδιά της κάθε τάξης. 

• Να δοθούν κίνητρα για την γλωσσική έκφραση τους. 

• Να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών.  

• Να μάθουν να αυτενεργούν με τα βασικά στοιχεία  

Η κοινωνία των πολιτών χαρακτηρίζεται από δημοκρατία και  από θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα όπως η ελευθερία σκέψης, έκφρασης και δράσης μέσα από τη συλλογική επικοινωνία 
και συναναστροφή των μελών της. Ορίζοντας την κοινωνία των πολιτών ως ένα χώρο που 

συναναστρέφονται, εμπλέκονται και συμμετέχουν ενεργά τα μέλη της σε δραστηριότητες κοινού 
ενδιαφέροντος, περνάει αβίαστα από την ιδιωτική σφαίρα στη δημόσια επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση και συνεπώς στην ένωση των πολιτών και των θεσμών μεταξύ τους. Τοπο θετώντας 
την κοινωνία των πολιτών  από τη δεκαετία του 1960 και ύστερα, την περίοδο του καπιταλισμού και 

του βιομηχανισμού με την εμφάνιση «νέων κοινωνικών κινημάτων». Σύμφωνα με τον Melucci 
πρόκειται για κοινωνικές κατασκευές και για δίκτυα που δρουν συλλογικά και δημοκρατικά, 
παράγουν, επικοινωνούν και διαπραγματεύονται αποφάσεις (Κυπριανός & Μουσένα,2021). Την 
άποψη του Melucci υποστήριξαν οι Cohen και Arato ότι η κοινωνία των πολιτών χαρακτηρίζεται 

από δημοκρατία και  από θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως η ελευθερία σκέψης, έκφρασης 
και δράσης μέσα από τη συλλογική επικοινωνία και συναναστροφή των μελών της. Ενώ ο Putnam 
τόνισε τη σημαντικότητα  «του κοινωνικού κεφαλαίου», δηλαδή των  συναθροίσεων των πολιτών 
για τη δημιουργία  σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεπώς την εύρυθμη  οικονομία και την πολιτική της 

κοινωνίας. 
    Η κοινωνία των πολιτών αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης ποικίλων θεωρητικών 

προσεγγίσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία του Hobbes από τον Locke, η κοινωνία των πολιτών 
συγκροτείται διότι τα μέλη της αλληλοεξαρτώνται οικονομικά και διαχωρίζεται από το κράτος. 

Αντίθετα η  δημοκρατική θεωρία υποστηρίζει την ένωση της πολιτικής κοινωνίας και της κοινωνίας 
των πολιτών ενώ η φιλελεύθερη θεωρία υποστηρίζει την άποψη να μην εμπλέκεται το κράτος σε 
οικονομικά ζητήματα αλλά μόνο για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Ο Peter Moss 
αναφέρει ότι υπήρξε έντονα η ανάγκη και το ενδιαφέρον  από την πολιτεία για την ύπαρξη 

δημοκρατικών προσεγγίσεων και τη δημιουργία χώρων που να υποστηρίζονται αυτές.  Τέτοιου 
είδους forum, δηλαδή ανοιχτοί δημοκρατικοί χώροι μπορούν να είναι τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί 
και τα νηπιαγωγεία, τα  κέντρα απασχόλησης και τα ινστιτούτα με παιδιά σχολικής ηλικίας(Dahlberg 
& Moss,2005). Άλλωστε οι 4 πυλώνες εκπαίδευσης της  Unesco είναι οι εξής:  

• Να μάθει το άτομο πώς να μαθαίνει, δηλαδή πώς να αποκτά τα εργαλεία της κατανόησης του 
κόσμου με την ευρεία έννοιά του.  

• Να μάθει στο άτομο πώς να ενεργεί (πράττει), έτσι ώστε να μπορεί να είναι παραγωγικό στο 
χώρο του.  

• Να του μάθει πώς να ζει μαζί με τους άλλους, δηλαδή πώς να συμμετέχει και να συνεργάζεται 

μαζί τους.  

• Να του μάθει πώς να υπάρχει (Πετρογιάννης,1999). 

Όλοι λοιπόν οι προσχολικοί θεσμοί μπορούν να εννοηθούν ως forum της κοινωνίας των 
πολιτών καθώς η δημοκρατία και η ενεργή συμμετοχή των μελών είναι κριτήριο ενός ικανού πολίτη. 
H κοινωνία των πολιτών λειτουργεί σε οποιαδήποτε μορφή υπό τη λογική ενσωμάτωσης και χρήσης 
δημοκρατικών αρχών, κανόνων και ειδικά εφαρμοσμένων πρακτικών, οι οποίες προάγουν την 
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καθημερινότητα των πολιτών κατά την τέλεση των ενεργημάτων και δράσεων τους. Το σχολείο είναι 
ανοιχτό για όλους, είτε οι γονείς εργάζονται είτε όχι. Πρέπει να είναι ένας χώρος για όλους που να 
υπερισχύει ο διάλογος, η συζήτηση και η ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και πολιτιστικών 
ιδεωδών(Associació de Mestres Rosa Sensat, 2005, p. 10). «Θα πρέπει να λειτουργούν ως τόποι 

αμφισβήτησης και διαφωνίας αλλά και ως χώροι καθήκοντος, χώροι ηθικών 
πρακτικών»(Readings,1996:154).  Τα παιδιά και οι ενήλικες συμμετέχουν από κοινού ενεργά και 
συλλογικά  τόσο στην οικονομική, πολιτική όσο και στην  κοινωνική και πολιτισμική ζωή της 
κοινωνίας (Κυπριανός & Μουσένα,2021).  Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι προσχολικοί 

θεσμοί ως forum, χρειάζεται να υπάρχουν συνθήκες σεβασμού, ισότιμης αμοιβαιότητας, 
ενσυναίσθηση, δημοκρατία, διάθεση για ενεργητική ακρόαση, ενεργή συμμετοχή, διάλογο και 
αναστοχαστική διάθεση ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας που συμμετέχουν και στους εκάστοτε 
φορείς. H  παιδαγωγική του  Reggio  Emillia αποτελεί forum, καθώς συνδέεται άμεσα το σχολείο με 

την τοπική κοινωνία και  μέσα από τους δημοκρατικούς θεσμούς ενημερώνει το κοινό για το 
περιεχόμενο των προσχολικών θεσμών και την ανάδειξή τους με τη βοήθεια των pedagogista και των 
παιδαγωγικών συμβούλων (Κυπριανός & Μουσένα,2021). Σύμφωνα με τον  Howard Gardner  (2012) 
στην περιοχή Reggio Emillia όπου πρωτοεφαρμόστηκε αυτή η παιδαγωγική προσέγγιση, τα παιδιά 

φροντίζονταν από την ίδια την κοινωνία και έτσι καθώς μεγάλωσαν έγιναν ενεργοί πολίτες που 
προσέφεραν και φρόντιζαν τα ίδια την κοινότητα. Επιπλέον η παιδαγωγική του Freire  προσεγγίζει 
την αναγκαιότητα ύπαρξης των σχολείων ως forum στην κοινωνία των πολιτών καθώς εστιάζει στα 
ανοιχτά σχολεία στην κοινωνία μέσα από τη δημιουργία σχέσεων, τη συγκρότηση ταυτοτήτων, τις 

ευκαιρίες για εξερεύνηση μέσα από ομαδικές δράσεις,  την αναστοχαστική διαδικασία,  την επίλυση 
προβλημάτων και τη  συν-κατασκευή της γνώσης (Κυπριανός & Μουσένα,2021). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Όταν πήγα πρώτη φορά στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ασχολήθηκα πολύ 
με τη γνωριμία με τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης παρουσίας μου στο  Κέντρο 

Προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης βρισκόμουν στην πρώτη φάση.  Διερεύνησα τις ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντα των παιδιών  με το διάλογο και με την τεχνική ακρόασης δηλαδή το μωσαϊκό 
(Roopnarine & Johnson, 2005).  Μέσα από μία σαλάτα λέξεων (συμβολικό παιχνίδι), παρατηρήθηκε 
καταιγισμός ιδεών-ιδεοθύελλα (brain storming) από τα παιδιά. Ταξινομήσαμε τις ιδέες των παιδιών 

και τις διαπραγματευτήκαμε.  Αποφάσισα να ρωτήσω τα παιδιά τι τα ενδιαφέρει να μάθουν και να 
δημιουργήσουν. Οι απαντήσεις των παιδιών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Τα παιδιά από μόνα τους 
έδιναν ιδέες που θα ήθελαν να περιέχουν οι δραστηριότητές μας. Ουσιαστικά αυτές οι ιδέες των 
παιδιών εφαρμόστηκαν στα πλαίσια του project των παιχνιδογιορτών μας.  Ακολουθώ 

Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψην τα ενδιαφέροντα των παιδιών με την εμπλοκή 
των δικών μου ενδιαφερόντων. Στην διάρκεια της τρίτης παρουσίας μου στο Κέντρο προσχολικής 
αγωγής και εκπαίδευσης βρίσκομαι στη δεύτερη φάση του project.  Δημιούργησα μαθησιακό 
συμβόλαιο με τα παιδιά  και ύστερα προετοίμασα τα παιδιά στο να δημιουργήσουμε από κοινού ένα 

διάγραμμα ροής (αραχνογράφημα) για την ιδέα ΄΄παιχνιδογιορτές ́ ΄  που θα μας δείχνει την πορεία 
των δράσεων που θα πραγματοποιούμε κάθε φορά βάση του διαγράμματός μας και της ιδέας μας. 
Έτσι και έγινε.  

Στην διάρκεια της τρίτης παρουσίας μου στο ΚΕΠΑ βρίσκομαι στη δεύτερη φάση του 

project(Katz & Chard, 2011). Δημιούργησα μαθησιακό συμβόλαιο με τα παιδιά  και ύστερα 
προετοίμασα τα παιδιά στο να δημιουργήσουμε από κοινού ένα διάγραμμα ροής (αραχνογράφημα) 
για την ιδέα ΄΄παιχνιδογιορτές ΄΄  που θα μας δείχνει την πορεία των δράσεων που θα 
πραγματοποιούμε κάθε φορά βάση του διαγράμματός μας και της ιδέας μας. Για να διασφαλιστεί η 

σύγκλιση των αξιών για τις πρακτικές ανατροφής των μικρών παιδιών, θα πρέπει οι Παιδαγωγοί να 
εκθέτουν αξίες, να διατυπώνουν ένα πλαίσιο παιδαγωγικών αξιών τις οποίες οφείλουν να τηρούν 
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στον παιδαγωγικό χώρο. Βασική αξία είναι η προοπτική βελτίωσης και ανανέωσης των 
παιδαγωγικών πρακτικών καθώς ο προσχολικός θεσμός προέρχεται από ένα σύνολο κοινοτικών 
θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης που αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργατικών σχέσεων και μορφών 
επικοινωνίας μέσα σε μια διαρκώς ποικιλόμορφη και πολύπλοκη κοινωνία (Κυπριανός & Μουσένα, 

2021).  
Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα μελετηθεί βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα (curicullum) 

καθώς περιλαμβάνει δραστηριότητες που βασίζονται στους τομείς (Χρυσαφίδης,2011): 

• Ψυχοκινητικό τομέα δεξιοτήτων 

• Κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα δεξιοτήτων 

• Νοητικό τομέα δεξιοτήτων 

• Αισθητικό τομέα δεξιοτήτων.  

Επιπλέον στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο εφαρμόζεται η διαθεματική προσέγγιση (Γλώσσα, 
Μαθηματικά, Φυσική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή) και πραγματοποιείται εφαρμογή καινοτόμων 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων με τη χρήση της τεχνολογίας(Χρυσαφίδης,2011). Οι «παιχνιδογιορτές» 
αποτελούν μια καινοτόμα διδακτική πρόταση μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 

νηπιαγωγείου που μπορεί να προσδώσουν μεγάλο νόημα και σημασία στη δημιουργική έκφραση 
ιδεών και εμπειριών αλλά και στη δημιουργία ενός  ανοιχτού σχολείου στην επικοινωνία και το 
διάλογο με την κοινωνία και την πολιτεία. Ορίζονται ως θεματικές γιορτούλες που αφορούν τον 
εορτασμό των Παγκόσμιων ημερών ή επίκαιρο γεγονός ή ένα παιγνιώδες εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που λειτουργεί σαν επιστέγασμα των γνώσεων της μηνιαίας θεματικής ενότητας. Θεωρούνται 
ξεχωριστό δομικό στοιχείο πρωτοτυπίας και παράδοσης για την καθημερινότητα των σχολείων και 
του εκπαιδευτικού προγράμματος που ακολουθούν. Εκείνη τη μέρα στο σχολείο ακολουθείται 
διαφορετικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανάλογα με το θέμα της παιχνιδογιορτής που υλοποιείται 

πχ. πορτοκαλογιορτή. Ένα πρόγραμμα παιχνιδογιορτής μπορεί να περιέχει κάποιες από τις 
ακόλουθες βασικές  παιδαγωγικές δράσεις: 

• Βιβλίο-ιστορίες 

• Κινητικό δρώμενο 

• Μουσικά 

• Κοινωνικό παιχνίδι 

• Θεατρικό παιχνίδι 

• Φωτογραφικό Άλμπουμ 

•  Μες το μουσείο ψάχνω για να βρω (Πινακοθήκη) 

• Αισθητηριακό παιχνίδι 

• Βιντεοπροβολή 

• Κουκλοθέατρο 

• Εικαστικό εργαστήρι 

Τίθενται ένα παράδειγμα μιας παιχνιδογιορτής που μπορεί να υλοποιηθεί σε παιδικούς 
σταθμούς και σε νηπιαγωγεία και υλοποιήθηκε σε έναν ιδιωτικό παιδικό σταθμό στα πλαίσια της 
παιδαγωγικής μου ιδιότητας. Πρόκειται για την παιχνιδογιορτή «Όλα τα βλέπω εγώ αν σε έχω 
βοηθό». Αφορμή για τη συγκεκριμένη παιχνιδογιορτή αποτέλεσε η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Στη 

συγκεκριμένη παιχνιδογιορτή συμμετείχαν παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας τριών μέχρι 
τεσσάρων ετών που προέρχονταν από αστική περιοχή. Γενικά  σε αυτή τη παιχνιδογιορτή που 
προτείνεται, μπορούν να συμμετέχουν  τα μικρά προνηπιακά τμήματα και τα  νηπιακά τμήματα, 
δηλαδή παιδιά ηλικίας τριών εώς πέντε ετών. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια ετήσια παιχνιδογιορτή 
της μηνιαίας θεματικής ενότητας που υλοποιείται στο σχολείο: «Τα δικαιώματα των παιδιών» στα 
πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Προκειμένου τα σχολεία να εδραιωθούν ως δημοκρατικοί 
χώροι και να θεωρούνται forum στην κοινωνία των πολιτών, χρειάζεται να συνεργάζονται με φορείς 
της κοινωνίας ή ακόμη και με την τοπική αυτοδίοικηση. Η παιχνιδογιορτή «Όλα τα βλέπω εγώ αν σε 
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έχω βοηθό» αποτέλεσε έναυσμα για παιδαγωγικό άνοιγμα στη σχολική τάξη,  καθώς σχεδιάστηκε με 
τέτοιο τρόπο που με την παιδαγωγική μου παρέμβαση επιτεύχθηκε η η συνεργασία του σχολείου  με 
το Μουσείο Αφής, το σχολείο τυφλών ΚΕΑΤ αλλά και με τη σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης μέσα 
από βιντεοπροβολή. Οι στόχοι της παιχνιδογιορτής είναι οι εξής: 

• Να ψυχαγωγηθούν τα παιδιά της κάθε τάξης. 

• Να μάθουν για τα προβλήματα όρασης. 

• Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (άνθρωποι με απώλεια 
όρασης). 

• Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση στα παιδιά με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο.  

• Να μάθουν τεχνικές καλής συνοδείας των τυφλών ανθρώπων. 

•  Να συνδέσουν το σχολείο με την τοπική κοινότητα μέσα από επισκέψεις φορέων 
(Παιδαγωγικό άνοιγμα στη σχολική τάξη). 

Το πρόγραμμα της συγκεκριμένης παιχνιδογιορτής περιλαμβάνει:  

•  Βιβλίο-ιστορίες που μιλούν για την διαφορετικότητα 

•  Θεατρικό παιχνίδι: «Από το εγώ…στο εμείς». 

Τα παιδιά ανέλαβαν έναν ρόλο και έμαθαν να βοηθούν, να προσφέρουν και να μετακινούν τα  
άλλα παιδιά που υποδύονται άτομα με ειδικές ανάγκες. Μεταμφιέστηκαν σε συνοδοί, έμαθαν τους 
τρόπους σωστής συμπεριφοράς, τους τρόπους καλής συνοδείας με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο 

με στόχο την  καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. 

•  Κινητικά: Τεχνικές συνοδείας τυφλών –βλεπόντων. Η προηγούμενη δραστηριότητα 
επεκτάθηκε με την παρούσα δραστηριότητα με την επίσκεψη των παιδιών στο Μουσείο Αφής 
όπου πραγματοποιήθηκε ένα παιδαγωγικό άνοιγμα στη σχολική τάξη με βιωματικό κα γόνιμο 
τρόπο. 

• Εικαστικό εργαστήρι: «Ζωγραφίζω με δεμένα τα μάτια, τα χέρια»  

Με στόχο την ενσυναίσθηση μέσα από την ανάπτυξη των αισθήσεων της αφής και της όρασης 

τα παιδιά ζωγράφισαν σε χαρτί του μέτρου με δεμένο κάποιο μέλος του σώματος των παιδιών, 
ανάλογα με τη διαφορετικότητα που έχει η κούκλα Persona Doll που εισήχθη στη σχολική τάξη 
(Σταματοπούλου,1998). Για παράδειγμα, ζωγραφική με δεμένα τα πόδια (για προσέγγιση της 
κινητικής αναπηρίας) ή ζωγραφική με δεμένα τα μάτια (για προσέγγιση της απώλειας όρασης).  

• Βιντεοπροβολή: «Τι χρώμα έχει το σκοτάδι» σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών 
Θεσσαλονίκης 

• Αισθητηριακό παιχνίδι: Παιχνίδι με το φως και τις σκιές σε φωτοτράπεζα με στόχο την 
εξάσκηση της όρασης. 

• Κουκλοθέατρο: Persona Doll με απώλεια όρασης. 

Στο εργαστήρι κατασκευής Persona Doll, τα παιδιά έφτιαξαν μικρές Persona Doll με απλά 
υλικά, ύφασμα, μαλλί, κουμπιά και τις ζωγράφισαν με μαρκαδόρους δίνοντας το κάθε παιδί στην 

δική του κούκλα κάτι διαφορετικό (Καζέλα,2014). Η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί 
με το να δημιουργήσουν τα παιδιά μια ιστορία γύρω από την κούκλα που κατασκεύασαν, ένα 
τραγούδι ή ένα ποίημα (κυρίως για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). 
Αφού τα παιδιά δημιούργησαν την κούκλα Persona doll με απώλεια όρασης, ύστερα 

πειραματίστηκαν μέσα από την τέχνη του κουκλοθέατρου. Επισκέφτηκε τη σχολική τάξη ένας 
μπαμπάς που το επάγγελμα του ήταν κουκλοπαίχτης και μοιράστηκε με τα παιδιά τις γνώσεις του 
επαγγέλματος του. 

•  Το φωτογραφικό άλμπουμ: της παιχνιδογιορτής (φωτογραφίες από τις δράσεις). Με μια 
φωτογραφική μηχανή pollaroid αποθανατίστηκαν οι στιγμές των παιδιών στις δράσεις και 
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στη συνέχεια σε ένα τραπέζι τα παιδιά παρατήρησαν τις φωτογραφίες και επέλεξαν την 
αγαπημένη τους φωτογραφία για ενθύμιο-αναμνηστικό. 

•  Κοινωνικό παιχνίδι: Χρήση λευκού μπαστουνιού και παρατήρηση βιβλίων σε γραφή  Braille. 
Έπειτα από επικοινωνία του σχολείου και των φορέων και ύστερα από  προσωπική 

παρέμβαση με το ΚΕΑΤ, η διεύθυνση αποφάσισε να δανείσει ένα λευκό μπαστούνι και 
μερικά βιβλία σε γραφή Braille. Έγινε λοιπόν μια εισαγωγή αυτών των αντικειμένων στη 
σχολική τάξη και ενισχύθηκε η επικοινωνία σχολείου-φορέων. 

2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Α. Στους εκπαιδευτικούς/παιδαγωγούς 

«Στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση ο συνεργατικός ρόλος του παιδαγωγού προσχολικής 

ηλικίας δεν μπορεί να περιορίζεται  μόνο στα στενά όρια της τάξης, αλλά να αντανακλάται και στις 
σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς των παιδιών» (Λαλούμη-Βιδάλη,2016). 
Έρευνες ανέδειξαν ότι οι βιωματικές συμμετοχικές προσεγγίσεις  κινητοποίησαν θετικές κοινωνικές, 
συναισθηματικές και νοητικές διεργασίες βάζοντας τους συμμετέχοντες στη θέση όχι μόνο του 

αποδέκτη αλλά και του συν-δημιουργού του (Εadap, 2003).  Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία 
γονέων-παιδαγωγών-κοινωνίας θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς/παιδαγωγούς να  αποκομίσουν 
πληροφορίες για τα παιδιά-μαθητές τους, για την εξέλιξή τους ώστε να προσαρμόζονται κατάλληλα 
ανάλογα με τις ανάγκες τους και  μέσα από τον προβληματισμό  και την ανατροφοδότηση να 

σχεδιάζουν γόνιμες συνθετικές διεξόδους (Λαλούμη-Βιδάλη,2016). Οι παιδαγωγοί λοιπόν 
ενεπλάκησαν δημιουργικά στη μαθησιακή διαδικασία και εφάρμοσαν παιδαγωγικό άνοιγμα στη 
σχολική τάξη μέσω βιντεοπροβολών, επισκέψεων σε άλλους φορείς και δράσεων που απαιτούν την 
επικοινωνία και τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. 

Β. Για το status του επαγγέλματος των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας 

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η συμμετοχή των προσχολικών θεσμών και η λειτουργία τους ως 

forum της κοινωνίας των πολιτών, προσδίδει μια νέα διάσταση και οπτική στην αποτελεσματικότητα 
του σχολείου και την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην αγωγή και στη μάθηση ευαισθητοποιώντας 
την κοινωνία, τους γονείς και τους φορείς για την ποιότητα και την αξία του παρεχόμενου έργου. «Η 
αναδυόμενη μαθησιακή διαδικασία συνδέεται με τη θεωρία της παιδαγωγικής της αλληλεπίδρασης 

με κύριο χαρακτηριστικό την αλληλοεπίδραση της μάθησης παιδιών και ενηλίκων» (CRESAS,1992). 
Θα δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο μια κοινότητα που μέσα από την ολιστική παιδαγωγική 
προσέγγιση και την ενεργή συμμετοχή τους στην οικοδόμηση της γνώσης, θα ενισχυθεί ο γονεϊκός 
ρόλος και θα δημιουργηθούν προγράμματα που θα συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της κοινότητας, 

των οικογενειών και των ίδιων των παιδιών (Λαλούμη-Βιδάλη,2016). 

Γ. Για τους γονείς και την κοινωνία γενικότερα 

Η εμπλοκή των γονέων σε θέματα οργάνωσης στη σχολική τάξη, θα τους ευαισθητοποιήσει 
για το επάγγελμα του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας καθώς θα μπορέσουν οι γονείς να 
αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες και τη σπουδαιότητα του  κλάδου. Με αυτό τον τρόπο πιθανόν να 
εξαλειφθούν περιπτώσεις γονέων που αδιαφορούν και θέλουν να είναι απόντες στη ζωή του παιδιού 

τους στο σχολείο και τις δράσεις του. Αντίθετα θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν  και να 
κινητοποιηθούν για το καλό του παιδιού τους και την εξέλιξη του.  

Οι περισσότερες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα συμμετέχουν ενεργά 
στην καθημερινότητα του προγράμματος των  προσχολικών θεσμών και μέσα από τις διαφορετικές 

συλλογικές πρακτικές θα αναδειχθεί  η ανιδιοτελή τους εικόνα  και το στίγμα της δράσης τους. Στη 
συγκεκριμένη παιχνιδογιορτή οι γονείς είχαν ενεργό ρόλο καθώς αποθανάτιζαν τα παιδιά κατά τη 
διάρκεια των δράσεων με φωτογραφική μηχανή και επιπλέον ενεπλάκησαν βιωματικά σε δράσεις 
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που μπορούσαν να προσφέρουν γνώσεις ανάλογα με το επάγγελμα τους. Η γνώση αποκτά δύναμη 
και αξία μόνο αν την μοιραζόμαστε.  

5. Συμπεράσματα 

Τα οφέλη αυτής της καινοτόμος  παιδαγωγικής οπτικής είναι πολυάριθμα τόσο για τα παιδιά 
όσο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, την ανάδειξη του επαγγέλματός τους και την αποδοχή του 
τόσο από τους γονείς όσο και από την ίδια την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και  

οι φορείς εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία  μέσα από τις ποικίλες βιωματικές 
δραστηριότητες των παιχνιδογιορτών και έτσι επιτυγχάνεται το εγχείρημα ύπαρξης ενός ανοικτού 
και δημοκρατικού σχολείου στην κοινωνία των πολιτών.  

H συμβολή των παιχνιδογιορτών στη μείωση των ανισοτήτων είναι αξιοσημείωτη καθώς η 

ελληνική κοινωνία προσπαθεί να λειτουργήσει διαπολιτισμικά με το σχεδιασμό ειδικών 
προγραμμάτων και με το να τίθεται στο επίκεντρο ως συνδετικός κρίκος για την επίλυση 
προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να ξεπεράσει αναχρονιστικές 
αντιλήψεις και ξενοφοβικές τάσεις που υπήρχαν παλαιότερα ειδικά την δεκαετία του 1960 και να 

υιοθετήσει στάσεις αλληλεγγύης, αλληλοαποδοχής, ισονομίας, αλληλεπίδρασης των διαφόρων 
πολιτισμών προσβλέποντας στην μελλοντική εξέλιξή τους (Γκόβαρης,2001). Στοχεύει στον 
πολιτισμικό διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων, την αμοιβαία αναγνώριση και την επίδραση στον 
τρόπο σκέψης. Το διαφορετικό πλέον παύει να θεωρείται μια προβληματική κατάσταση ή αλλιώς 

ένα βαράδι στην ελληνική κοινότητα αντίθετα, αντιμετωπίζεται ως ένα «πολιτισμικό κεφάλαιο» 
δίνοντας του έτσι μια ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ STEM ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Κορακακη Ελένη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ04 & ΠΕ86. MSc 
 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται διδακτικό σενάριο που αφορά τη STEM διδασκαλία με 
επικέντρωση τα θέματα Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας(N-ΕT), για μαθητές Β/θμιας 

εκπαίδευσης. Το σενάριο υλοποιήθηκε εξ΄ αποστάσεως στα πλαίσια της διδακτικής ομίλου Φυσικών 
Επιστημών. Με τον όρο STEM εννοούμε την διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων των 
Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών. Το προς μελέτη 
αντικείμενο ήταν η μνήμη αποθήκευσης USB (Flash memory) και οι μαθητές έφτασαν στο τελικό 

παραδοτέο μέσα από την μελέτη πολλών διδακτικών ενοτήτων που περιλάμβαναν ως θεματικές: την 
δομή της ύλης, τις κλίμακες, τον μικρόκοσμο- μακρόκοσμο, τις ιδιότητες που εξαρτώνται από το 
μέγεθος, τα τροχιακά, το σπιν των ηλεκτρονίων, το δυαδικό σύστημα αρίθμησης, την δημιουργία 
κυκλωμάτων στο tinkercad και απεικόνισή τους σε μικροελεγκτή arduino καθώς και με τη σχέση της 

Νανοεπιστήμης με τις τεχνολογικές εφαρμογές. 
 
Λέξεις κλειδιά: STEM, διεπιστημονική προσέγγιση, νανοεπιστήμη  

1. Εισαγωγή 

Με τον όρο STEM εννοούμε τη διδακτική προσέγγιση που ενοποιεί γνώσεις και δεξιότητες 
που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (Martín‐

Páez et al. 2019, Toma & Greca 2018). Είναι μια διδακτική που θεωρείτε αναγκαία για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη πολύπλευρης γνώσης για τους μαθητές, καθώς με αυτήν τα τείχη που 
διαχωρίζουν τις εμπλεκόμενες επιστήμες γίνονται διαπερατά, δημιουργούνται συνειδητές 
διασυνδέσεις μεταξύ τους, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην αυθεντική έρευνα, τη βιομηχανία και 

την αγορά εργασίας.  
H εκπαίδευση STEM αναγνωρίζεται ευρέως ως πιεστική κατάσταση και εθνική προτεραιότητα 

(Honey et al. 2014). Εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι ανάπτυξης πολιτικών και επιχειρηματικοί και 
βιομηχανικοί οργανισμοί, τονίζουν την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων STEM για την 

αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων (π.χ. 
Caprile et al., 2015 ; Honey et al., 2014 ; Marginson et al., 2013 , Prinsley and Baranyai, 2015 , The 
Royal Society Science Policy Centre, 2014). 

Ως Νανοεπιστήμη ορίζεται η επιστήμη που ασχολείται με φαινόμενα και ιδιότητες της ύλης 

στην νανοκλίμακα (κυμαίνεται περίπου από 1 έως 100 nm). Η ΝΕΤ αποτελεί κλάδο αιχμής για την 
επιστήμη και την κοινωνία, οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νανο -ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 
Αυτή η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί όταν οι μαθητές εκτίθενται σε έννοιες της Ν-ΕΤ από το σχολείο 
(Schönborn et al., 2016). Η καλλιέργεια του «νανο-γραμματισμού», αποσκοπεί στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και της γνώσης των σχετιζόμενων κοινωνικών ζητημάτων αλλά και ως μέσο αύξησης 
του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επιστήμη (Sakhnini & Blonder, 2016).. Προς αυτή την 
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κατεύθυνση, έχουν γίνει προτάσεις ώστε η νανο-εκπαίδευση να βασίζεται στην διαπραγμάτευση 
βασικών εννοιών της Ν-ΕΤ (Hignant & Albe, 2010), τις «Μεγάλες Ιδέες» της νανοκλίμακας, 
θεμελιώδεις έννοιες, που επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο έτσι 
ώστε στη συνέχεια να επεξεργαστούν νοητικά το αντικείμενο της Ν-ΕΤ. 

Οι Μεγάλες Ιδέες που αποτελούν τον πυρήνα της Ν-ΕΤ και κατ’ επέκταση τη βάση για κάθε 
προσπάθεια ένταξής της στην εκπαίδευση είναι: 1) το μέγεθος και η κλίμακα, 2) η δομή της ύλης, 3) 
οι ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος, 4) οι δυνάμεις και οι αλληλεπιδράσεις, 5) τα κβαντικά 
φαινόμενα, 6) η αυτο-οργάνωση, 7) τα εργαλεία, 8) τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις, 9) η σχέση 

νανοεπιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας (Stevens et al, 2009).  
Η παρούσα εργασία, πραγματεύεται την ένταξη περιεχομένου Ν–ΕΤ στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, βασιζόμενη στις μεγάλες ιδέες. Κατά την  εφαρμογή του προτεινόμενου διδακτικού 
σεναρίου μελετήθηκαν και οι εννέα ιδέες- κάποιες σε μεγαλύτερη και κάποιες σε μικρότερη έκταση- 

μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, με εκτέλεση απλών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ, με εκτέλεση 
πειραμάτων με απλά υλικά, προσομοιώσεων, ψηφιακών αναπαραστάσεων, με δημιουργία μοντέλων 
καθώς και ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε το διδακτικό 
σενάριο εστιάζοντας στην θεματική «μέγεθος- κλίμακα μοντέλα» και στα αποτελέσματά της 

εφαρμογή του όπως κατεγράφησαν από την συντρέχουσα/ διαμορφωτική αξιολόγηση, και από την 
αξιολόγηση που έκαναν οι ίδιοι οι μαθητές με την ολοκλήρωση του σεναρίου.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύγχρονα Ζητήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας», 

που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης, κατά το  σχολικό έτος 2019-
2020. Το σενάριο αφορούσε τις επιστήμες STEM, με επικέντρωση τα θέματα Νανοεπιστήμης και 

Νανοτεχνολογίας και συγκεκριμένα την κατασκευή μνήμης αποθήκευσης USB (Flash memory).  
Για τη δημιουργία των διδακτικών ενοτήτων ακολουθήθηκε το μοντέλο διεργασίας 

διεπιστημονικής έρευνας ώστε το πρόβλημα (δημιουργία μνήμης φλας) να μετασχηματιστεί 
κατάλληλα για διδασκαλία STEM. Το πρώτο βήμα του μετασχηματισμού ήταν αυτό της ανάλυσης 

ως προς τα εμπλεκόμενα επιστημονικά πεδία και περιλάμβανε την αναγνώριση του προβλήματος, 
την αναγνώριση, των εμπλεκόμενων επιστημονικών πεδίων, τη βιβλιογραφική αναζήτηση, την 
ανάπτυξη επιστημονικής επάρκειας σε κάθε πεδίο και την ανάλυση και αξιολόγηση κάθε 
εμπλεκόμενης αντίληψης /θεωρίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2019).  

Κατά τον μετασχηματισμό του προβλήματος καταγράφηκαν οι διδακτικές ενότητες που  
συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της συσκευής αποθήκευσης (φλασάκι μνήμης), οι οποίες είναι: 
η κίνηση ηλεκτρονίων, η δομή της ύλης-τροχιακά- ιδιοπεριστροφή, ηλεκτρομαγνητισμός, τα 
κβαντικά φαινόμενα, οι ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος, το δυαδικό σύστημα αρίθμησης, 

η μετατροπή των λέξεων σε bit, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, η μεταφορά, η αποθήκευση και ο 
διαμοιρασμός της πληροφορίας.   

Το επόμενο βήμα ήταν αυτό της οργάνωσης του μαθήματος σε επιμέρους ενότητες βάση των 
διδακτικών ενοτήτων που είχαν καταγραφεί, οπότε δημιουργήθηκε μάθημα στο eclass. Σε κάθε 

διδακτική ενότητα δημιουργήθηκαν φύλλα εργασίας τα οποία περιλάμβαναν δραστηριότητες 
κινήτρου για το μάθημα, ανίχνευσης πρότερων γνώσεων –ιδεών αναπαραστάσεων, δραστηριότητες 
ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, δραστηριότητες διδασκαλίας, αξιολόγησης καθώς και 
μεταγνωστικές δραστηριότητες. Τα φύλλα εργασίας περιλάμβαναν τη χρήση ψηφιακού υλικού, 

βίντεο, εικονικών εργαστηρίων, εκπαιδευτικές εφαρμογές, διαδραστικά εργαλεία καθώς και 
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πειράματα με απλά υλικά. Η μέθοδος διδασκαλίας ήταν η καθοδηγούμενη διερεύνηση και σε πολλές 
διδακτικές ενότητες εφαρμόστηκε με ανεστραμμένη διδασκαλία.  

Στόχοι 
Οι στόχοι της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης ήταν:  

• Η διάκριση μακρόκοσμου-μικρόκοσμου-νανόκοσμου. Η σύγκριση μεγεθών και η κατάταξή 
τους στο αντίστοιχο πεδίο. Ο υπολογισμός του μεγέθους των σωμάτων (όγκος – επιφάνεια) 

και η σύνδεση των ιδιοτήτων των υλικών με τα μεγέθη αυτά.    

• Η αναγνώριση του τρόπου δόμησης της ύλης και πώς αυτή επηρεάζει τις ιδιότητες.  

• Να γνωρίσουν τα εργαλεία εξερεύνησης του νανόκοσμου, την μικροσκοπία. 

• Να δημιουργήσουν μοντέλα προσομοίωσης, να τα αναπαραστήσουν ορθώς.  

• Να επινοήσουν την κατασκευή μοντέλων για επίλυση προβλημάτων και να  δημιουργήσουν 
καινοτόμα έργα. 

• Να εμβαθύνουν σε έννοιες φυσικών επιστημών όπως δυνάμεις συνοχής- συνάφειας- 

πυρηνικές κ.ά. και να εμπεδώσουν τις γνώσεις αυτές.  

• Να αναπτύξουν προγραμματιστική σκέψη δημιουργώντας προγράμματα με blocks ή text.  

• Να αποκτήσουν ικανότητες πειραματισμού και αξιολόγησης πειραματικών αποτελεσμάτων.  

• Να αναγνωρίσουν την σχέση της ΝΕΤ με τις τεχνολογικές εφαρμογές και την κοινωνία.  

• Να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να συζητήσουν τις ιδέες τους, να συνεργαστούν, να 
αντιπαραβάλλουν, να απορρίψουν τις λανθασμένες ιδέες αλλά και να αποδεχτούν την γνώμη 

των άλλων.  

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως. Για κάθε μια από τις μεγάλες ιδέες 
δημιουργήθηκε ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων 

 

Θεματική ενότητα Εργασίες ( διδασκαλία από απόσταση) 

1. Μέγεθος Κλίμακα 

Μοντέλα 

1ο Φύλλο εργασίας  (Πείραμα με θέμα 

τον μακρόκοσμο)  
Αφίσα για τα μοντέλα 
2ο Φύλλο εργασίας  (Μακρόκοσμος-

μικρόκοσμος-νανόκοσμος)   

Μάθημα TED-Ed (Διαστάσεις ατόμων) 

2. Δομή της ύλης Βιβλιογραφική έρευνα 

3. Δυνάμεις και  

αλληλεπιδράσεις 

1ο Φύλλο εργασίας  (Προσομοίωση με 

θέμα τη διαλυτότητα μοριακών και 
ιοντικών ενώσεων σε μάκρο και 
μίκρο κλίμακα) 

4. Ιδιότητες 
εξαρτώμενες από το 

μέγεθος 

1ο Φύλλο εργασίας (Πειράματα με θέμα 
την επιφανειακή τάση) 

2ο Φύλλο εργασίας (Δυνάμεις συνοχής –
συνάφειας) 

3ο Φύλλο εργασίας (Υπολογισμός 
αναλογίας επιφάνειας – όγκου 

αντικειμένων) 
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5. Κβαντικά 
φαινόμενα 

Τροχιακά Κίνηση 
ηλεκτρονίων-
ιδιοπεριστροφή 
Μοντέλα 

Βιβλιογραφική έρευνα για φλασάκι 

μνήμης 
Φύλλο εργασίας (Προσομοίωση - Φως) 
Κατασκευή μοντέλων ατόμων Ηλίου 

6. Αυτο-οργάνωση Φύλλο εργασίας Βιομιμητισμός 

(Πειράματα με το φαινόμενο του 
Λωτού)  

7. Όργανα και 
Εργαλεία Εξερεύνησης 
του Νανόκοσμου 

Βιβλιογραφική έρευνα 

Φύλλο εργασίας- μικροσκοπία 

8. Μετατροπή των 
λέξεων σε bit 

1ο Φύλλο εργασίας εισαγωγή στο 
Tinkercad 

2ο Δημιουργία κώδικα Morse 

9. Ηλεκτρονικά 

κυκλώματα 
Απεικόνιση 
κυκλωμάτων 

1ο Φύλλο εργασίας προσθήκη κουμπιού 

2ο Φύλλο εργασίας χρήση αισθητήρα 
θερμοκρασίας 

3ο Φύλλο εργασίας χρήση αισθητήρα 
φωτός  

Σύνδεση Arduino 

10. Μοντέλο Κατασκευή μνήμης φλας 
 

Σχέση NET και 
κοινωνίας 

Βιβλιογραφική αναζήτηση 
Συζήτηση –συνέντευξη από ειδικό 

επιστήμονα ΝΕΤ 
Παρουσίαση εργασιών σε επιστήμονα 

ειδικό στη διδασκαλία STEM 

 

Σε κάθε ενότητα το σχέδιο μαθήματος περιείχε υλικό προετοιμασίας, εκτέλεση πειραμάτων και 
συμπλήρωση φύλλων εργασίας. Στην δια ζώσης συνάντηση γίνονταν παρουσιάσεις στην ολομέλεια, 
αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές συμπλήρωναν 
επαναληπτικές ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης και διαμορφωτικής αξιολόγησης. Ως προς τη διαδικασία 

του πειραματισμού, οι συμμετέχοντες εκτελούσαν όλα τα πειράματα στον χώρο τους, τα κατέγραφαν 
σε ψηφιακή μορφή (φωτογραφίες και βίντεο) και τα παρουσίαζαν σε επόμενο χρόνο.  

Συγκεκριμένα για τη διδακτική της ενότητας μέγεθος- κλίμακα -μοντέλα χρειάστηκαν πέντε 
μαθήματα. Το πρώτο από αυτά είχε ως αντικείμενο τον μακρόκοσμο. Αρχικά οι μαθητές απάντησαν 

σε δύο ερωτήσεις που είχαν δημιουργηθεί στο eclass σε wiki και είχαν ως στόχο τη διερεύνηση των 
πρότερων γνώσεων. Οι ερωτήσεις ήταν: 1. Τι είναι ο μακρόκοσμος; 2. Τι είναι ο μικρόκοσμος; Στη 
συνέχεια κατά τη δια ζώσης διδασκαλία παρακολούθησαν βίντεο, μελέτησαν άρθρο και 
πραγματοποίησαν πείραμα με απλά υλικά. Το πείραμα περιλάμβανε συλλογή αντικειμένων από τον 

περιβάλλοντα χώρο, ταξινόμησή τους κατά αυξανόμενη τάξη μεγέθους και κατασκευή μοντέλου για 
το μικρότερο από αυτά. Το συνοδευτικό φύλλο εργασίας περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο 
κατασκευής μοντέλων φυσικών επιστημών και τη χρησιμότητά τους (Παράρτημα 1). Στην Εικόνα 1 
παρουσιάζεται εργασία μαθητών, αριστερά είναι δύο αντικείμενα του μακρόκοσμου και δεξιά η 
αναπαράστασή τους με μοντέλα.  
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Εικόνα 1: Αντικείμενα του μακρόκοσμου και αναπαράστασή τους με μοντέλα 

 

Στην επόμενη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των εργασιών, ανατροφοδότηση 
και αξιολόγηση. Η ανατροφοδότηση περιλάμβανε παρακολούθηση βίντεο και συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου. Για την ολοκλήρωση της υποενότητας δημιουργήθηκε ομαδοσυνεργατικά αφίσα 
σχετική με την έννοια και τη φύση των μοντέλων φυσικών επιστημών (ορισμός, σκοπός , ύπαρξη 

πολλαπλών μοντέλων κ.ά.) και για τη χρησιμότητά τους. Επίσης, έγινε συζήτηση για τα 
χαρακτηριστικά των αντικειμένων που μοντελοποίησαν, τις αδυναμίες των μοντέλων αυτών και τις 
παρανοήσεις που μπορεί να εγείρουν. Στη διδασκαλία της θεματικής αυτής υπήρξε πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον από την πλευρά των εκπαιδευόμενων και αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές 

συμπλήρωσαν τα φύλλα αξιολόγησης. Η δυσκολία που καταγράφηκε ήταν στην  κατασκευή των 
μοντέλων, καθώς υπήρχε παρανόηση ότι τα μοντέλα αποτελούν πιστή αναπαράσταση του 
αντικειμένου στόχου.  

Στο τρίτο μάθημα εφαρμόστηκε η διδακτική της ανεστραμμένης διδασκαλίας Αρχικά. οι 

μαθητές μελέτησαν υλικό σχετικά με τον μικρόκοσμο και νανόκοσμο (βίντεο και άρθρο) και 
ακολούθως συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας που περιλάμβανε την τοποθέτηση αντικειμένων 
διαφόρων μεγεθών σε κουτιά και παρατήρηση αυτών με τα αντίστοιχα όργανα - τα προς μελέτη 
αντικείμενα ήταν από το μέγεθος της μακροκλίμακας έως αυτό του ατόμου (Παράρτημα 2). Όπως 

και στις προηγούμενες ενότητες, στη διαδικτυακή συνάντηση που ακολούθησε πραγματοποιήθηκε 
παρουσίαση των εργασιών, έγινε ανατροφοδότηση και αξιολόγηση. Στο μάθημα αυτό κάποιοι από 
τους συμμετέχοντες αντιμετώπισαν δυσκολία στον προσδιορισμό της τάξης μεγέθους των πολύ 
μικρών, μη ορατών αντικειμένων.  

Ακολούθως, στο τέταρτο μάθημα οι μαθητές μελέτησαν τις διαστάσεις των χημικών στοιχείων 
και των πυρήνων τους, εμβαθύνοντας στην έννοια της νανοκλίμακας και ατομικής κλίμακας. Για το 
σκοπό αυτό εργάστηκαν σύγχρονα και εξ’ αποστάσεως με διαδραστικό μάθημα TED -Ed που 
περιλάμβανε βίντεο, ερωτήσεις κατανόησης και ερωτήσεις ανάπτυξης με στόχο τη σαφή διάκριση 

των διαστάσεων (Παράρτημα 3). Σε αυτό το μάθημα υπήρξε πολύ καλή κατανόηση της θεματικής, 
από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων.  

Στο πέμπτο μάθημα έγινε η παρουσίαση των εργασιών του μαθήματος TED-Ed, αξιολόγηση 
και ανατροφοδότηση. Επίσης για την αξιολόγηση της επίτευξης του επιδιωκόμενου διδακτικού 

στόχου, οι μαθητές κλήθηκαν να σχολιάσουν τις απαντήσεις που είχαν δώσει στο αρχικό  
ερωτηματολόγιο wiki. Στο στάδιο αυτό αποτυπώθηκε η αλλαγή στις απόψεις των εμπλεκόμενων, 
καθώς έγινε φανερό ότι από τις εμπειρικές απόψεις πέρασαν στην επιστημονική γνώση.  

 

Αξιολόγηση 
Για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του εκπαιδευτικού σεναρίου 

χρησιμοποιήθηκαν:  
(i) ερωτηματολόγια, wiki, ασκήσεις και εργασίες που είχαν δημιουργηθεί στο eclass,  
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(ii) έντυπα και ηλεκτρονικά φύλλα εργασιών που είχαν δημιουργηθεί στο TEDEd, Kahoot και 
στο webex, 

(iii) οι παρουσιάσεις των μαθητών και τα τεχνουργήματά τους 
(iv) το ερωτηματολόγιο εντυπώσεων - αξιολόγησης με το πέρας όλων των εργασιών. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η δομή του διδακτικού σεναρίου, η επίτευξη των διδακτικών 

στόχων (γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών), τα διδακτικά εργαλεία και η 
μεθοδολογία STEM (Κασσωτάκης, 1981;Gronlund, 1985), συνεκτιμήθηκαν και αναλύθηκαν:  

•    Οι παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού από την εφαρμογή των φύλλων εργασίας.  
•    Οι απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο αξιολόγησης. 
•  Η συνεργασία μεταξύ των μελών κάθε ομάδας όπως αυτή καταγράφηκε από τους 

μαθητές απαντώντας σε σχετική ερώτηση που υπήρχε στο φύλλο αξιολόγησης.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα της διδακτικής μεθοδολογίας 
STEM. Οι μαθητές ενεπλάκησαν ενεργά, διερεύνησαν, ανέπτυξαν κριτική σκέψη και  ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων, μοντελοποίησης, επιχειρηματολογίας, ικανότητα εκτέλεσης ερευνητικής 
και ανεξάρτητης εργασίας. Επίσης, καλλιέργησαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες καθώς 
επικοινώνησαν και εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, ακόμα και εργαζόμενοι από απόσταση. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι με την παρέμβαση και την καθοδήγηση του διδάσκοντος, όλες οι ομάδες 

πραγματοποίησαν τις δραστηριότητες και κάθε μαθητής συμπλήρωσε τα φύλλα εργασίας του. 
Επιπλέον, η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες από τον χώρο της ΝΕΤ δημιούργησε κλίμα 
ενθουσιασμού και ανέδειξε νέους επαγγελματικούς ορίζοντες.  

Επιπροσθέτως, οι μαθητές στην αξιολόγησή τους ανέφεραν πώς η μάθηση ήταν πολύ πιο 

ενδιαφέρουσα καθώς υπήρχε περισσότερη πρακτική, όχι μόνο θεωρία και τύποι, και πώς το μάθημα 
ήταν πιο ευχάριστο γιατί εργάζονταν ως ομάδες.  

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ήταν αυτές που καταγράφονται και στη βιβλιογραφία: οι 
μαθητές πίστευαν ότι η κλασική μηχανική μπορεί να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά της ύλης σε όλες 

τις κλίμακες (Kalkanis et al. 2003) οπότε οδηγούνταν σε λάθος συμπεράσματα ακόμα θεωρούσαν 
ότι τα μοντέλα πρέπει να είναι ακριβείς αναπαραστάσεις (Grosslight et al. 2001) γι΄ αυτό  το λόγο 
δυσκολευόταν στην κατασκευή τους, Επίσης, εργαζόμενοι από απόσταση συνάντησαν δυσκολίες 
στην δημιουργία μοντέλων ομαδοσυνεργατικά. 

5. Συμπεράσματα 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει διδακτικό σενάριο που αφορά STEM προσέγγιση με επικέντρωση 

τα θέματα Ν-ΕΤ. Αποτελεί μια προσπάθεια ένταξης περιεχομένου Ν-ΕΤ στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω απλών δραστηριοτήτων, πειραμάτων, εικονικών εργαστηρίων προσομοιώσεων, 
βασιζόμενη στις «Μεγάλες Ιδέες». Μετά το πέρας των διαδικασιών, και κατά το στάδιο του 
αναστοχασμού της έρευνας δράσης επισημάνθηκε ότι οι μαθητές ανταπεξήλθαν πλήρως στις 

απαιτήσεις της διαδικασίας, αλλά και η διαδικασία έδρασε καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων. 
Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του εκπαιδευτικού σεναρίου οι μαθητές ήταν σε θέση:  

• να διακρίνουν μακρόκοσμο- μικρόκοσμο και νανόκοσμο,  

• να συγκρίνουν μεγέθη και να τα κατατάσσουν στο αντίστοιχο πεδίο,  

• να υπολογίζουν το μέγεθος των σωμάτων (όγκος – επιφάνεια) και να συνδέσουν τις ιδιότητες 

των υλικών με τα μεγέθη αυτά,   

• να αναγνωρίζουν τον τρόπο δόμησης της ύλης,  

• να αναγνωρίζουν τα όργανα τις μικροσκοπίας, 

• να δημιουργούν μοντέλα προσομοίωσης,  

• να δημιουργούν απλά προγράμματα με blocks και text (προγραμματιστική σκέψη), 
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• να πειραματίζονται και να αξιολογούν τα αποτελεσμάτά τους,  

• να αναγνωρίζουν την σχέση της ΝΕΤ με τις τεχνολογικές εφαρμογές και την κοινωνία,  

• να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά  

Επίσης, στην αξιολόγηση που έκαναν οι μαθητές στο διδακτικό σενάριο, αποτυπώθηκε η 
πλήρης ικανοποίηση τους από την συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διδακτική διαδικασία, η 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις φυσικές επιστήμες και 
ο προσανατολισμό τους σε STEM επαγγέλματα.  

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η εφαρμογή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου  σε 
δια ζώσης διδασκαλία με περισσότερες δραστηριότητες εμβάθυνσης καθώς και με προσθήκη 

επιπλέον θεματικών ενοτήτων, ώστε να υπάρξει επέκταση της μεθοδολογίας  και σε άλλους τομείς 
των φυσικών επιστημών.   
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 

 
Παπαδοπούλου Κυριακή 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
 

Χατζηκωστή Μαρίνα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

Περίληψη  

Σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη εποχή διαδραματίζει η ικανότητα διαχείρισης διαφορών και 
διαφορετικότητας σε έναν εκπαιδευτικό. Αυτό σημαίνει ότι ο παιδαγωγός απαιτείται να διακατέχεται 

από την εμπειρία της επικοινωνιακής σχέσης, την κριτική αυτογνωσία, την αναγνώριση της 
δυναμικής των προκαταλήψεων, τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και 
ενσυναίσθησης. Σε ένα σχολικό περιβάλλον είναι γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός θα έρθει αντιμέτωπος 
με διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες και πολιτισμούς και για αυτό απαιτείται να είναι έτοιμος να 

αντιμετωπίσει καταστάσεις, αλλά και να προσαρμόσει το μάθημά του, ώστε να γίνεται κατανοητό 
από όλους. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στις μέρες μας είναι απαραίτητο εργαλείο για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού για αυτό και στην παρούσα εργασία θα αναφερθούν δραστηριότητες 
που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να δράσει κατάλληλα.  

 
Λέξεις κλειδιά: διαφορετικότητα, αλληλεπίδραση, συνεργασία, διαπολιτισμικότητα  

1. Εισαγωγή  

Ξεκινώντας, καλό  θα ήταν να αναφερθεί κανείς ότι ο Taylor (1994) θεωρεί ότι μέσω της 
μετασχηματίζουσας μάθησης (εμπειρία, κριτικό αναστοχασμό, στοχαστικό διάλογο, δράση) μπορεί 
να κατακτηθεί η διαπολιτισμική ικανότητα, καθώς η τελευταία συνιστά ένα μετασχηματισμό 

οπτικής. Οι στάσεις και οι αξίες που υιοθετεί ο καθένας αντικατοπτρίζουν τον εαυτό του και 
επηρεάζουν τόσο τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, όσο και τη συμπεριφορά του. Είναι λογικό 
πως κάθε ομάδα ανθρώπων, κάθε ομάδα παιδιών, θα έχει διαφορετική συμπεριφορά και αξίες σε 
κάθε κατάσταση. Χρειάζεται, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη συμπεριφορά και 

τις αξίες τους σε γενικές γραμμές, όπως επίσης και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά 
στις ίδιες καταστάσεις επειδή έχουν διαφορετικές αξίες και στάσεις (Moon, 2003). 

https://drive.google.com/file/d/1Rk5gee_N4Esn5xZQ9OJ9oWtDkBw4wqRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLUZeqIuEwpg3DX6odd4HL8GJpAACswz/view?usp=sharing
https://ed.ted.com/on/cjRIl4Ci
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   Παρακάτω θα αναφερθεί ένα υποθετικό σενάριο σε ενήλικες σπουδαστές μέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες με στόχο να έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα και να μυηθούν στο κόσμο 
ενός «Άλλου».  Ο σχεδιασμός θα λάβει υπόψη του τις ανάγκες εκπαιδευομένων, θα έχει σαφείς 
στόχους και θα στηρίζει τη μάθηση των εκπαιδευομένων.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Σχεδιασμός εκπαιδευτικού σεναρίου  

1. Όνομα σεναρίου:  Γέφυρες  ελπίδας 
2. Η τάξη θα αποτελείται από 16 φοιτητές του ΙΕΚ Βρεφονηπιοκομίας που φοιτούν στο 2 ο έτος 

σπουδών (Γ’ εξάμηνο) στο μάθημα διαπολιτισμική αγωγή, το οποίο είναι υποχρεωτικό για την 
ολοκλήρωση σπουδών. Οι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει 4 θεωρητικά μαθήματα, οπότε 

βρισκόμαστε στο 5ο μάθημα. 
3.Χρονική διάρκεια:  2-3 διδακτικές ώρες ανάλογα την έκταση της συζήτησης που επιθυμεί ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές.  
Αφόρμηση: Μοιράζονται κόλλες Α4, όπου πάνω αναγράφεται η επικεφαλίδα «Ποιος/ποια 

είμαι;» και από κάτω ο κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να απαντήσει: Είμαι….(διαφορετικά είδη 
ταυτότητας που τους χαρακτηρίζουν). Τους δίνονται 3λεπτά. Οι απαντήσεις καταγράφονται στον 
πίνακα και γεννιούνται ερωτήματα, όπως θα δίνατε τις ίδιες απαντήσεις σε μια διαφορετική ομάδα; 
Πώς θα τα ιεραρχούσατε; 

Υπάρχουν αρνητικοί χαρακτηρισμοί και γιατί; Στόχος είναι η πολυπλοκότητα και ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας της ταυτότητας.  

Σκοπός: i) Η επιμόρφωση φοιτητών σε βασικά θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε να 
είναι σε θέση να μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις διαφορετικότητας.  

                ii) Η εξοικείωση με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.  
Επιμέρους Στόχοι:  

Σε επίπεδο γνώσεων: -Να κατανοούν τη σημασία της πολυπολιτισμικότητας, της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του σύγχρονου σχολείου ως μέσο υποδοχής του διαφορετικού.  

-Να αναγνωρίζουν και να αντιστρατεύονται τις παγιωμένες αντιλήψεις, τις προκαταλήψεις και 
τα στερεότυπα που συνδέονται με το ρατσισμό. 

-Να αποδέχονται την ετερότητα και να υπερβαίνουν τον εθνοκεντρισμό και σε αυτή τη βάση 
να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις διδακτικές τους παρεμβάσεις.  

-Να διαχειρίζονται επιτυχώς την πολυπολιτισμική τάξη και την τάξη υποδοχής, αλλά και να 
αντιμετωπίζουν ευαίσθητα ζητήματα και να επιλύουν τυχόν συγκρούσεις.  

 Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  -Να χειρίζονται προβλήματα που σχετίζονται με την πολιτισμική 
ετερότητα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

-Να εφαρμόζουν νέες εκπαιδευτικές τεχνικές και να σχεδιάζουν σενάρια διδασκαλίας με τη 
βοήθεια των μέσων για μαθητές που δε γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.  

-Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τις θεματικές τους ενότητες λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

 Σε επίπεδο στάσεων: -Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των «διαφορετικών» μαθητών και να 
υποστηρίζουν με θετικό τρόπο την προσαρμογή τους στην εκπαίδευση.  

-Να διευκολύνουν την επικοινωνία και να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση.  
-Να μετασχηματίσουν τις προγενέστερες γνώσεις και αντιλήψεις, περιορίζοντας στερεότυπα 

και φόβους.  
-Να διαμορφώσουν μια θετική στάση απέναντι στον άλλο που έχει διαφορετικά βιώματα με 

σεβασμό και κατανόηση της πολιτισμικής του ιδιαιτερότητας.  
-Να αναπτύξουν θετική στάση για τη διά βίου μάθηση, αναγνωρίζοντας τον αναπτυξιακό της 

χαρακτήρα. 
1η Δραστηριότητα «Ποια είναι η καλύτερη λύση;» 
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Υλικά: Η/Υ, απαλή μουσική, φωτοτυπίες, πίνακας, μαρκαδόρος.  
Χώρος: Χώρος για μουσικοκινητική αγωγή 

Διάρκεια: 25 λεπτά 
Τεχνικές: Ερωταπαντήσεις, ομάδες εργασίες  

    Η πρώτη δραστηριότητα ξεκινάει με το βιντεάκι για τη διαφορετικότητα «Ο μαυρούλης» 
(διάρκεια βίντεο 4΄)  

https://www.youtube.com/watch?v=3xjER_AgOyc 
Αμέσως μετά σηκώνουμε όλους τους φοιτητές, ώστε να κάνουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων 

με τον εξής τρόπο: 
Κολλάμε χρωματιστές βούλες στα μέτωπά τους χωρίς αυτοί να μπορούν να δουν το χρώμα. Θα 

πρέπει να βρουν την ομάδα τους σιωπηλά με τη βοήθεια των άλλων που μπορούν να τους 
πληροφορούν με τα χέρια, τα μάτια ή με εκφράσεις.  

Δίνουμε σε κάθε ομάδα φωτοτυπία με το ακόλουθο περιστατικό και τις ερωτήσεις: 
Κάποιο από τα παιδιά σάς αναφέρει πως η Κατερίνα, 4 χρονών, κόρη διοικητικού υπαλλήλου, 

συχνά διώχνει από το παιχνίδι την Έγκλα, αλβανικής καταγωγής, με την δικαιολογία ότι δεν 
καταλαβαίνει. Μιλάτε με την Έγκλα, η οποία αρνείται το γεγονός, αλλά δε σας κοιτάζει στα μάτια. Πώς 

νιώθετε; Τι πιστεύετε για την Έγκλα, την Κατερίνα, για την κατάσταση; Τι θα κάνετε τώρα; Τι θα κάνετε 
κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας; Τι μακροπρόθεσμα; 

Ζητάμε από τις ομάδες να διαβάσουν το περιστατικό και να επεξεργαστούν τις ερωτήσεις για 
10 λεπτά. Μετά τα 10 λεπτά καλούμε τους εκπαιδευόμενους σε μία ομάδα να ανταλλάξουν τα 

αποτελέσματά τους. Καταγράφουμε σκέψεις και συναισθήματα.  
Πιθανές ερωτήσεις για μετά: 
Ποια συναισθήματα ήταν κοινά για α) κάθε μικρή ομάδα, β) για όλη την ομάδα; Ποια διέφεραν;  
Κάποιες στάσεις και αξίες που εκφράστηκαν; 

Μέχρι ποιο σημείο η αντίδραση καθορίστηκε από το συναίσθημα; 
Πόσο διέφερε η άμεση από την τελική λύση που ακολουθήσατε για την αντιμετώπιση του 

περιστατικού; 
Σε ποιον θα απευθυνόσασταν για βοήθεια; 

Φτιάχνουμε έναν κατάλογο με τις διαφορετικές λύσεις και τον βελτιώνουμε μαζί με την ομάδα  
(Moon, 2003). 

 

2η δραστηριότητα «Τα διαφορετικά φρούτα-λαχανικά» 

Υλικά: εικόνες με φράουλες, γκρέιπφρουτ, λεμόνια, μελιτζάνες, χαρτί του μέτρου, 
μαρκαδόροι, μουσική  

Χώρος: Χώρος για μουσικοκινητική αγωγή 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

Τεχνικές: ομάδες εργασίες  
Σύμφωνα με τις προηγούμενες ομάδες θα συνεχιστεί και αυτή η δραστηριότητα. Σε κάθε ομάδα 

μοιράζονται 4 κάρτες που αντιστοιχούν στα παραπάνω φρούτα-λαχανικά. Η κάθε ομάδα καταγράφει 
στο χαρτί της τα χαρακτηριστικά του κάθε φρούτου-λαχανικού. Κατόπιν με τη συνοδεία μουσικής 

σηκώνεται η κάθε ομάδα ξεχωριστά και ζωντανεύει το φρούτο-λαχανικό της π.χ. στο λεμόνι ξινίζουν, 
αλλά χαίρονται κιόλας γιατί έχει βιταμίνες και κάνει καλό στην υγεία μας, λυπούνται κ.α. 
Προσπαθούν δηλαδή να αναπαραστήσουν τα στερεότυπα χαρακτηριστικά τους και να αναγνωρίσουν 
όλοι τη διαφορετικότητά τους.  

Εδώ μπορεί να κλείσει η διδακτική ώρα με ένα  παιχνίδι  χαλάρωσης, όπου σηκώνονται όλες 
οι ομάδες και χορεύουν με συνοδεία απαλής μουσικής και όταν σταματάει η μουσική πρέπει να 
σκεφτούν έναν χαιρετισμό σε όποιον βρουν μπροστά τους, όπως αγκαλιά, χάϊδεμα, χειραψία,  κ.α. Ο 
χορός κλείνει όταν γινόμαστε όλοι ένα μεγάλο φρούτο, μπλέκοντας χέρια και πόδια.   

3η δραστηριότητα «Δηλώνω τη γνώμη μου» 

Υλικά: Χαρτόνι για επιγραφές, μαρκαδόροι   

https://www.youtube.com/watch?v=3xjER_AgOyc
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Χώρος: Χώρος για μουσικοκινητική αγωγή 

Διάρκεια: 20 λεπτά 
Τεχνικές: ερωτήσεις-απαντήσεις, ομάδες εργασίας.  
Ετοιμάζουμε 4 επιγραφές με τις δηλώσεις – Συμφωνώ απολύτως, Συμφωνώ, Διαφωνώ, 

Διαφωνώ εντελώς. Τις κρεμάμε, μία σε κάθε γωνία της αίθουσας. Ορίζουμε το κέντρο της αίθουσας 
ως ουδέτερο σημείο για να σταθεί σε αυτό όποιος δεν επιθυμεί να απαντήσει σε κάποια ερώτηση. 

Εξηγούμε στους συμμετέχοντες ότι θα διαβάσουμε δυνατά κάποιες προτάσεις και τους ζητάμε 
να απαντήσουν σε αυτές πηγαίνοντας να σταθούν στην κατάλληλη γωνία. Ενημερώνουμε ότι αν 

επιθυμούν να μην απαντήσουν, μπορούν να σταθούν στο κέντρο της αίθουσας, το ουδέτερο σημείο.  
Επιλέγουμε όλες ή κάποιες από τις παρακάτω προτάσεις και τις διαβάζουμε: 
Ένα ρατσιστικό σχόλιο αποτελεί μορφή κακοποίησης 
Τα παιδιά πρόσφυγες συχνά επιλέγουν να απομακρύνονται από τους άλλους μαθητές, 

προκαλώντας έτσι μεγαλύτερη άρνηση αποδοχής από τους δεύτερους.  
Όλα τα σχολεία πρέπει να έχουν αρχές διαπολιτισμικότητας.  
Αυτά που συμβαίνουν στη ζωή ενός μαθητή εκτός σχολείου, δεν αφορούν τον εκπαιδευτικό.  
Ορισμένα παιδιά καταλαβαίνουν μόνο με τις φωνές. 

Οι άνδρες και οι γυναίκες δε θα είναι ποτέ ίσοι. 
Η μετανάστευση υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό.  
Ρατσιστικά σχόλια προέρχονται από παιδιά ορισμένων κοινωνικών στρωμάτων.  
Ένα κορίτσι από την Αλβανία δημιουργεί λιγότερα προβλήματα από ένα αγόρι Ρομά. 

Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν ότι επιτρέπεται να κάνουν και λάθη.  
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, επιλέγουμε 3-4 προτάσεις και μετά την απάντηση των 

εκπαιδευόμενων βάση θέσης, ζητάμε να συζητήσουν για 2-3λεπτά τη στάση που κράτησαν και γιατί, 
με κάποιο άτομο που στέκεται δίπλα τους. Έπειτα, παροτρύνουμε τη συνεργασία ολόκληρης της 

ομάδας που βρίσκεται στην ίδια θέση. Αν υπάρχει ποικιλία απαντήσεων, παροτρύνουμε τη συζήτηση 
μεταξύ των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί, βάση δήλωσης στην ερώτηση (Moon, 2003) 

 
4η δραστηριότητα «Δραματοποίηση ιστορίας»  

Υλικά:  Κάρτες, χαρτί του μέτρου, μαρκαδόροι, μουσική  
Χώρος: Χώρος για μουσικοκινητική αγωγή 

Διάρκεια: 35 λεπτά   
Τεχνικές: παιχνίδι ρόλων, συζήτηση  

 
Ο διαχωρισμός σε ομάδες θα πραγματοποιηθεί με τον εξής τρόπο: Μοιράζονται 16 κάρτες με  

4 ονόματα τραγουδιών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να τραγουδήσουν ή να μουρμουρήσουν τη 
μουσική για να βρουν την ομάδα τους. Προτεινόμενα τραγούδια: 

 ☺   Αν όλα τα παιδιά της Γης                         ♥  Μη μιλάς άλλο για αγάπη 
Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο             •   Ο χορός των μπιζελιών  
Κατόπιν, οι εκπαιδευόμενοι σκέφτονται και γράφουν μία ιστορία, βάσει του θέματος  που ο 

εκπαιδευτικός τους προτείνει, προκειμένου να τη δραματοποιήσουν.  

Τέτοιου είδους θέματα μπορούν να είναι: 
Ο πρόσφυγας μαθαίνει νέα από την οικογένειά του, που έμεινε στην πατρίδα του.  
Ένας διοικητικός υπάλληλος μιας εταιρίας μαθαίνει ότι η διευθυντική θέση για την οποία τόσο 

πολύ μοχθούσε τελικά θα ανατεθεί σε έναν συνεργάτη από  το παράρτημα της Αυστρίας.  

 ΑΜΕΑ προσπαθεί να βρει τρόπο να ανέβει σε κτίριο που δεν έχει ράμπα.  
 Αποφυλακισμένο άτομο αναζητά εργασία. 
Η κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της 5 λεπτά να παρουσιάσει την ιστορία της. Σε περίπτωση 

που μετά ακολουθήσουν αρκετές απορίες και συζήτηση μπορεί κάποια ομάδα να μεταφέρει την 

παρουσίασή της σε επόμενο μάθημα. 
5η δραστηριότητα «Διαφορετικά ζευγάρια» 
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Χωρίζουμε ζευγάρια με τρόπους όπως: να γίνουν ζευγάρια όσοι φοράνε γυαλιά, όσοι φοράνε 
ίδιο χρώμα κάλτσες, όσοι εχθές άκουσαν κάποιον να τους λέει ότι τους αγαπά κ.α. Κατόπιν τα 
ζευγάρια στέκονται  ο ένας απέναντι στον άλλο σε απόσταση ενός βήματος. Ο ένας θα στηρίξει τις 
παλάμες του στις παλάμες του άλλου, αφήνοντας το βάρος των χεριών από τους ώμους και κάτω. Δε 

θα ρίχνει στον άλλον το βάρος όλου του σώματός του. Θα έχουν και οι δύο τα μάτια κλειστά. Μετά 
από λίγο θα αλλάξουν οι ρόλοι. Στη συνέχεια και οι δύο στηρίζουν και στηρίζονται, δηλαδή με το 
ένα χέρι στηρίζουν και με το άλλο στηρίζονται. Αφού ολοκληρωθεί η δραστηρ ιότητα όλα τα μέλη 
κάθονται σε κύκλο και συζητούν ερωτήσεις του τύπου: 

-Σε ποια θέση νιώσατε πιο άνετα; Όταν στηρίζατε ή όταν στηριζόσασταν ή όταν στηρίζατε 
συγχρόνως ό ένας τον άλλον; 

-Κατά τη διάρκεια της άσκησης πως νιώσατε τον άλλον;  
     Μπορούμε να κάνουμε παραλλαγή της άσκησης ως εξής: Τα μέλη του ζευγαριού είναι 

όρθιοι και γυρισμένα πλάτη-πλάτη. Οι φτέρνες του ενός ακουμπούν τις φτέρνες του άλλου και 
στηρίζεται ο ένας στον άλλον. 

 
6η δραστηριότητα «Γνωρίζω μέρη του σώματος σε διάφορες γλώσσες»  

Δείχνουμε εικόνες με τα βασικά μέρη του σώματος στα ελληνικά και στις υπόλοιπες γλώσσες 
που μιλάνε οι εκπαιδευόμενοι ή που συχνά συναντώνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης λόγω 
φοίτησης  παιδιών από άλλες χώρες Έπειτα, οι φοιτητές μπορούν να σηκωθούν και να κάνουν 
ζευγάρια. Μόλις αναφωνήσουμε για παράδειγμα το κεφάλι, το ένα μέλος του ζευγαριού θα πρέπει 

να ακουμπήσει το κεφάλι του άλλου. Αυτό θα γίνει για πολλά μέρη του σώματος. Επίσης, αν δεν 
μπορεί ο παιδαγωγός να μεταφράσει σε όλες τις γλώσσες τα μέρη του σώματος μπορεί εναλλακτικά 
να έχει εικόνες και να σηκώνει ψηλά κάθε φορά την ανάλογη καρτέλα. Επιπλέον, μπορεί να 
προστεθεί μουσική για να είναι πιο διασκεδαστικό το παιχνίδι.  

Χαλάρωση (παίρνω-δίνω ενέργεια) 

i) Καλούμε τα μέλη να σταθούν σε κύκλο, να λυγίσουν ελαφρά τα γόνατα και να πατήσουν 
καλά τα πέλματα στη γη. Ζητείται να χαλαρώσουν τη λεκάνη και τους ώμους. Κλείνουν τα μάτια. 
Πιάνουν τα χέρια των διπλανών με την αριστερή παλάμη του καθενός στραμμένη προς τα πάνω και 

τη δεξιά προς τα κάτω. Τα μέλη φαντάζονται τη ροή της ενέργειας να κινείται στον κύκλο, από 
αριστερά προς τα δεξιά. Όταν νιώσουν την ενέργεια στην παλάμη τους τη δίνουν στη διπλανή παλάμη 
με ένα απλό ερέθισμα και αυτή προχωρά. Ανοίγουν τα μάτια.   

ii)Κλείνοντας, θα μοιραστούν μπαλόνια με ήλιο σε κάθε ομάδα και θα γράψει πάνω ο καθένας 

κάποια ευχή ή στάση που θα θέλανε να ακουστεί σε όλον τον κόσμο σχετικά με το παραπάνω θέμα. 
Όλη η τάξη βγαίνει σε εξωτερικό χώρο και πιάνονται σε κύκλο. Ένας από κάθε ομάδα μπαίνει μέσα 
στον κύκλο και κρατάει το μπαλόνι. Όλοι κλείνουν μάτια και φέρνουν στο μυαλό τους τα άτομα που 
βρίσκονται γύρω τους, τί αποκομίσανε από το συγκεκριμένο σενάριο, χαρούμενες στιγμές και 

ανοίγουν σιγά-σιγά τα μάτια τους μόλις ακουστεί μουσική. Τότε τα μπαλόνια απελευθερώνονται…  

2.2 Αξιολόγηση 

Πιθανά προβλήματα ίσως να είναι ο χρόνος, ο οποίος μπορεί να συμπληρωθεί σε επόμενο 
μάθημα,  κάποιο άτομο που νιώθει άβολα και δε θέλει να συμμετέχει στις δραστηριότητες ή να 
λείπουν κάποια άτομα. Εκεί θα μειωθεί η δύναμη των ομάδων, προσπαθώντας όμως ο εκπαιδευτικός  
να τις διατηρήσει ίσες σε αριθμό. Σε περίπτωση προβλήματος αίθουσας, αν ο καιρός το επιτρέπει 

μπορούν οι κινητικές δραστηριότητες να διεξαχθούν σε εξωτερικό χώρο. Αν όχι θα προσπαθήσει ο 
εκπαιδευτικός να διαμορφώσει το χώρο.   

Η τεχνική που ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
είναι το φύλλο εργασίας-ερωτηματολόγιο με ανοικτού ή κλειστού τύπου ερωτήσεις. Θα συνταχθεί 

από το σχεδιαστή και μπορεί να καλύπτει έναν ή περισσότερους άξονες που επιλέγει να αξιολογήσει 
και θα συμπληρωθεί από τους εκπαιδευόμενους.  Θα μπορούσε να περιλαμβάνει αν επιτεύχθηκαν οι 
στόχοι, αν υπήρχε ενδιαφέρον και συμμετοχή από την πλευρά των μαθητών, κατάλληλη σχέση ύλης -
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χρόνου, χρησιμοποίηση υλικών, χώρου, τεχνικών, αν μπήκαν γενικά στη θέση του «άλλου» και αν ο 
εκπαιδευτικός έλυνε απορίες, συμμετείχε, ποιος ήταν ο ρόλος του.  Η αξιολόγηση-ανατροφοδότηση 
επίσης, μπορεί να συζητηθεί σε κάποιο άλλο μάθημα, αναφέροντας πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα 
σεναρίου και γενικά οτιδήποτε απασχόλησε και επιδιώκουν οι φοιτητές να συζητηθεί.  

3. Συμπεράσματα  

Η διευκόλυνση της διαφορετικότητας, δηλαδή το να είσαι ίσος και ταυτόχρονα διαφορετικός, 

είναι πρόκληση για τις σημερινές δημοκρατικές και πλουραλιστικές κοινωνίες. Η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση είναι μια νέα θεωρητική και πρακτική αντίδραση σε μια μεταβαλλόμενη πολιτισμική 
πραγματικότητα, όπου η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών αξιών αποδεικνύεται ανεπαρκής. 
Υπάρχει υποχρέωση από πλευράς κράτους για μια εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στη σημερινή 

πραγματικότητα, στηριγμένη σε λογικές εκπαιδευτικές αρχές, που να ενσωματώνει μια ευρωπαϊκή 
και οικουμενική προοπτική Ας έχουμε πάντα στο νου μας ότι η εκπαίδευση είναι μια 
κοινωνικοποιητική διαδικασία, πόσο μάλλον η διαπολιτισμική, που προωθεί  την αναγνώριση του 
δικαιώματος της διαφορετικότητας. 

Δεν μπορούμε να διδάξουμε τίποτα στους εκπαιδευόμενους,  
  αν δε θελήσουμε να μάθουμε και εμείς από αυτούς. Αν  

                                          μέσα μας δεν κλονιστεί η πίστη, πώς όλα 
                                          τα ξέρουμε…(Freire, 1978) 
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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία είναι μια διδακτική πρόταση του μαθήματος της Οδύσσειας,  α’ γυμνασίου, 

αξιοποιώντας τη σημειωτική ανάλυση ως μέθοδο διδασκαλίας. Η σημειωτική προσδιορίζει μια 
συνάρτηση  τρόπων παραγωγής σημείων και εφαρμόζεται σε οτιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως 
σημασιακό υποκατάστατο κάποιου άλλου πράγματος. Αξιοποιείται σε μορφές Τέχνης, όπως η 
περίπτωση του έπους, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία προσφέρει προς ανάγνωση 

το τι σκέφτεται περί αυτού (Barthes, 1983: 40). Σκοπός να αναδειχθεί η σημειωτική ως διδακτική 
μέθοδος, που ανταποκρίνεται στις αρχές της ανακαλυπτικής-διερευνητικής θεώρησης της μάθησης. 
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Ειδικώς, με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και της διαθεματικής – διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης  
συμβάλει στην καλύτερη διερεύνηση  των θεμάτων και αφομοίωση εννοιών, που πραγματεύονται τα 
σχολικά κείμενα, βοηθώντας με την ομαδοσυνεργατική   και στην κοινωνικοποίηση του μαθητή. 
Αναδεικνύονται, τέλος, τα αποτελέσματα του διδακτικού στόχου σχετικά με την  αποδοχή ή 

απόρριψη αξιών της εποχής και σύγκρισής τους με την παρούσα κοινωνική πραγματικότητα, 
εκκινώντας από αυτές τις ταυτότητες – ρόλους. 

 
Λέξεις – κλειδιά: σημειωτική, Οδύσσεια, ολιστική προσέγγιση, ταυτότητες 

1. Εισαγωγή  

Το παρόν σενάριο διδασκαλίας αποτελεί μια απόπειρα διδακτικής πρότασης σύμφωνα με τις 

σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις. Βασικά γνωρίσματα αποτελούν οι αρχές της 
διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας, ο διάλογος, η ομαδοσυνεργατική μάθηση, ο 
εποικοδομιτισμός της γνώσης και η εξοικείωση των μαθητών σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 
διδασκαλίας.  

 Αυτή η διδακτική πρόταση είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί σε τρεις (3) σχολικές ώρες και 
αποτελεί ένα μικρό σχέδιο δράσης (project) προωθώντας την ανακάλυψη της γνώσης από τον ίδιο 
τον μαθητή με την βοήθεια και την καθοδήγηση του καθηγητή (καθοδηγούμενη αυτενέργεια μαθητή) 
(Κορρέ, 2010). Επιπλέον, αξιοποιούνται η ανακαλυπτική μέθοδος του Bruner, ο μαθησιοκεντρισμός 

του Claparede, το παιδί και οι λειτουργίες του στο κέντρο των μεθόδων διδασκαλίας, η 
ημικατευθυντικότητα του διδάσκοντα σε ρόλο εμψυχωτή και η καθοδηγούμενη αυτενέργεια και η 
βιωματικότητα στη μάθηση του Dewey (Δανασσής Αφεντάκης, 2000).  

Τα εποπτικά μέσα, που συμπεριλαμβάνονται (αρχή της εποπτείας) είναι τόσο τα παραδοσιακά, 

όπως ο πίνακας, τα βιβλία, αλλά και η χρήση των Τ.Π.Ε, εικόνες και σκίτσα, ιστοσελίδες και τα υλικά 
για τις διαθεματικές δραστηριότητες στο τέλος (π.χ. ψαλίδια, υφάσματα κ.α.). Βέβαια, κρίνεται 
αναγκαίο να προετοιμάσουμε τα παιδιά για την χρήση αυτών των νέων μέσων κατά την εκπαιδευτική 
πράξη για την καλύτερη σύνδεση με το εκάστοτε διδακτικό αντικείμενο, που θα διαπραγματευτεί 

μέσα στην αίθουσα.  
Τέλος, υιοθετείται η αρχή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για να επιτευχθεί  η άμβλυνση 

των μαθησιακών διαφορών και όχι η αναπαραγωγή τους, όπως μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί 
(Ματσαγγούρας, 1998). Για να πραγματοποιηθεί, βέβαια, η αρχή της διαφοροποιημένης ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να έχει αναπτύξει επικοινωνία με τον μαθητή, να έχει εντοπίσει τις 
ιδιαιτερότητες του μαθητικού του κοινού, γεγονός που μπορεί να το καταφέρει με την χρήση φύλλων 
διερεύνησης στην αρχή του σχολικού έτους, αλλά και  φύλλων αξιολόγησης του μαθήματος και  
αυτοαξιολόγησης τού μαθητή σε κάθε διδασκαλία.    

Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση, Οδύσσεια, όπου 
εφαρμόζεται το παρόν διδακτικό σενάριο, έχει ως δεύτερο βασικό  και ευρύ σκοπό του να γνωρίσουν 
οι μαθητές τους ήρωες, που υλοποιούν τον μύθο της Οδύσσειας, με τις νοοτροπίες και τις αξίες που 
εκφράζουν, το ήθος και τα κίνητρα της συμπεριφοράς τους, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε της εποχής 

τους (Σαμαρά & Τοπούζης, 2021). Η παραπάνω οδηγία στο βιβλίο του εκπαιδευτικού μας παροτρύνει 
να προσεγγίσουμε τη διδασκαλία τής Οδύσσειας μέσα από διαθεματικές – διεπιστημονικές 
διεξόδους, να δημιουργήσουμε με τους μαθητές πλαίσια ανάπτυξης συσχετίσεων ή αποκλίσεων και 
μάλιστα να αναλύσουμε αυτούς τους κώδικες επικοινωνίας (γραπτό κείμενο, δημιουργική εικαστική 

αποτύπωση, δραματοποίηση, ψηφιακή αφήγηση) μέσω των σημείων τους, δηλαδή αυτού που 
προσφέρεται προς ανάγνωση. Σ’ αυτό ακριβώς διευκολύνει η σημειωτική ως μέθοδος ανάλυσης 
αντίστοιχων σημειακών σχέσεων, ειδικώς μέσω λόγου και εικόνας.  

Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η χρήση της εικόνας για την αναπαράσταση των μορφών, 

προσώπων, κτιρίων, θέσεων, τόπου, που συζητά το έργο, με τελικό της στάδιο τη δραματοποίηση 
της 5ης διδακτικής ενότητας. Η εικόνα ως κώδικας επικοινωνίας λειτουργεί αναλογικά ως προς την 
πραγματικότητα. Κατά τον M. Foucault (1986: 50-53), η αναλογία συμπυκνώνει τα ουσιωδέστερα 
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χαρακτηριστικά όλων των υπολοίπων τρόπων της ανθρώπινης σκέψης, καθώς προϋποθέτει την 
ύπαρξη δύο μερών, τα οποία φέρει ταυτόχρονα σε γειτνίαση και αντιπαράσταση. Η αναλογία με τη 
σειρά της, σχετίζεται με την ομοιότητα, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την οικοδόμηση της 
γνώσης.  

 Μέσω λοιπόν,  των γνωστικών μαθησιακών στόχων η εκπαιδευτική διαδικασία οδηγείται 
ομαλά στην πραγμάτωση και συναισθηματικών στόχων, όπως η θέληση για πρόσληψη, αποτίμηση 
και αποδοχή ή απόρριψη αξίας (της εποχής/συμπεριφορών) και τέλος σχηματισμό της έννοιας μιας 
αξίας. Στην 5η διδακτική ενότητα ειδικώς η διαφοροποίηση και ιεράρχηση των ρόλων – ταυτοτήτων 

των δρώντων προσώπων είναι καταλυτική. Συμβαίνει τόσο από την έναρξη  του περάσματος τού 
Τηλεμάχου από την παιδικότητα στην ενηλικίωση, μιλώντας τελικά για μια τελετουργία μετάβασης 
(van Gennep, 2016), όσο και με τους έμφυλους ρόλους της μητέρας, συζύγου και βασίλισσας, που 
λόγω βιολογικού φύλου εκείνη την εποχή απαγορεύεται ηθικά και νομικά να αναλάβει καθήκοντα 

εξουσίας.  
Όπως σημειώνουν και οι Powell & Morris (2009) η έννοια – αξία της τιμής στην ομηρική εποχή 

οδηγεί σε πράξεις που εξευμενίζουν ακόμη και μέσω απώλειας ή φόνου – θυσίας. Ο Οδυσσέας με 
συνεργάτη του, τον γιο του Τηλέμαχο, θα οδηγηθεί, εν τέλει, στη μνηστηροφονία υπό την αιγίδα της 

θεάς Αθηνάς, και προοικονομείται σ’ αυτή την ενότητα. Ένας φόνος, που μάλλον έβλαψε την Ιθάκη 
πολύ περισσότερο από τα παραπτώματα των μνηστήρων. Ο Τηλέμαχος μέσα στην αίθουσα του 
παλατιού είναι ακόμη άπειρος και ανίκανος να αναλάβει την εξουσία, για αυτό και η από μηχανής 
θεός Αθηνά θα τον οδηγήσει σ’ ένα καινούριο ρόλο, εκείνου του ενήλικου άνδρα, συνεχιστή της 

γενιάς του Οδυσσέα.  
Με τη μέθοδο της σημειωτικής ανάλυσης και τη δραματοποίηση στο τέλος της ενότητας, αυτή 

η εναλλαγή των προκαθορισμένων και μη ρόλων θα παρατηρηθεί από τους μαθητές μέσω των 
φύλλων εργασίας και των κατευθυντήριων ερωτήσεων του/της εκπαιδευτικού και σε ένα δεύτερο 

επίπεδο μαθησιακής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί μέσω αποδοχής ή απόρριψης αξιών της 
ομηρικής εποχής ο σχηματισμός των αντίστοιχων εννοιών τους.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας   

Η γενική κατεύθυνση του διδακτικού σεναρίου, εκφραζόμενη μέσα από τον σκοπό και τους 
στόχους που θέτει η ερευνήτρια, αξιοποιεί τη βιβλιογραφική αναδίφηση, Τ.ΠΕ. και τη δημιουργία 

διδακτικών δραστηριοτήτων και τεχνικών για μια ολιστική προσέγγιση της μάθησης.  Άλλωστε, η 
αναδίφηση της βιβλιογραφίας είχε ως κύριο στόχο την αιτιολόγηση του ερευνητικού προβλήματος, 
παρά τη διαμόρφωση κατεύθυνσης των ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων (Creswell, 2016: 
17).  

2.2.1. Τίτλος (Θέμα) Σεναρίου Διδασκαλίας:  

Το τραγούδι του Φήμιου κατά την πρώτη εμφάνιση της Πηνελόπης και ο Τηλέμαχος μετά τη 

συνάντηση του με την Αθηνά –Μέντη.   

2.2.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:   

Γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου διδασκαλίας:  
Ομήρου Οδύσσεια (Α.Ε. από μετάφραση) – Α΄ Γυμνασίου  
Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου:  
5η διδακτική ενότητα , ραψωδία α στ. 361-497, του αντίστοιχου σχολικού εγχειριδίου της Α΄ 

Γυμνασίου   
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2.2.3. Συμβατότητα του σεναρίου διδασκαλίας με τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ:  

Η παραπάνω ενότητα βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με τη συλλογιστική του ΑΠΣ και 

ΔΕΠΠΣ του μαθήματος εφόσον:  
α) ανταποκρίνεται σ' εκείνες τις επιδιώξεις του ΑΠΣ που αφορούν στη μελέτη και 

σκιαγράφηση της ηθογραφίας των προσώπων του ομηρικού έπους, αλλά και στην προσέγγιση επικών 
ποιητικών τεχνικών, όπως τα άστοχα ερωτήματα, η παρομοίωση, η επική ειρωνεία,  

β) προσφέρεται προκειμένου, βάσει αυτής, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας 
διαθεματικές έννοιες, όπως «επικοινωνία», «πολιτισμός» και «τεχνική»,  

γ) αποτελεί πρόσφορο πεδίο αξιοποίησης διαφορετικών εναλλακτικών υποστηρικτικών υλικών 
της επικής λογοτεχνίας, όπως είναι οι ΤΠΕ που σχεδιάστηκαν για το συγκεκριμένο αντικείμενο, 

 δ) θεωρείται κατάλληλη για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης, 
όπως η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση του κειμένου, η δραματοποίηση, το σχέδιο δράσης.    

2.2.4  Βασικός σκοπός και επιμέρους στόχοι του σεναρίου διδασκαλίας:  

2.2.4.1. Βασικός σκοπός:  

   Βασικός σκοπός είναι οι μαθητές να παρατηρήσουν τον αγώνα για ενηλικίωση του 
Τηλεμάχου μέσω της αλλαγής της συμπεριφοράς του και ότι  αυτό επιτεύχθηκε μέσω του διαλόγου, 

που προηγήθηκε, με την Αθηνά – Μέντη (σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα για να αντιληφθούν 
οι μαθητές την ολότητα και τη διακειμενικότητα του κειμένου). Ενώ, ο Τηλέμαχος ανάγεται σε 
πρωταγωνιστή της σκηνής, επιδιώκεται παράλληλα οι μαθητές να σκιαγραφήσουν το ήθος των 
υπόλοιπων δρώντων προσώπων και ιδιαιτέρως της Πηνελόπης, που εμφανίζεται για πρώτη φορά, 

καθώς και να κατανοήσουν τη θέση των αοιδών στην ομηρική εποχή.  

  2.2.4.2. Επιμέρους στόχοι σεναρίου διδασκαλίας: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 
 α) Με βάση την κειμενοκεντρική προσέγγιση να εντοπίσουν οι μαθητές τις  ποιητικές τεχνικές 

της ενότητας (προοικονομία, ειρωνεία, επιβράδυνση, μεταφορές, εικόνες, αντιθέσεις, παρομοιώσεις),  
β) να συνδέσουν τη χρήση των ποιητικών τεχνικών της ενότητας με το κύριο ζήτημα που 

διαδραματίζεται σ’ αυτή, η μεταστροφή του Τηλεμάχου, ο αγώνας για ενηλικίωση. 
 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  
α)  να ασκηθούν οι μαθητές στην ηθογραφία των προσώπων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία και 

αυτής της διδακτικής ενότητας, 
β) να ασκηθούν οι μαθητές στην ομαδοσυνεργατική μάθηση,  
γ) να καλλιεργηθεί η εξοικείωση των μαθητών με τα ΤΠΕ,  
δ) να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα για τη σωστή συγκέντρωση πληροφοριών, ώστε 

να προβαίνουν σε επιλεκτική ανάγνωση κειμένου, να καλλιεργήσουν τη συνδυαστική σκέψη και την 
άσκηση προφορικότητας.  

Σε επίπεδο στάσεων:  
α)  να διακρίνουν οι μαθητές στο κείμενο αξίες και αρχές που διέπουν την ομηρική κοινωνία, 

ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τη δράση των προσώπων και να τις συσχετίσουν με σύγχρονες 
στάσεις και συμπεριφορές,  

β) να δουλέψουν ομαδικά και να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από την ομάδα,  
γ) να συνηθίσουν να ακούν τη γνώμη του συμμαθητή τους και να μάθουν να παράγουν 

συλλογικά αποτελέσματα βασιζόμενοι στο σεβασμό και την αλληλεγγύη.  
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2.2.5. Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και υπηρεσιών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.):  

Ενδείκνυται το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ομηρικά Έπη – Α’  Γυμνασίου» καθώς και έγκυρες 
μηχανές αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο.  Η χρήση των Τ.Π.Ε. θα συμβάλει στην καλύτερη 
διερεύνηση  των θεμάτων και στην καλύτερη αφομοίωση εννοιών, ώστε η νέα γνώση να μείνει πιο 
εύκολα ζωντανή στη μνήμη των μαθητών για να την αξιοποιήσουν μετέπειτα ως εργαλείο σκέψης. 

Ωστόσο, τα παραπάνω εργαλεία θεωρούνται εναλλακτικά και δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα του 
σεναρίου. 

2.2.6. Διδακτικό υλικό: 

Το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στις φάσεις διδασκαλίας αποτελείται από το 
σχολικό εγχειρίδιο των Α.Ε. από μετάφραση, Ομηρικά έπη Οδύσσεια (σε όλες τις φάσεις της πορείας 
διδασκαλίας), τα φύλλα εργασίας που θα διανεμηθούν στην  τάξη (Α’, Β’, Γ’ φάση), το τετράδιο 

ευρετήριο κάθε μαθητή (Γ’ φάση), καθώς και  ο χάρτης στην πρώτη φάση της πορείας της 
διδασκαλίας.   

2.2.7. Εκτιμώμενη διάρκεια: 

 Ώρα έναρξης-Διάρκεια: Η έναρξη της  διδακτικής διαδικασίας θεωρείται η πρώτη διδακτική 
ώρα και το σενάριο διδασκαλίας μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 διδακτικές ώρες αποτελώντας 
περιγραφή μικρού σχεδίου δράσης  (project).  

Το διδακτικό σενάριο  ξεκινά στην αίθουσα υπολογιστών με την χωροταξική, χρονική και 
θεματική πλαισίωση της υπό εξέταση ενότητας- για τη διευκόλυνση μάλιστα των μαθητών 
χρησιμοποιείται επιπλέον διδακτικό υλικό, εκτός του σχολικού εγχειριδίου, ένας χάρτης- και με την 
πρώτη ανάγνωση του κειμένου.  

Κατόπιν, γίνεται χρήση φύλλων εργασίας για την προώθηση της αυτενέργειας και του ενεργού 
ρόλου των μαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης, που συνδυάζουν μάλιστα και δραστηριότητα σε 
διαδικτυακό περιβάλλον. Η χρήση των φύλλων εργασίας συνεχίζεται και στη δεύτερη διδακτική ώρα  
με δραστηριότητες πάλι σε διαδικτυακό περιβάλλον, που σχετίζονται και με άλλους  κλάδους,  όπως 

η Τέχνη, για την εξέταση των ζητημάτων της ενότητας (π.χ. ηθογραφία προσώπων) από διαφορετικές 
οπτικές για την ολιστική προσέγγιση μάθησης.   

Επίσης, παράλληλα διενεργούνται και άλλα ευρύτερα σχέδια δράσης, όπως αυτό στη Γ’ 
φάση,το ευρετήριο ομηρικών όρων που σκοπό έχει την διευκόλυνση των μαθητών στην κατανόηση 

της ομηρικής σκέψης και πραγματικότητας.  
Ενώ τέλος, το σενάριο ολοκληρώνεται με δραματοποίηση της σκηνής μέσω αυτοσχεδιασμού 

και αυτό επιχειρείται, αφενός για την καλλιέργεια ενσυναίσθησης των μαθητών και αφετέρου διότι 
μέσω αυτοσχεδιασμού οι μαθητές αισθάνονται μεγαλύτερη ελευθερία και «κάνουν το κείμενο δικό 

τους».  Επίσης, ο αυθορμητισμός φανερώνει συχνά απροσδόκητα ενδιαφέροντα νέα δεδομένα για τη 
διαδικασία της μάθησης, αλλά και την σκέψη των εφήβων κάνοντας αμεσότερη την κατανόηση τους 
από τους εκπαιδευτικούς.    

Λίγο πριν τελειώσει, η τρίτη διδακτική ώρα  ο εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλα αξιολόγησης 

μαθήματος και αυτοαξιολόγησης,  ώστε να διερευνήσει την πραγμάτωση των αρχικών  στόχων  και  
την ανακάλυψη τυχόν κενών που προέκυψαν μέσω αυτής της διδασκαλίας ή τι ίσως να επαναλάβει 
σε ένα επόμενο διδακτικό σενάριο, ώστε να είναι το ίδιο ενδιαφέρον και αποτελεσματικό στους 
μαθητές του.   

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη του σεναρίου διδασκαλίας αποτελεί και η χρήση φύλλων 
διερεύνησης στην αρχή του σχολικού έτους, όπου ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει με τι μέσα και  
τρόπους οι μαθητές θα ήθελαν να συμμετέχουνστην εκπαιδευτική διαδικασία και σε τι γνωστικό και 
συναισθηματικό επίπεδο τυγχάνουν. Ακολούθως, ο μαθητής βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στη 

διδακτική διαδικασία (μαθητοκεντρισμός) και οικοδομείται σχέση αλληλοσεβασμού και 
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εμπιστοσύνης με τον εκπαιδευτικό, έχοντας ως αποτέλεσμα την ομαλή διεξαγωγή μαθημάτων, αλλά 
και την ισορροπημένη συναισθηματική κατάσταση του μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 
καίριο  χαρακτηριστικό ειδικά την περίοδο εφηβείας στην οποία βρίσκονται.      

2.3 Πορεία διδασκαλίας- Γενική περιγραφή 

Να σημειωθεί ότι οι ασκήσεις βασίζονταιστους επιμέρους στόχους του σεναρίου, που 
αναφέρθηκαν προτύτερα. Αντίστοιχα, η στοχοθεσία που ακολουθείται, βασίζεται στους 3 τομείς 

διαίρεσης των διδακτικών στόχων των Bloom- Krathwohl, δηλαδή τον γνωστικό, τον 
συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό (Κασσωτάκης: 2013)  σε όλες τις φάσεις διδασκαλίας. 
Συγκεκριμένα, εμπεριέχονται όλα τα επίπεδα του γνωστικού τομέα από το πρώτο της γνώσης με τη 
γνώση συγκεκριμένων στοιχείων - ειδικών λεπτομερειών: ορολογία, όπως συναντάται στην  

δραστηριότητα με το ευρετήριο των ομηρικών όρων, έως το επίπεδο της αξιολόγησης με κρίσεις 
εξωτερικών κριτήριων, κυρίως στη Γ’ και Δ’ φάση, όπου συμβαίνει η εικαστική απεικόνιση και 
δραματοποίηση της ενότητας. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται  τα τρία πρώτα επίπεδα του 
συναισθηματικού τομέα, όπως η θέληση για πρόσληψη και ανταπόκριση και η προτίμηση αξίας, με 

το τελευταίο να εντοπίζεται κυρίως στη Γ’ και Δ’ φάση. Ενώ, τέλος, ο ψυχοκινητικός τομέας αφορά 
στη χρήση εργαλείων, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιατής στην Α’ και Β’ φάση και οι κινητικές 
δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω της δραματοποίηση στη Δ’ Φάση. Παρατηρείται, ακολούθως, 
και η διαβάθμιση του διδακτικού σεναρίου. 

2.3.1  i) Α’ φάση πορείας διδασκαλίας  

Πριν την έναρξη της διδασκαλίας είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο/η της 

αίθουσας υπολογιστών για την ομαλή διεξαγωγή του σεναρίου διδασκαλίας και του ωρολόγιου 
σχολικού προγράμματος. 

Α΄ φάση διδασκαλίας (1η διδακτική ώρα): χωροταξική, χρονική και θεματική πλαισίωση της 
ενότητας (διάρκεια: 5’) 

Η διδασκαλία ξεκινά με στοχευμένες ερωτήσεις για να ανασυρθεί η παλαιά  γνώση των 
μαθητών για τα γεγονότα, που προηγήθηκαν, στην οποία θα στηριχτούν και θα οικοδομήσουν τη νέα 
μέσω των παλαιών και νέων εμπειριών που θα αποκτήσουν από τη διαδικασία μάθησης [εμπειρική 
δράση και πράξη, J. Dewey (1916)]. Για παράδειγμα, «Πού έχει σταματήσει η δράση του έργου;», « 

Ποια πρόσωπα έχουμε γνωρίσει ως τώρα;», «Πού βρίσκεται ο ήρωας μας;» ( ειδικά με την τελευταία 
ερώτηση επιτυγχάνουμε να ενθυμήσουμε στους μαθητές την τεχνική της εγκιβωτισμένης αφήγησης 
για την μοίρα του Οδυσσέα και για το τι συμβαίνει στο παλάτι του στη συγκεκριμένη ενότητα, ενώ 
αυτός λείπει, τεχνική spaced repetition). Ωφέλιμο κρίνεται η χρήση χάρτη για να διευκολύνουμε τους 

μαθητές να δημιουργήσουν και οπτική εικόνα  των τοποθεσιών (οπτική διδασκαλία), όπως αυτός που 
ακολουθεί.  

 
Εικόνα 8: Το ταξίδι του Οδυσσέα 
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Αφού προσανατολιστούν οι μαθητές χρονικά και χωροταξικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τον προοργανωτή τής ενότητας και κάποιος από τους μαθητές να διαβάσει τα κύρια θέματα αυτής, 
έτσι ώστε όλοι να έχουν εποπτεία για το τι θα συζητηθεί και θα αναλυθεί στην τάξη.  

2.3.2 ii) Β’ φάση διδασκαλίας (1η διδακτική ώρα): 1η ανάγνωση του κειμένου, (διάρκεια: 40’) 

Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την ανάγνωση τού κείμενου, αφού πρώτα έχει απαντήσει σε 
τυχόν ερωτήσεις τους και έχει ανακεφαλαιώσει τις παρατηρήσεις τους. Επίσης, πριν ξεκινήσει την 

ανάγνωση ζητά από τους μαθητές να σημειώσουν τυχόν άγνωστες λέξεις του κειμένου. Τέλος, τους 
συνιστά να υπογραμμίσουν και τα πρόσωπα της αφήγησης και τις πληροφορίες σχετικά μ’ αυτά. 
Έτσι, οι μαθητές ολοκληρώνοντας την πρώτη ανάγνωση, έχουν μπροστά τους τα πρόσωπα, που 
δρουν και τα χαρακτηριστικά τους.   

Στη συνέχεια, απευθυνόμαστε στους μαθητές: «Θα σας μοιράσω τα φύλλα εργασίας αυτής της 
διδακτικής ώρας. Αφού προηγουμένως σημειώσαμε τα πρόσωπα και τις πληροφορίες τους, ας 
προχωρήσουμε στην πρώτη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας».   

 

Φύλλο εργασίας 1ης διδακτικής ώρας 
 
Ονοματεπώνυμο:                                                          Ημερομηνία:  
Καθηγητής/τρια:                                                           Μάθημα/ Ενότητα:  

 
Δραστηριότητα 1η: 

 
Καταγράψτε τα πρόσωπα του επεισοδίου και τις πληροφορίες που δίνονται σ’ αυτά.  

        
Πρόσωπα                                                                               Χαρακτηριστικά  
 
 Συνεχίζοντας: «Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ποιο πρόσωπο, το οποίο ήδη γνωρίζεται, σας 

φαίνεται, πως έχει νέα στοιχεία χαρακτήρα;» Μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται ανάκληση στη παλαιά 
γνώση. Κατόπιν της απάντησης, ζητείται: «Ποια είναι τα νέα στοιχεία του Τηλεμάχου; Τι 
μεσολάβησε; Συμπληρώστε τα». 

 

 
Δραστηριότητα 2η 

 
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

 
Τηλέμαχος πριν τη συνάντησή του 

με την Αθηνά - Μέντη 

Τηλέμαχος μετά τη συνάντησή του 

με την Αθηνά - Μέντη 

  

  
Ύστερα, συμβαίνει  η ηθογράφηση των προσώπων της ενότητας. Ο/Η εκπαιδευτικός 

απευθύνεται: «Πώς θα χαρακτηρίζατε, λοιπόν, εσείς τα πρόσωπα της συγκεκριμένης ενότητας 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν σας τα παραπάνω στοιχεία.»  

 
 

 



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

486 

Δραστηριότητα 3η: 
 
Χαρακτηρίστε τα πρόσωπα της ενότητας.  
Τηλέμαχος:  

Πηνελόπη:  
Αοιδός:  
Μνηστήρες:  
Αντίνοος: 

Ευρύμαχος: 
Ευρύκλεια:  
 
Η πρώτη διδακτική ώρα τελειώνει με την τελευταία δραστηριότητα του φύλλου εργασίας και 

αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με τα Τ.Π.Ε, συγκεκριμένα με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και  μηχανές αναζήτησης διαδίκτυου, καθώς και τη μέθοδο διδασκαλίας σε αντίστοιχα 
περιβάλλοντα. Ο εκπαιδευτικός  αναφέρει: «Τέλος, μεταβείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα και ψάξτε 
φωτογραφίες για τα πρόσωπα της ενότητας. Ποιες οι παρατηρήσεις σας για την απεικόνιση των 

προσώπων στα αγγεία;»  
https://www.theoi.com/Galleries.html 
 

2.3.3. iii) Γ’ φάση πορείας διδασκαλίας (2η διδακτική ώρα), (διάρκεια 45’)  

Αρχικά, γίνεται ανάκληση σε ό,τι ειπώθηκε στην προηγούμενη διδακτική ώρα. 
  

Φύλλο 2ης διδακτικής ώρας: 
 
Ονοματεπώνυμο:                                            Ημερομηνία:  
Καθηγητής/τρια:                                             Μάθημα/ Ενότητα:  

 
Δραστηριότητα 1η: 

 
Έπειτα, προτρέπει τους μαθητές να διαβάσουν για 2η φορά το κείμενο και να εντοπίσουν 

αφηγηματικές τεχνικές. «Αφού βρείτε αφηγηματικές τεχνικές, συμπληρώστε τους στίχους στο λεξικό 
της Οδύσσειας που έχουμε δημιουργήσει».   

Επισημαίνεται εδώ, ότι παράλληλα με το παρόν σενάριο διδασκαλίας υπάρχει και ένα ευρύτερο 
σχέδιο δράσης, το λεξικό ομηρικών όρων, που συμπληρώνεται σταδιακά στη διδασκαλία του έργου. 

Το λεξικό αποτελείται από ένα αριθμημένο αλφαβητικά τετράδιο και περιλαμβάνει τεχνικές του 
Ομήρου, πρόσωπα ή οποιονδήποτε όρο κρίνουν οι μαθητές, πως επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο 
λεξικό τους.  Για παράδειγμα σ’ αυτή την ενότητα συναντάται για ακόμη μια φορά το φαινόμενο της 
προοικονομίας. Θα σημειώσουν τους στίχους, που την συναντούν, ενώ ο ορισμός της έχει ήδη 

καταγραφεί από προηγούμενες ενότητες: π.χ. Προοικονομία: ονομάζεται η αφηγηματική τεχνική με 
την οποία ο ποιητής προσχεδιάζει την εξέλιξη της πλοκής, διαμορφώνει καταστάσεις και πρόσωπα, 
ώστε να γίνεται φανερό το τι θα επακολουθήσει. Είναι κάθε πληροφορία και υπαινιγμός για 
μελλοντικά γεγονότα που καθορίζουν την οικονομία του έργου. Ραψωδία α: ενότητα 2 η: στ.55, 89-

90, 106-107 
Ενότητα 3η:στ. 119-126,162-173  
Ενότητα 4η: στ.296-298,319-325  
Ενότητα 5η:στ.416-418, στ. 423-424, 497-498  
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Επιπλέον, μέσω του διαλόγου και της συνεργασία των μαθητών θα καταγραφεί ορισμός νέων 
εννοιών της ενότητας, όπως ο όρος «βάγια»: -Βάγια: ακόλουθη της βασίλισσας, που τη συνοδεύει σε 
κάθε της έξοδο και δουλεύει μαζί της, η παρακόρη, η πιστή της. Ραψωδία α: ενότητα 5η :στ. 368 

 

Η παρακάτω φωτογραφία διευκολύνει την οπτικοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου.  

 
Εικόνα 9: Τετράδιο – Ευρετήριο 

 
Στο τέλος της ώρας, ο/η φιλόλογος τοποθετεί ένα χαρτί μεγάλων διαστάσεων στο κέντρο της 

αίθουσας, προσφέρει στους μαθητές μαρκαδόρους, χρωματιστά μολύβια, κηρομπογιές (ό,τι υλικό 
διαθέτει το σχολείο) και τους καλεί, τώρα που τελείωσαν την ενότητα, να σχεδιάσουν όλοι μαζί ως 
μία ομάδα τη σκηνή που διδάχθηκαν.  

Το συγκεκριμένο έργο μπορεί να συμπεριληφθεί σε κάποια έκθεση του σχολείου. Επίσης, τους 

επισημαίνει να ξανακοιτάξουν το διάλογο και μέχρι το επόμενο μάθημα να διανείμουν ρόλους με τα 
πρόσωπα της σκηνής, ώστε ένας/μία να υποδυθεί τον Τηλέμαχο, Φήμιο, Πηνελόπη,  Ευρύκλεια, 
Αντίνοο, Ευρύμαχο, κάποιοι/κάποιες τις βάγιες και τέλος τους υπόλοιπους μνηστήρες.  

2.3.4. iv) Δ’ φάση πορείας διδασκαλίας (3η διδακτική ώρα), (διάρκεια 45’) 

Αφού έχει γίνει προετοιμασία των μαθητών, ακολουθεί: «Σήμερα, θα δραματοποιήσουμε τη 
σκηνή της ενότητας με αυτοσχεδιασμό. Μπορείτε να κρατήσετε όποια στοιχεία της ενότητας 

επιθυμείτε και να προσθέσετε δικά σας, που θα σχετίζονται με τις σημερινές απόψεις/ιδέες στα 
αντίστοιχα θέματα του έργου, που συζητήσαμε». Παράλληλα, ο/η εκπαιδευτικός, παίρνοντας τις 
κατάλληλες άδειες, θα μαγνητοσκοπεί τον αυτοσχεδιασμό, θα τους προσφέρει υλικά, όπως 
υφάσματα, αντικείμενα (δόρατα, κορώνες, σανδάλια κ.α.) και τέλος, αφού οι μαθητές δουν τη 

μαγνητοσκόπηση, να γίνει συζήτηση. Επίσης, σε περίπτωση που έχουν διαφοροποιήσει το κείμενο, 
μπορούν να καταγράψουν το νέο τους σενάριο και σε συνεργασία με τον/την  υπεύθυνο της θεατρικής 
ομάδας, να διοργανώσουν μία σύντομη  σχολική παράσταση.  

Σημαντικό σημείο της συζήτησης θα αποτελέσει η επιλογή των χρωμάτων από τους μαθητές, 

όσο και ο λόγος που θα χρησιμοποιήσουν. Όπως, διαπιστώνει σε συνεντεύξεις του και ο Kress (2003) 
ο ρόλος γυναίκα που ενσαρκώνει – αποδέχεται ένας άνθρωπος οδηγεί συνήθως στην παθητική φωνή 
στη χρήση της γλώσσας, σε συναισθηματική επίκληση ή αμφιβολία στη διατύπωση γνώμης, ακόμη 
και εάν τελικώς η γνώση πίσω από αυτή επαληθεύεται.  

 Στο τέλος της διδακτικής ώρας ο εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλα αξιολόγησης του μαθήματος-
φύλλα αυτοξιολόγησης για να διερευνηθεί, εάν επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι, καθώς και να γίνει 
αφορμή για βελτίωση και επιμονή σε ζητήματα, που οι μαθητές αισθάνονται πως δεν εξετάστηκαν 
με ακρίβεια. 
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Φύλλο αξιολόγησης μαθήματος και αυτοαξιολόγησης:  

 
Αξιολόγηση μαθήματος:  

 
Σημειώστε με x τις απαντήσεις σας. 

 Άριστα Καλά Μέτρια Ελάχιστα 

Τα μαθήματα ήταν καλά προετοιμασμένα;     

Ο καθηγητής έδινε σαφείς οδηγίες;     

Οι δραστηριότητες ήταν σωστά 
συντονισμένες; 

    

Ο εκπαιδευτικός έδινε σαφείς εξηγήσεις στις 
απορίες σας; 

    

Η χρήση άλλων διδακτικών μέσων σας 
διευκόλυνε στο μάθημα. 

    

Ο εκπαιδευτικός με τη διδασκαλία του 
υποκίνησε το ενδιαφέρον σου; 

    

Έγιναν ερωτήσεις- αναφορές που σε έκαναν 

να σκεφτείς; 

    

Ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε τους μαθητές να 

συμμετέχουν στην τάξη; 

    

Υπήρχε ατμόσφαιρα σεβασμού και 
αλληλεγγύης στην τάξη; 

    

 
Αυτοαξιολόγηση:  

 
Σημειώστε με x τις απαντήσεις σας.  

 Άριστα Καλά Μέτρια Ελάχιστα 

Κατανόησα τη ροή των μαθημάτων.     

Συμμετείχα ενεργά στα μαθήματα.     

Κατάλαβα τη μεταστροφή του Τηλέμαχου.     

Κατανόησα τη στάση της Πηνελόπης.     

Κατάλαβα τις απόψεις των μνηστήρων.     

Εντόπισα τη λειτουργία αφηγηματικών 
τεχνικών της ενότητας. 

    

Εξοικειώθηκα με τη διδασκαλία της 
Οδύσσειας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

    

Μπόρεσα να συνεργαστώ και να δουλέψω 
μέσα στην ομάδα. 

    

 
Παρατηρήσεις: 

5. Συμπεράσματα  

Οι Ausburn & Ausburn (1978) υποστηρίζουν ότι ζούμε στην εποχή της κυριαρχίας του οπτικού 
πολιτισμού, που επηρεάζει τις στάσεις, τις αξίες και τον τρόπο ζωής µας. Η αξιοποίηση της εικόνας 

είτε μέσω ψηφιακής μορφής είτε αναπαραστάσιμης (δραματοποίηση) προωθεί την «ανάγνωση» της 
ανθρώπινης κοινωνίας και της εποχής της. Ειδικώς, η συσχέτιση σημείων και η πλαισίωσή τους, 
όπως αναλύονται μέσω της σημειωτικής διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία σε έργα, που η 
έννοια της παραστασιμότητας είναι καίρια, όπως το έπος. Η επιλογή των λέξεων με τις συνδηλώσεις 

τους, η χρήση  χρωμάτων, όπως ερμηνεύει ο Kandinsky (1981) από τη συνύπαρξη βασικών και 
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συμπληρωματικών χρωμάτων σε αντίστοιχο φόντο με το πορφυρό να δύναται να κυριαρχήσει στις 
επιλογές ενδυμασίας των μαθητών κατά τη δραματοποίηση, δηλώνουν θέσεις, συμπεριφορές. Τέλος, 
η κινητοποίηση των μαθητών μέσω διαθεματικών – διεπιστημονικών δραστηριοτήτων, οδηγεί στον 
εντοπισμό ρόλων και ταυτοτήτων, των έμφυλων κυρίως. Οι γυναίκες (εδώ η Πηνελόπη), των οποίων 

οι αρετές (συναίσθημα, αφοσίωση, ευαισθησία, αυτοθυσία) φαίνεται τελικά να συνδέονται άρρηκτα 
με την ιδιωτική σφαίρα (προσταγή για παραμονή στο γυναικωνίτη)  (Βαμβακίδου & Γκόλια, 2009).  
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Περίληψη  

Με το βλέμμα στραμμένο στον 21ο αιώνα, οι μεταβολές της τεχνολογίας και η 
παγκοσμιοποίηση προστάζουν την μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη και 

καλλιέργεια γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 
Ακρογωνιαίος λίθος για την ικανότητα ενός ατόμου να χαράξει την πορεία του στην κοινωνία 
αποτελεί η ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων.  Η ενίσχυση τους οφείλει να βρίσκεται στον πυρήνα του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Από την άλλη, η κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για την μετάβαση του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό πλαίσιο. Σύμφωνα με 
την Ακαδημία Επιστημών, μόνο το 40% των παιδιών που εισέρχονται στο σχολείο  πληρούν τις 
αναγκαίες κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες για να πετύχουν στο νηπιαγωγείο, μολονότι το 60% 
των παιδιών διαθέτουν τις απαραίτητες γνωστικές δεξιότητες. Σκοπός του σύγχρονου σχολείου δεν 

είναι αποκλειστικά η παροχή γνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Η ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων των νηπίων μέσω παρεμβατικών προγραμμάτων κερδίζει το ενδιαφέρον των ερευνητών 
ολοένα και περισσότερο. Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει στο κοινό το 
παρεμβατικό πρόγραμμα ̈ Συν-Εργαζόμαστε Παρέα¨, το οποίο σχεδιάστηκε για την ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα την ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής δεξιότητας στα 
παιδιά νηπιακής ηλικίας (3.9- 6.6 ετών) και μπορεί να εφαρμοστεί σε σχολικές μονάδες προσχολικής 
αγωγής. Πρόκειται για ένα παρεμβατικό πρόγραμμα καθολικό, πρωτογενούς πρόληψης που έχει ως 
στόχο τη μείωση της εμφάνισης προβλημάτων. Όραμα των δημιουργών του παρεμβατικού 

προγράμματος ̈ Συν-Εργαζόμαστε Παρέα¨ είναι να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη δημιουργία 
υγιών διαπροσωπικών σχέσεων των νηπίων καθώς και ομαδικών εμπειριών για ένα κοινό ταξίδι 
ανακάλυψης. 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές δεξιότητες, ομαδοσυνεργατικότητα, παρεμαβατικά προγράμματα  

1. Εισαγωγή  

Οι σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης καθιστούν τις κοινωνικές δεξιότητες σπουδαιότερες από 

όλες τις άλλες δεξιότητες, καθώς συμβάλλουν στη σχολική προσαρμογή και στην μακροχρόνια 
επίδραση στην ψυχική υγεία του ατόμου. Τα παιδιά μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις αναπτύσσουν 
την κοινωνική τους ικανότητα, η οποία απαρτίζεται από  τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε 
παιδιού, όπως η κοινωνική συμπεριφορά, η συμμετοχή στο κοινωνικό παιχνίδι, οι κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες οι οποίες είναι  προσανατολισμένες στις δεξιότητες φιλίας. Πολλοί 
ερευνητές συγκλίνουν στο εύρημα ότι η προσχολική ηλικία αποτελεί ορόσημο για την εμφάνιση μιας 
σειράς καίριων δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η προσοχή, η διαπραγμάτευση, η υπευθυνότητα, η 
διεκδίκηση, και η αποδοχή της εξουσίας των άλλων (Abdi, 2010. McClelland & Morrison, 2003. 

McClelland, Morrison, & Holmes, 2000). Με την ένταξη του παιδιού στο σχολείο, του παρέχονται 
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περισσότερες ευκαιρίες ώστε να διευρύνει τις διαπροσωπικές του σχέσεις με άλλα παιδιά και να 
αποκτήσει ενεργό συμμετοχή σε ομάδες συνομηλίκων (Γιωσαφάτ, 2010). Πρωτίστως, εμφανίζονται 
δυαδικές αλληλεπιδράσεις, ακολούθως το παιδί αποζητά περισσότερους συντρόφους για παιχνίδι και 
στην πορεία οι ομάδες διευρύνονται, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των 

κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων και στην αντίληψη της οπτικής των άλλων (Χατζηχρήστου, 
2011). 

Στο σχολικό πλαίσιο επομένως, το παιδί θα συνυπάρχει και θα συνεργάζεται με άλλα παιδιά, 
με τη διπλή ιδιότητα του μαθητή και του συμμαθητή (Δαρδάνος & Χατζηχρήστου, 2011). Για να 

επιτευχθεί αυτό, το παιδί θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες ώστε να γίνει 
αποδεκτό από μία ομάδα συνομηλίκων. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι αυτές που διευκολύνουν τα 
παιδιά να προσαρμόζονται και να χρησιμοποιούν αρμόζουσες συμπεριφορές σε κάθε περίσταση, 
όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η διεκδίκηση και ο έλεγχος της επιθετικότητάς 

τους (Elliott & Gresham, 1987. Junttila, Voeten, Kaukiainen, & Vauras, 2006. Fantuzzo, Mendez, & 
Tighe, 1998. McClelland & Morrison, 2003). Σύμφωνα με τους Rosenthal και Gatt (2010), ο 
εκπαιδευτικός ως διαμεσολαβητής μέσω της οργάνωσης αναπτυξιακά κατάλληλων παιγνιωδών 
δραστηριοτήτων, μπορεί να επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και 

κατάλληλων συμπεριφορών μεταξύ των νηπίων. Οι νηπιαγωγοί όντας ευαισθητοποιημένοι και 
κατάλληλα επιμορφωμένοι δύναται να αποτελέσουν φορείς της κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής, 
εφαρμόζοντας  δραστηριότητες και παρεμβατικά προγράμματα, δημιουργώντας κατάλληλες 
προϋποθέσεις και συνεργατικό κλίμα, ώστε να παρέχεται στους μαθητές η ευκαιρία να εκφράζουν 

τα συναισθήματα τους, να αλληλοεπιδρούν με τους συνομηλίκους, να επιλύουν συγκρούσεις, να 
βρίσκουν λύσεις, να έχουν ενσυναίσθηση και τέλος να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται 
κατάλληλα τα συναισθήματά τους. Σύμφωνα με τον Singer (2006), οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να 
ενισχύουν την συμμετοχική δράση των νηπίων σε δομημένες δραστηριότητες και παιχνίδια με 

απώτερο στόχο την τόνωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.Επομένως, ο εκπαιδευτικός καλείται 
να  διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών  και πρέπει να είναι 
σε θέση να ενδυναμώνει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες προς όφελος των παιδιών, 
σύμφωνα με τα παρεμβατικά προγράμματα που θα ακολουθεί. Οι έρευνες συγκλίνουν ότι οι 

παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στα προσχολικά περιβάλλοντα έχουν συνολικά θετικά αναπτυξιακά 
αποτελέσματα (Cheng & Ray, 2016. Frey & Kaiser, 2012). Οι στρατηγικές παρέμβασης 
απευθύνονται άλλοτε σε μικρές ομάδες μαθητών, άλλοτε σε μία ολόκληρη τάξη, άλλοτε σε μία 
σχολική μονάδα (January, Casey, & Paulson, 2011. Merrell, 2003) αλλά ακόμη και σε 

εξατομικευμένες περιπτώσεις (Merrell, 2003). 
Η Συνεργατική Ένωση για την Ακαδημαϊκή, Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση 

(CASEL) αποτύπωσε τα βασικά χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών Προγραμμάτων Κοινωνικής 
και Συναισθηματικής Μάθησης (SEL). Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής: α) προσεκτικός 

σχεδιασμός, με βάση τη θεωρία και την έρευνα, β) διδασκαλία δεξιοτήτων SEL, για εφαρμογή στην 
καθημερινή ζωή, γ) κάλυψη των συναισθηματικών και κοινωνικών διαστάσεων της μάθησης, δ) 
συντονισμένος, ολοκληρωμένος και ενοποιημένος προγραμματισμός, ο οποίος συνδέεται με τα 
αποτελέσματα της σχολικής επίδοσης, ε) συνεκτίμηση των παραγόντων-κλειδιών για την εφαρμογή, 

με σκοπό την υποστήριξη της αποτελεσματικής Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης και 
Ανάπτυξης, στ) εμπλοκή της οικογένειας και της κοινότητας και ζ) ένταξη της συνεχούς βελτίωσης, 
της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της διάχυσής τους στο σχεδιασμό. (Zins, Bllodworth, 
Weissberg, Walberg, στο Zins et al, 2004, σελ. 10-11).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Durlak et al. (2008), τα πιο αποδοτικά και «ασφαλή» 
προγράμματα, είναι εκείνα που τα αποκαλούνται S.A.F.E. από τα αρχικά που δημιουργούν οι 
τέσσερις ακόλουθες προτεινόμενες πρακτικές: 

• Sequenced (Με αλληλουχία): όταν ακολουθείται  μια αλληλουχία μαθημάτων και 

δραστηριοτήτων. 
• Active (Ενεργητικό): όταν χρησιμοποιείται ενεργή μάθηση.  
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• Focused (Εστιασμένο): όταν εστιάζει στην ανάπτυξη των κοινωνικοσυναισθηματικών 
δεξιοτήτων. 

• Explicit (Σαφές): όταν αποσκοπεί στην εκμάθηση κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για το σχεδιασμό του παρεμαβατικού προγράμματος ¨Συν-Εργαζόμαστε Παρέα¨ λήφθησαν 

υπόψη τα βήματα που προτείνει η Αμερικανική Ένωση Σχολικών Συμβούλων: α) την εκτίμηση των 
αναγκών των συμμετεχόντων, β) την κατάλληλη επιλογή των συμμετεχόντων και γ) την αξιολόγηση 
πριν και μετά την παρέμβαση, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 
(οπ. αναφ. Augustyniak, Brooks, Rinaldo, Bogner, & Hodges, 2009). Επιπλέον, λήφθηκε υπόψη η  

άποψη των Βασιλόπουλου, Κουτσοπούλου και Ρέγκλη (2010, σελ.94), οι οποίοι προτείνουν το 
μέγεθος μιας ομάδας να διαμορφώνεται με βάση την ηλικία των μελών της και  ιδανικό για 
προσχολικές ηλικίες (μέχρι 6 ετών) είναι τα 4-6 παιδιά. Όσον αφορά στη σύσταση της ομάδας 
κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχει σχετική ομοιογένεια ως προς την ηλικία των μελών της. Οι Hines και 

Fields (2002), προτείνουν ότι η ιδανική ηλικιακή διαφορά των συμμετεχόντων μιας ομάδας είναι τα 
δύο έτη. Σε γενικές γραμμές, μια ομάδα είναι καλό να παρουσιάζει μια σχετική ετερογένεια ως προς 
τα χαρακτηριστικά της (ηλικία, φύλο, επίπεδο ωριμότητας, εθνικότητα) (Βασιλόπουλος, 
Κουτσοπούλου, Ρέγκλη, 2010, σελ.94). Τέλος, η χρονική διάρκεια των ομαδικών δράσεων, είθισται 

να ορίζεται στα 20-30 λεπτά για παιδιά κάτω των 6 ετών (Βασιλόπουλος, Κουτσοπούλου, Ρέγκλη, 
2010, σελ.97). 

Στόχος του παρεμβατικού προγράμματος ̈ Συν-Εργαζόμαστε Παρέα¨ αποτελεί η ενίσχυση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα η ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής δεξιότητας στα παιδιά 

της νηπιακής ηλικίας. Τα επιθυμητά αποτελέσματα που θα επιφέρει η εφαρμογή του συγκεκριμένου 
παρεμβατικού προγράμματος στο νηπιαγωγείο είναι α) η ενθάρρυνση της συνεργασίας των παιδιών 
μέσω της δημιουργίας ομάδας συνομηλίκων με σκοπό την ανάπτυξη θετικής κοινωνικής 
συμπεριφοράς και υγειών προσωπικών σχέσεων, β) η δημιουργία θετικού κλίματος μεταξύ των 

συμμαθητών στο σχολικό περιβάλλον και γ) η ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών όσων αφορά τον 
γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα.  

Το παρεμβατικό πρόγραμμα ¨Συν-Εργαζόμαστε Παρέα¨ περιλαμβάνει εβδομαδιαίες 
συναντήσεις όλης της παιδαγωγικής ομάδας για συζήτηση των δράσεων που θα ακολουθήσουν και 

για ανατροφοδότηση. Οι οργανωμένες δράσεις προβλέπεται να είναι καθημερινές, μικρής διάρκειας 
(20 λεπτών) και θα απαιτούν ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να 
δανείζονται βιβλία που προάγουν τις έννοιες της φιλίας, της ομάδας και της συνεργασίας από τη 
βιβλιοθήκη του σχολείου. Τέλος, η ενημέρωση των γονέων για το σκοπό, τους στόχους και την 

πορεία του προγράμματος θα γίνεται μέσα από προκαθορισμένες συναντήσεις.   
Τα χαρακτηριστικά του παρεμβατικού προγράμματος ¨Συν-Εργαζόμαστε Παρέα¨ 

ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
Ως προς τους νηπιαγωγούς, θα δοθούν σαφείς αναλυτικές οδηγίες χρήσης από τους ερευνητές 

αναφορικά με το σκοπό, τους στόχους και το περιεχόμενο δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να γίνει 
πλήρως κατανοητό το πρόγραμμα πριν την έναρξή του. Η παρέμβαση θα είναι εύκολα εφαρμόσιμη 
ως προς τη διάρκεια και την τοποθεσία πραγματοποίησης των δράσεων και το κόστος υλοποίησης 
υπολογίζεται να είναι χαμηλό. Τέλος, οι άξονες των δραστηριοτήτων του παρεμβατικού 

προγράμματος  θα συνδέονται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.  
Ως προς τους μαθητές, θα παρέχεται ευκαιρία για μάθηση μέσω της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας με τη χρήση ελκυστικού και διασκεδαστικού υλικού. Η αλληλεπίδραση των νηπίων θα 
επιτυγχάνεται μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων (πχ. πίνακες επιβράβευσης, κύβοι, 

συνεργατική κόλλα, κολλάζ κ.α.). Απώτερος στόχος είναι η παροχή ευκαιριών για συνεχή χρήση των 
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δεξιοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής μέρας. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα 
αφορά στην πρόληψη και όχι τη θεραπεία. 

Ως προς την οικογένεια, θα πραγματοποιούνται ενημερώσεις των γονέων με στόχο την 
ευαισθητοποίησή τους και την παροχή έξυπνων πρακτικών και υποδείξεων για τη μετάβαση στην 

εξωσχολική ζωή.  
Το παρεμβατικό πρόγραμμα που αναλύεται αφορά σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής. Ο 

πληθυσμός στόχος του παρεμβατικού προγράμματος είναι Νηπιαγωγοί και μαθητές δημόσιων 
Νηπιαγωγείων και θα υλοποιηθεί στο χώρο του Νηπιαγωγείου, τις πρωινές ώρες.  

Το παρεμβατικό πρόγραμμα θα εφαρμόζεται στις αίθουσες και τον προαύλιο χώρο του 
Νηπιαγωγείου. Αρχικά θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις από τους δημιουργούς του 
προγράμματος με σκοπό την εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού. Επιπλέον, θα 
ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών μέσα από ανοιχτές συζητήσεις για το σκοπό και την πορεία 

εξέλιξης του προγράμματος μέσα από τρεις  συναντήσεις (αρχή-μέση-τέλος προγράμματος). 
Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα γίνει μέσω διαμορφωτικής αξιολόγησης. Θα 

αξιολογηθούν οι δεξιότητες των μαθητών πριν την παρέμβαση, στο τέλος και ένα χρόνο μετά την 
ολοκλήρωσή του. Επίσης, θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες συναντήσεις των Νηπιαγωγών για 

ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής του προγράμματος. 
Η εκτίμηση των αναγκών των συμμετεχόντων θα γίνει μέσω τυπικής μεθόδου αξιολόγησης με 

τη χρήση ερωτηματολογίου εκτίμησης αναγκών. (Παράρτημα Α)  
Αρχικά, οι ομάδες των νηπίων θα είναι μικρές, τεσσάρων παιδιών που σταδιακά θα 

διευρύνονται και στην πορεία θα εναλλάσσονται τα μέλη των ομάδων. Το πρώτο εξάμηνο οι 
δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται μέσα στην αίθουσα και το τελευταίο τρίμηνο θα 
πραγματοποιούνται δραστηριότητες και στο προαύλιο του σχολείου που θα περιλαμβάνουν κίνηση 
και παιχνίδι. Οι Νηπιαγωγοί θα πραγματοποιούν εβδομαδιαία καταγραφή του πλάνου των 

δραστηριοτήτων και των συμπεριφορών των νηπίων. (Παράρτημα Β).  
Το παρεμβατικό πρόγραμμα θα διαρκέσει καθ΄ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους (εννέα 

μήνες). Θα πραγματοποιείται καθημερινά στους χώρους του Νηπιαγωγείου, από τις 10:40 -11:00 π.μ. 
(διάρκειας 20΄). Τα είδη των δραστηριοτήτων και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν θα 

επιλεχθούν με βάση την ηλικία των συμμετεχόντων. Αυτές θα είναι: α) Εικαστικές δραστηριότητες 
(πχ. χειροτεχνίες και κολλάζ με συνεργατική κόλλα, συνεργατική ζωγραφική), β) Θεατρικό παιχνίδι 
– κουκλοθέατρο – παιχνίδι ρόλων (πχ. κούκλες κουκλοθέατρου, κούκλες persona, μανάβικο, γιατρός 
και ασθενείς, δραματοποίηση), γ) Σωματικές δραστηριότητες (πχ. αγαλματάκια, γκριμάτσες 

προσώπου για αναγνώριση συναισθημάτων), δ) Μουσική (πχ. παιχνιδοτράγουδα), ε) Παιχνίδια: 
Επιτραπέζια (πχ. κροκοδειλοδοντάκιας, μη σπάσουνε τα αυγά, ψάρεμα) και Ομαδικά με κίνηση (πχ. 
μπάσκετ, διελκυστίνδα, κρυφτό), στ) Ιστορίες - αφήγηση παραμυθιών για την σημασία της φιλίας, 
της ομάδας και της συνεργασίας (πχ. Η μαύρη πεταλούδα, Οι κάλτσες, Η σκάλα της αγάπης). 

Ενδεικτικές δραστηριότητες παρατίθενται στο παράρτημα (Παραρτήματα Γ, Δ).  
 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα θα διεξήχθη το σχολικό έτος 2022-2023. Το παρεμβατικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί 
στο 6ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Χαϊδαρίου. Θα συμμετέχουν 40 μαθητές ηλικίας 3.9 -6.6 ετών και 
δύο γυναίκες Νηπιαγωγοί, έγγαμες, ηλικίας 35 και 41 ετών αντίστοιχα, με μεταπτυχιακές σπουδές 
και έτη προϋπηρεσίας 12 και 16 χρόνια αντίστοιχα. 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, σε έναν κόσμο συνεχώς μεταβαλλόμενο, η παιδαγωγική έχει ως στόχο να 
εκπαιδεύσει τα παιδιά να πράττουν με καινοτόμο τρόπο, επιδεικνύοντας κριτική σκέψη σε κάθε 

ευκαιρία (Claxton, Costa, & Kallick, 2016). Πολλοί μελετητές θεωρούν την κοινωνική 
αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους και τους εκπαιδευτικούς, ως τη γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης 
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και βελτιστοποιημένης μάθησης (Elias & Haynes, 2008. Zins, Bloodworth, Weissberg, & Walberg, 
2007). Μέσω των πρώιμων παρεμβατικών προγραμμάτων των κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας αναδύονται οι ήπιες δεξιότητες και μειώνεται το μετέπειτα κοινωνικό κόστος. 
Σύμφωνα με τα παρεμβατικά προγράμματα η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων διαχέεται σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Με τη χρήση τους οι εκπαιδευτικοί 
προωθούν τη συλλογική προσπάθεια, την ομαδικότητα, τη συνεργασία μεταξύ συνομηλίκων, την 
ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, ενισχύοντας τη διαδικασία μάθησης με παιγνιώδη τρόπο 
και αναβαθμίζοντας ποιοτικά το προσφερόμενο εκπαιδευτικό τους έργο.  

Όραμα των δημιουργών του παρεμβατικού προγράμματος ̈ Συν-Εργαζόμαστε Παρέα¨ είναι να 
επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων των νηπίων καθώς 
και ομαδικών εμπειριών για ένα κοινό ταξίδι ανακάλυψης.  
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Παράρτημα Α 
 

  
Πηγή: Βασιλόπουλος, Κουτσοπούλου, Ρέγκλη, 2010.  

 
Παράρτημα Β 
 

 
Πηγή: Βασιλόπουλος, Κουτσοπούλου, Ρέγκλη, 2010.  
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Παράρτημα Γ 
Θέμα: Τα παιχνίδια μας 

Αφορμή – ερέθισμα: Παιδί + Παιχνίδι → ταυτόσημες έννοιες 

¨Μπορούμε να φτιάξουμε μαζί το δικό μας παιχνίδι;¨  

Άξονας: Μαθηματικά 

Στόχος: επίγνωση αριθμητικών συμβόλων, ομαδική δημιουργία και συμμετοχή σε  επιδαπέδιο 

παιχνίδι με ζάρι 

Υλικά: εποπτικό υλικό (διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια με ζάρι), χαρτί του μέτρου, πινέλα και 

μπογιές 

Πορεία διδασκαλίας:  

• Τα παιδιά χωρίζονται σε 5 ομάδες των 4 ατόμων.  

• Επιλογή παιχνιδιού μέσω ψηφοφορίας 

• Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα στόχο της δράσης (κατασκευή ζαριού, επιλογή και αποτύπωση 

κανόνων σε πίνακα, σχεδίαση επιδαπέδιου παιχνιδιού στο χαρτί του μέτρου). 

 

Παράρτημα Δ 
Θέμα: Το νερό 

Αφορμή – ερέθισμα: Μια διακοπή νερού στο σχολείο μας 

Άξονας: Γεωγραφία και Φυσικές Επιστήμες 

Στόχος: Να γνωρίσουν από πού οι άνθρωποι προμηθεύονταν νερό τα παλιά χρόνια…και σήμερα, 

να πειραματιστούν με διάφορα αντικείμενα (ποια επιπλέουν, ποια βυθίζονται) 

Υλικά: τραγούδια (Κάτω στο γυαλό, Η γερακίνα), πλαστικά μπουκάλια, χωνιά, σωλήνες και 

πλαστικές λεκάνες 

Πορεία διδασκαλίας:  

• Άκουσμα τραγουδιών 

• Συζήτηση με αφορμή τα τραγούδια 

• Μεταφορά στον προαύλιο χώρο, κάθε ομάδα γεμίζει μια λεκάνη με νερό, παρατηρεί την 
πορεία του νερού μέχρι να φτάσει στη λεκάνη 

• Επιλογή υλικών από την τάξη, υποθέσεις και πειραματισμός για τη βύθιση-επίπλευση, 
ανταλλαγή υλικών μεταξύ των ομάδων 
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Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ  

 
Πετρά Βασιλική 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Επανάσταση του 1821, πραγματοποιήθηκε 
αφιέρωμα στον Αθανάσιο Διάκο, στο πλαίσιο έρευνας δράσης. Η υλοποίηση έγινε με την 
τηλεκπαίδευση, λόγω πανδημίας. Ακολουθήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία, η εργασία σε ομάδες και 
η διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση σε σπειροειδή πορεία. Οι μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ 

Λυκείου επεξεργάστηκαν αναπαραστάσεις της ταυτότητας του ήρωα μέσα από τη λογοτεχνία και 
την τέχνη και αναζήτησαν τα γνωρίσματα του ηγέτη-πολίτη. Διαπίστωσαν ότι το όραμα, η 
ανθεκτικότητα, η προσήλωση στον στόχο και το συλλογικό καλό, η πειθώ, η αποφασιστικότητα και 
η ανθρωπιά του ήρωα αποτελούν διαχρονικά αιτούμενα. Εκφράστηκαν μέσα από «αγώνες λόγων» 

και εξέδωσαν φύλλο εφημερίδας, όπου «συγκέντρωσαν» το υλικό που αξιοποίησαν -δημιούργησαν, 
με την εμψύχωση της διδάσκουσας. Παρήγαγαν κείμενα στοχασμού, εικαστικά, ψηφιακές 
παρουσιάσεις και ποιήματα ή λίμερικ σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής. Η συμμετοχή τους ήταν 
αξιομνημόνευτη και καλλιέργησαν δεξιότητες διαπροσωπικές-οργανωσιακές, δημιουργικής 

έκφρασης, πολιτειότητας. Αξιολόγησαν τη διαδικασία με δημοσκοπήσεις και ομάδες εστίασης.  
 
Λέξεις κλειδιά: ηγετικές δεξιότητες, δημιουργικότητα, ιστορικό παράδειγμα 

1. Εισαγωγή. Σκοποθεσία 

Στο πλαίσιο του επετειακού αφιερώματος για τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 
1821 επιλέξαμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην περίπτωση του Αθανάσιου Διάκου, επειδή 

το ήθος και η στάση του σημασιοδότησαν καίρια μεγάλες ιστορικές στιγμές. Στην προσπάθειά μας 
δώσαμε τον τίτλο «Αναπαραστάσεις του 1821: η περίπτωση του Αθανάσιου Διάκου». Η αγωνιστική 
ταυτότητα του ήρωα όπως αναδύεται από τη Λογοτεχνία, σύγχρονη ή παλαιότερη και την  τέχνη, 
τροφοδότησε και νοηματοδότησε τη μαθησιακή διαδικασία σε Γενικό Λύκειο της ελληνικής 

περιφέρειας.  
Το αφιέρωμά μας πλαισίωσε τις δράσεις της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα και αντίστοιχο αφιέρωμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, υπό την αιγίδα των Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου. Η πραγμάτευση έγινε εν μέσω 

πανδημίας, με την εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσα σε ένα διαθεματικό -διεπιστημονικό πλαίσιο.  
Κεντρική μας στόχευση αποτέλεσε η αναζήτηση των διαχρονικών γνωρισμάτων και 

δεξιοτήτων του ηγέτη-πολίτη μέσα από το ιστορικό παράδειγμα του Αθανάσιου Διάκου, την εμπλοκή 
των συμμετεχόντων μαθητών στην οργάνωση-υλοποίηση και την έκφραση της δημιουργικότητά 

τους. Τέτοιες δεξιότητες είναι σημαντικό να καλλιεργούνται στο σχολείο και να προετοιμάζουν τους 
εφήβους, ώστε να διαδραματίσουν ρόλο στην πραγματικότητα του τόπου τους και του κόσμου και 
να «ορίζουν» την ίδια τους τη ζωή. Πρόκειται για τμήμα σχεδίου δράσης, που υλοποιείται στο 
πλαίσιο έρευνας δράσης, με στόχο την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία και την καλλιέργεια δεξιοτήτων κοινωνικών-πολιτικών, του βίου, που τέθηκε ως 
στόχευση και στον ετήσιο προγραμματισμό του σχολείου.  

Η παρούσα εργασία εκκινεί από την εισαγωγή και τη σκοποθεσία της ερευνητικής διαδικασίας. 
Στο κυρίως μέρος κατατίθεται η ερευνητική μέθοδος, η θεωρητική τεκμηρίωση και η υλοποίηση. 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα και η εξαγωγή των συμπερασμάτων.  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας έλαβε χώρα στο Γενικό Λύκειο Δοξάτου Δράμας, 
στο πλαίσιο έρευνας δράσης-μελέτης περίπτωσης, στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020 -21. 
Ακολουθήθηκαν η ποιοτική μεθοδολογία, η μέθοδος project και οι κύκλοι ποιότητας: plan, do, check, 
act. Συμμετείχαν δύο τμήματα του σχολείου με 40 μαθητές (Α1 με 23 και Β2 με 17 μαθητές) και 

άλλοι 11 μαθητές από άλλα τμήματα. Η ερευνήτρια συμμετείχε σε όλα τα στάδια της ερευνητικής 
διαδικασίας – τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την αξιολόγηση, τη δημιουργική έκφραση. 
Διευκολυντής και κριτικός φίλος στο εγχείρημα ήταν ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αναφοράς 
(Carr & Kemmis, 1997: 220). 

Η επιλογή της έρευνας δράσης έγινε επειδή έχει χαρακτήρα ολιστικό και συστημικό. Είναι 
συμμετοχική, συνεργατική και δίνει έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία και όχι μόνο στο 
αποτέλεσμα. Δεν είναι γραμμική, αλλά ανοιχτή κυκλική και σπειροειδής, με την έννοια ότι ο 
σχεδιασμός-οργάνωση-ανασχεδιασμός, η δράση, η παρατήρηση και ο αναστοχασμός 

αλληλοτροφοδοτούνται διαρκώς και εισχωρούν το ένα στο άλλο. Εξάλλου, η έρευνα δράσης εστιάζει 
στην ποιοτική καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων και έχει κριτικό και μετασχηματιστικό 
χαρακτήρα, αφού βοηθά τον ερευνητή και τον ερευνούμενο να «ανταλλάξουν» ρόλους, να 
ενοποιήσουν θεωρία, έρευνα και πράξη και να παρατηρήσουν τη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο 

κατανοούν τον κοινωνικό τους ρόλο, χειραφετούνται και βελτιώνουν τις πρακτικές τους, ενώ 
παράλληλα οικοδομούν την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Kemmis, 2006: 459-476).  

Η διαδικασία ήταν υπό διαμόρφωση οπότε οι φάσεις, οι βελτιώσεις και το τελικό αποτέλεσμα 
αποτελούσαν συνεχώς αντικείμενο προσοχής. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία αυτή, 

ώστε να εναρμονιστεί με τις ανάγκες όλων μας, με τα δεδομένα της τηλεκπαίδευσης εν μέσω 
πανδημίας και με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας αναφοράς. Αξιοποιήθηκε το πλαίσιο για 
την εισαγωγή της καινοτομίας και τα στάδια της δημιουργικής εργασίας: προετοιμασία, 
ενεργοποίηση, στοχασμός, έκλαμψη, επαλήθευση, κοινοποίηση, επικύρωση κατά τους Cropley και 

Cropley (2011: 212).  
Η εξαγωγή των συμπερασμάτων προέκυψε από τη παρατήρηση (δομημένη συμμετοχική) και 

τις σημειώσεις διδάσκουσας και μαθητών, από ημερολογιακές σημειώσεις της διδάσκουσας και από 
αναφορές των μαθητών στις ομάδες (Αυγητίδου, 2011: 30). Η εστίαση αφορούσε τους άξονες: 

συμμετοχή στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και διάχυση, δεξιότητες και στάσεις του 
ηγέτη ή κοινωνικές που κατανόησαν και ανέδειξαν οι μαθητές, πώς λειτούργησε το ιστορικό 
παράδειγμα, τι μάθαμε και πώς θα το αξιοποιήσουμε, βαθμός ικανοποίησης και 
αυτοαποτελεσματικότητας (Wragg, 1994). Όσον αφορά τις δεξιότητες του ηγέτη και του πολίτη η 

προσοχή μας προσανατολίστηκε στην αναζήτηση και καλλιέργεια της προσήλωσης στην κοινή 
υπόθεση, διαπροσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργατικότητας, πειθούς, ανθεκτικότητας, 
θάρρους και αποφασιστικότητας, ανάληψης «ρίσκου», κατανόησης της ενδεχομενικότητας των 
πραγμάτων, ανθρωπιάς, δημιουργικής σκέψης.  

Λόγω της δυσκολίας μας να αξιολογήσουμε εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία αξιοποιήσαμε τις 
ψηφιακές δημοσκοπήσεις (polling) και τον «λόγο» των μαθητών στα ψηφιακά δωμάτια συνομιλίας 
ατομικά και σε ομάδες εστιασμένες στα επιμέρους θέματα (5 για το Α1 και 4 για το Β2). Ακόμη, 
λήφθηκαν υπόψη οι επάλληλες συνομιλίες των μαθητών σε ψηφιακή πινακοθήκη και οι συζητήσεις 

τους στο εργαλείο «κουβεντούλα» της ψηφιακής τάξης.  

2.2. Θεωρητική θεμελίωση 

Η Κριτική Παιδαγωγική και ο Εποικοδομητισμός αντιλαμβάνονται το σχολείο ως χειραφετικό 
κοινωνικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από όλα τα συμμετέχοντα υποκείμενα στη μαθησιακή 
διαδικασία (McCowan, 2009: 25). Εκεί, αποκτά ρόλο η εμπλοκή και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, 
με το περιβάλλον-πλαίσιο, με τους μαθησιακούς πόρους και με την ίδια την εκπαιδευτική πράξη και 
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πρακτική. Υπό αυτή την οπτική, το εκπαιδευτικό υλικό και οι πόροι που αξιοποιούνται, νοούνται ως 
όλον και αλληλοτροφοδοτούνται μέσα σε έναν διαθεματικό-διεπιστημονικό διάλογο (Αγγελάκος, 
2003: 114-115).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επίλυση προβλημάτων και η διαβούλευση αποτελούν ζητούμενα 

στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς ο μαθητής μέσα από αυτήν κατανοεί τον κόσμο και αξιοποιεί την 
εμπειρία του με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Ο τελευταίος τον παροτρύνει να τοποθετηθεί 
απέναντι σε προβλήματα που αφορούν την πραγματική ζωή και τον ενδυναμώνει διαρκώς 
(Χανιωτάκης, 2005: 1). Παράλληλα, αξιοποιείται η παιγνιώδης μάθηση, που η σημασία της στην 

κοινωνικογνωστική ανάπτυξη του παιδιού τονίζεται σήμερα (Κοσσυβάκη, 2003: 413 ∙ Thiesen, 2013: 

36) 

Η ψηφιακή μάθηση προσβλέπει στην κατασκευή νοήματος από τους συμμετέχοντες μέσα από 

τη γνωστική σύγκρουση, τον αναστοχασμό και την αλληλεπίδραση σε ένα κοινό μαθησιακό 
περιβάλλον. Δίνει έμφαση στο εκπαιδευτικό υλικό, αρκεί να είναι αυθεντικό, πλαισιοθετημένο, με 
κοινωνική εστίαση και να λειτουργεί ανακαλυπτικά-διερευνητικά (Παναγιωτίδου, 2016: 54-58). Η 
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση διευκολύνει τη συγκέντρωση, την επεξεργασία-βελτίωση του 

μαθησιακού υλικού και την αλληλοτροφοδότηση. Η ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση δίνει 
προστιθέμενη αξία στην παραδοσιακή διδασκαλία και κινητοποιεί μαθητές με χαμηλό ενδιαφέρον 
για τα μαθήματα. Αξιοποιεί στρατηγικές αλληλεπίδρασης και αξιολόγησης της μάθησης, αλλά 
ελέγχεται όσον αφορά τη δυσκολία «αντικειμενικής» αποτίμησης της συμμετοχής των μαθητών 

(Μικρόπουλος κ.ά, 2011: 112-129).  
Η ομαδική εργασία βάσει έργου (project) ενισχύει τη συμμετοχή των μαθητών και 

προετοιμάζει την ενεργό και υπεύθυνη πολιτική τους στάση στη διάρκεια της μαθητικής και ενήλικης 
ζωής τους. Συνδέεται με τον πειραματισμό, τη συνεργασία, την καλλιέργεια διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων και την καινοτομία (Ματσαγγούρας, 2002: 24) 
Οι νεώτερες θεωρητικές προσεγγίσεις βλέπουν τη Λογοτεχνία ως πεδίο πολύσημων 

κοινωνικών αναπαραστάσεων που συναιρεί πλήθος «τεχνών» (κινηματογράφο, ψηφιακά μέσα, 
τέχνη). Αναγνωρίζουν τον ρόλο της στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, δρώντων κοινωνικών 

υποκειμένων και στην καλλιέργεια του πολιτισμού μέσα από την τοποθέτηση σε ποικιλία κοινωνικών 
θεμάτων (Culler 2000: 53-54). Η ιστορική εκπαίδευση, σήμερα, προσανατολίζεται στην κοινωνική 
αξία της Ιστορίας. Ο ιστορικά εγγράμματος πολίτης αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής κατανόησης και 
συμμετοχής στον σύγχρονο κόσμο (Seixas, 2009: 26-32).  

Η δημιουργικότητα νοηματοδοτεί τη μάθηση, καθώς επικεντρώνεται στον δημιουργό, στη 
διαδικασία, στο παραγόμενο, στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο που λειτουργεί «πιεστικά», στην 
πειθώ του μαθητή και του εκπαιδευτικού, στη ροπή για δημιουργία (Runco, 2011: 317-324). Ο 
δάσκαλος κινητοποιεί τη φαντασία και την αποκλίνουσα σκέψη, αξιοποιεί το παιχνίδι, το χιούμορ 

και το «λάθος», ώστε να εμπλέξει όλους τους μαθητές. Έτσι, διαμεσολαβεί για την ουσιαστική 
αλληλεπίδρασή τους με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αξιοποιήθηκαν, τα στάδια της δημιουργικής 
διαδικασίας και τεχνικές δημιουργικής μάθησης-γραφής όπως καταιγισμός ιδεών, δημιουργική 
γραφή, αλληλεπίδραση μέσω της τέχνης (Ξανθάκου, 1998: 10-30). 

Όσον αφορά τη δημιουργική γραφή, προκρίθηκε η αυτοέκφραση των μαθητών και η 
ανταπόκρισή τους στα κείμενα και στα ερεθίσματα που προέκυψαν από το οπτικό υλικό. Επίσης, 
αξιοποιήθηκε η μίμηση ύφους-τεχνικών του λίμερικ, της ποιητικής γραφής λογοτεχνών και η 
πολιτισμική κριτική θεώρηση που σημασιοδοτεί την αισθητική εμπειρία (Iser, 1978: 280 ∙ Πετρά, 

2017: 59-63). Αυτό συμβαίνει επειδή επεξεργάζεται πλήθος συμβόλων, διασημειωτικών πόρων, 
εμπειριών – αναγνωστικών ή τέχνης, προσδοκιών ή οπτικών που έχουν οι συμμετέχοντες (Loh, 2004: 
477-504). Ενδυναμώνει τη συμμετοχή, τη διατύπωση ποικιλίας απόψεων, τον κριτικό στοχασμό 
απέναντι στο κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι μέσα από την επαφή με κείμενα, έργα τέχνης, ρόλους 

(Gardner, 1990: 53). 
Ο προσανατολισμός αυτός της εκπαίδευσης, είναι καθοριστικός ώστε ο μαθητής να 

διαμορφώσει την πολιτική του ταυτότητα και εφεξής να παρέμβει και να βελτιώσει τον κόσμο και 
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τον τόπο στον οποίο ζει, υπεύθυνα και συνειδητά. Η μάθηση αποτελεί υλικό που υπόκειται στη 
μετασχηματιστική δύναμή του υποκειμένου, το οποίο δρομολογεί την κοσμοπολιτειακή του 
συμμετοχή από τα μαθητικά του χρόνια και γίνεται αποτελεσματικός πολίτης (Banks, 2009a: 314 ∙ 
Giroux, 1980: 329-366).  

Ακόμη περισσότερο η εκπαίδευση σήμερα, καλείται να ανταποκριθεί στην ανάγκη για 
καλλιέργεια «φωτεινών» ηγετικών μορφών, που ξέρουν να μεταβιβάζουν το όραμά τους με ευθύνη 
και δέσμευση και επιτρέπουν την ανάδυση ηγετικού ρόλου σε όλους τους συμμετέχοντες – 
εκπαιδευτικούς και μαθητές (Gronn, 2000: 324-331). Ζητά δεξιότητες τεχνικές (διαχείριση πόρων, 

μέσων, στρατηγικών), κριτικές (συστημική, σφαιρική θεώρηση), ανθρώπινες (προσαρμοστικότητα, 
ανθεκτικότητα, ψυχικό σθένος, αλληλεγγύη, συναισθηματική νοημοσύνη).  Προϋποθέτει 
διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας (ακρόασης, αφήγησης, παρουσίασης, απόκρισης, 
ακαδημαϊκές) και κουλτούρα συνεργασίας. Οι δεξιότητες αυτορρύθμισης, επίλυσης προβλήματος, 

διαχείρισης συγκρούσεων και αλλαγής-καινοτομίας, χειρισμού συναισθηματικών διαδράσεων και 
επιλογής κατάλληλων συνεργατών είναι ιδιαίτερα σημαντικές μέσα στα πολύμορφα και απαιτητικά 
εργασιακά και ανθρώπινα περιβάλλοντα (Gronn, 2002: 5-6). 

2.3. Υλοποίηση 

Η πραγμάτευσή μας στα ψηφιακά μαθήματα περιστράφηκε γύρω από τους άξονες: 

• επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων, εικαστικών («ξεκλειδώνοντας κείμενα», «διαβάζοντας 
εικόνες», «εικόνες και κείμενα συνομιλούν») 

• επίλυση προβλήματος, τοποθέτηση πάνω σε χειρισμούς του αγωνιστή («επιλύοντας 

προβλήματα», «καλλιεργώντας δεξιότητες», «πάρε θέση») 

• δημιουργική έκφραση («μαθητές σε ρόλο», «γράψε-σβήσε δημιουργικά») 

Η διδάσκουσα θεώρησε ως προαπαιτούμενο τον εμπλουτισμό, την αναπλαισίωση και την 
ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στο ψηφιακό σχολείο (ανεστραμμένη τάξη), ώστε να γίνει πιο 
ελκυστικό, να κινητοποιήσει τους μαθητές και να είναι διαθέσιμο εξ αρχής. Παράλληλα, να είναι 

ρευστό και υπό διαμόρφωση με τις παρεμβάσεις των μαθητών. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση 
γινόταν αντικείμενο επεξεργασίας από τις ομάδες των μαθητών από την αρχή μέχρι την έκφραση της 
δημιουργικότητας και τις αξιολογήσεις. Οι δημιουργικές εργασίες αναρτώνταν σταδιακά και 
υποκινούσαν νέους κύκλους δημιουργικότητας.  

Βασικοί άξονες γύρω από τους οποίου επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον μας ήταν ποιος, πού, πώς 
πότε και γιατί (Ζαβλανός, 2003: 146-147) και ειδικότερα: 

• Τι θα κάνουμε; 

• Γιατί το κάνουμε;  

• Πώς θα το κάνουμε; Πώς θα το κάνουμε καλύτερα;  

• Γιατί το κάνουμε έτσι και όχι αλλιώς; 

• Ποια προβλήματα πρέπει να επιλύσουμε, ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρουμε; 

• Πώς θα/μπορούμε να το αξιολογήσουμε; 

• Πώς θα το προβάλουμε, πού/σε ποιον/ποιους; 

• Τι θα κερδίσουμε και πώς θα «κλειδώσουμε» τα οφέλη; 

Η επαφή μας με τα ιστορικά δεδομένα και τα πρόσωπα του Αγώνα – στη Γενική και στην 
Τοπική Ιστορία σε Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο «Αναπαραστάσεις του 1821: πρόσωπα, 
γεγονότα, ιστορίες τότε και τώρα», μάς έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ηγετικές μορφές, 
δεξιότητες που διέθεταν και στοιχεία του χαρακτήρα ή της συμπεριφοράς τους, που δυσχέραναν την 

δράση και την «επικοινωνία» τους, παραδείγματα για μίμηση και αντιπαραδείγματα.  
Η διαδικασία εκκίνησε από τη Λογοτεχνία και το δημοτικό τραγούδι Του Διάκου στην Α΄ 

Λυκείου σε «συνανάγνωση» με την εικαστική απόδοση του ήρωα από τον Φ. Κόντογλου ως 
βυζαντινό Χριστό ή Ιωάννη Πρόδρομο στο Δημαρχείο της Αθήνας (Αθανάσιος Διάκος). Εκεί, ο 
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αγωνιστής φαίνεται να επιδεικνύει το απόλυτο αγωνιστικό ήθος. Εμφανίζεται με τη διπλή ιδιότητα 
του κλέφτη και του διάκου (υπόμνηση στον παιδευτικό και εμψυχωτικό ρόλο της εκκλησίας), του 
άοκνου πολεμιστή, του συντρόφου και συναγωνιστή, του οραματιστή ηγέτη. Που εμψυχώνει και 
οργανώνει τη στρατηγικής σημασίας θέση της Αλαμάνας παραπέμποντας στη θυσία του Λεωνίδα, 

στις Θερμοπύλες. Ο Διάκος ως «φυσικός» άνθρωπος, στην αιχμή της άνοιξης, Απρίλη μήνα, σπέρνει 
τον σπόρο της λευτεριάς και αφήνει παρακαταθήκη αγωνιστικότητας στους μέλλοντες αγωνιστές. 
Ακολούθησε η επαφή των μαθητών με τα ποιήματα Ο Διάκος του Κ. Καρυωτάκη και το σχετικό με 
τον ήρωα τετράστιχο του Κ. Παλαμά.  

 Η ενότητα Πρακτική Φιλοσοφία (Ηθική, Πολιτική, Αισθητική, Περιβαλλοντική Ηθική) στη 
Β΄ Λυκείου, μάς έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με θέματα όπως οι στρατιωτικοί χειρισμοί, η 
πολιτική και ηθική στάση του αγωνιστή. Ακόμη, τα διλήμματα που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν 
τη δράση του, αλλά δεν τον απομάκρυναν από το όραμα, η οικείωση-συνδρομή και συμμετοχή της 

φύσης στην άνιση μάχη με τον Ομέρ Βρυώνη και τον οικείο-ανοίκειο φυσικό θάνατο.  
Η επαφή με άλλα κείμενα (όπως το Να δεις και να νιώσεις την Ελλάδα, Ταξιδεύοντας του Ν. 

Καζαντζάκη) μάς έδωσε τη δυνατότητα να «φιλοσοφήσουμε» πάνω στην έννοια της «πατρίδας» και 
της ιδιαίτερης πατρίδας, του τόπου μας, στην αξία της ως μαθησιακό πόρο και τη σημασία της για 

την έκφραση της αγωνιστικότητας. Η ενότητα υποκίνησε «αγώνες» λόγων, λογομαχίες σε ομάδες 
και ρόλους («αγωνιστές», «συναγωνιστές», «εφιάλτες», «οι άλλοι», «ανταγωνιστές»), σχετικά με τις 
επιλογές (Τι θα γινόταν αν… τι θα γινόταν αν δεν…),  τα «λάθη», τις αστοχίες, την έκφραση της 
αγωνιστικότητας, την αφοσίωση στην ιδέα του Αγώνα, τη «θυσία» για το συλλογικό όραμα -καλό 

τότε, αλλά και στο σήμερα («τι κάνουμε τώρα;») στα ψηφιακά δωμάτια συνομιλίας.  
Ο Κ. Παρθένης αναπαριστά τον ήρωα στις δύο μνημειακές συμβολικές του συνθέσεις με θέμα 

την «Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου», το 1931 και το 1944 -46. Τα έργα εξυψώνουν την Ελληνική 
Επανάσταση και τον Διάκο στη σφαίρα του ιδανικού κόσμου και των αρχέτυπων (πλατωνικών) 

ιδεών, συνδέοντάς τον με το αγωνιστικό μορφοείδωλο στο διηνεκές – το μυθικό και το σύγχρονο. Ο 
ζωγράφος συναιρεί την αρχαία ελληνική αγγειογραφία με τη βυζαντινή τέχνη και τη χριστιανική 
παράδοση, τις αναγεννησιακές και μανιεριστικές τάσεις με τον Ευρωπαϊκό μοντερνισμό, τον 
συμβολισμό και την Avant-Garde αποτυπωμένα με αρμονία και λυρισμό.  

Η παρουσίασή τους έγινε με την αξιοποίηση του μοντέλου Perkins και οι μαθητές δούλεψαν 
με την έτεχνη συλλογιστική. Η διδάσκουσα εκμαίευσε την αισθητική άποψη, το «γούστο» ή τις 
προτιμήσεις των μαθητών, «δίδαξε» ρεύματα και τεχνοτροπίες της τέχνης και ανίχνευσε τις 
δεξιότητες του ηγέτη, παρουσιάζοντας πλήθος άλλων εικαστικών που αναπαριστούν τον ήρωα, έργα 

ζωγραφικής και γλυπτά. Τέτοια ήταν τα εξής: «Ο Διάκος οδηγεί τους Δερβενοχωρίτας εις την μάχην» 
του Peter Hess, «Η Ελλάς συνάγουσα τα τέκνα της» του Θ. Βρυζάκη (1858, Εθν. Πινακοθήκη),  
«Δραματική σήληψις αθανασίου διάκου εν Αλαμάνα» του Χρ. Μποσταντζόγλου, οι υποτυπώσεις  
του Γ. Χαλεπά σε χαρτί και του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, ο  αδριάντας του Διάκου στη Λαμία, 

έργο του γλύπτη Ιωάννη Καρακατσάνη και προτομές του στην Αθήνα και τη Μουσουνίτσα. Επίσης, 
παρουσίασε φιγούρες του Θεάτρου σκιών και τη σχετική παράσταση του Θ. Θεοδωρέλλου το 1997, 
νομίσματα, γραμματόσημα, μετάλλια.  

Έτσι, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της ηγετικής 

ταυτότητας μέσα από την πρόσληψη της λογοτεχνίας και της τέχνης. Το εν λόγω υλικό έγινε αφορμή, 
για να ερευνήσουν ή να εμβαθύνουν τα σχετικά με τη ζωή και τη δράση του Διάκου στο ιστορικό 
πεδίο, να κατανοήσουν πώς η λογοτεχνία και η τέχνη πλουτίζουν το ιστορικό αφήγημα. Και τελικά 
να δημιουργήσουν ψηφιακές αφηγήσεις, τα δικά τους εικαστικά, κείμενα στοχασμού ή 

«δημοσιογραφικό» λόγο, ώστε να μας «συστήσουν» τον ήρωα και να μιλήσουν για το κοινωνικό 
νόημα, που παράγεται από μια τέτοια πραγμάτευση.  

Η δημιουργικότητα δεν είχε προηγούμενο, όταν η διδάσκουσα υποκίνησε τους μαθητές και 
των δυο τάξεων να γράψουν ποιήματα και πεζά (ημερολόγια, διηγήματα, «πολιτικούς λόγους στη 

Βουλή των Ελλήνων εν έτει 2021»), που αναπαριστούσαν την ταυτότητα του Αθανάσιου Διάκου, 
του μαθητή-εφήβου ή ενήλικα, του πολιτικού ή του «μέσου» ανθρώπου ως ηγέτη και πολίτη του 
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σήμερα, με την οδηγία να αξιοποιήσουν τις αναγνωστικές ή καλλιτεχνικές εμπειρίες που απέκτησαν. 
Οι μαθητές, αφού παρακολούθησαν βήμα βήμα την τεχνική συγγραφής των λίμερικ και των χάικου, 
ανταποκρίθηκαν γράφοντας τολμηρά «παράλογα» και «αστεία» ποιήματα στη διάρκεια των 
ψηφιακών μαθημάτων και κατ’ οίκον, κατά μόνας ή συνεργαζόμενοι σε ομάδες.  

Η ανάρτηση των εργασιών και οι ανατροφοδοτήσεις γινόταν στην ψηφιακή τάξη και στη 
διάρκεια των μαθημάτων, ενώ οι παρουσιάσεις έγιναν στη διάρκεια των ψηφιακών μαθημάτων. Οι 
μαθητές επιμελήθηκαν και εξέδωσαν ένα φύλλο εφημερίδας, με την εμψύχωση της διδάσκουσας.  

2.4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Αρκετοί από τους μαθητές ασχολήθηκαν με τις περισσότερες δράσεις (18 μαθητές), κάποιοι με 
τις ανατροφοδοτήσεις και τις αξιολογήσεις (9 μαθητές), ενώ άλλοι (6 μαθητές) εστίασαν το 

ενδιαφέρον τους στον σχεδιασμό-οργάνωση και την έκδοση των φύλλων εφημερίδας. Οι 
περισσότεροι (36 μαθητές) απόλαυσαν τις δημιουργικές εργασίες, ατομικές και ομαδικές και 
δημιούργησαν κείμενα στοχασμού, λίμερικ, εικαστικά και ψηφιακές αφηγήσεις με παιγνιώδη 
διάθεση. Συμμετείχαν πάντως, συνολικά στην τελική αξιολόγηση του Προγράμματος. Στην αρχή της 

υλοποίησης, κάποιοι μαθητές εξέφρασαν την αγάπη τους για τη φυσική διδασκαλία της τάξης.  
Θεώρησαν ότι η διδάσκουσα ήταν «υποστηρικτική» εκτίμησαν τις αναπλαισιώσεις στο σήμερα 

και τον δυναμικό διάλογο που μπορούν να κινητοποιήσουν. Στις ομάδες εστίασης (34 από τους 40 
μαθητές) βρήκαν πως τα ψηφιακά περιβάλλοντα μπορούν να «λύσουν προβλήματα» και μίλησαν με 

έμφαση για την αναγκαιότητα καλλιέργειας διαπροσωπικών δεξιοτήτων, αγωνιστικότητας, του 
πολίτη-ζωής.  

Οι μαθητές κατανόησαν ότι η Λογοτεχνία, η Φιλοσοφία και η Ιστορία με την ενίσχυση της 
αισθητηριακής εμπειρίας μπορούν να εξασφαλίσουν παραδείγματα κοσμοπολιτειακής συμμετοχής 

και αντιπαραδείγματα. Θεώρησαν μάλιστα, ότι η περίπτωση του Αθανάσιου Διάκου και των άλλων 
αγωνιστών του 1821 δίνουν «μαθήματα» δέσμευσης, υπεύθυνης στάσης, υπεράσπισης του 
συλλογικού και συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες εκδίπλωσαν αντίστοιχες δεξιότητες σημαντικές στο 
σήμερα και υπερασπίστηκαν το συλλογικό όραμα. Μίλησαν εύγλωττα για τη δική μας υπεύθυνη 

στάση απέναντι στον τόπο. Η αξιοποίηση των εικαστικών ενίσχυσε και νοηματοδότητε πολύ 
ουσιαστικά τη διαδικασία, ώστε να εργαστούν με μεγαλύτερη προθυμία και να αφιερώσουν αρκετό 
από τον ελεύθερο χρόνο τους στο Πρόγραμμα. 

Το τελικό μας παραγόμενο ήταν ένα φύλλο εφημερίδας που φιλοξενεί μέρος του εκπαιδευτικού 

υλικού και των δημιουργικών μας εργασιών (βίντεο, λίμερικ). Συνολικά, το υλικό συγκεντρώθηκε 
στην e-class και σε ψηφιακή πινακοθήκη (padlet). Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε αφιέρωμα για 
το 1821, που οργάνωσαν οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης με τη συμμετοχή των περισσότερων μαθητών. 

Η αλληλεπίδρασή μας αφορούσε τη διαχείριση του υλικού, συζητήσεις για την πορεία των 
«μαθημάτων» και των εργασιών που εκπονούνταν. Όλοι οι μαθητές παρήγαν νόημα και υποστήριζαν 
ο ένας τον άλλο. Κάποιοι εκδίπλωσαν δεξιότητες σχολικού γραμματισμού, λογοτεχνικής γραφής, 
οργανωσιακές-συνεργατικές, ψηφιακές, παρουσίασης. Μάλιστα, αναδύθηκαν «άγνωστοι» σε εμάς 

μαθητές στη φυσική τάξη, που διέθεταν ηγετικές δεξιότητες και ήταν «αφανείς» στα τυπικά 
μαθήματα. Το αίσθημα αυτοεκπλήρωσης και η δημιουργικότητα είχαν θετική επίδραση στην 
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών και την εμπλοκή τους.  

5. Συμπεράσματα 

Η συμμετοχή και η παραγωγή νοήματος από τους μαθητές ήταν άξια λόγου και εκδηλώθηκε 
ανεξάρτητα από κοινωνικούς ή μαθησιακούς προσδιορισμούς. Το ψηφιακό σχολείο μάς έδωσε τη 

δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε, να συνεργαστούμε ουσιαστικά και να «πάρουμε θέση» απέναντι 
σε θέματα πολιτικής συμμετοχής σήμερα, εν μέσω πανδημίας. Η περίπτωση του Αθανάσιου Διάκου 
έδωσε νόημα στη μαθησιακή διαδικασία και επέτρεψε την αναζήτηση, πραγμάτευση και 
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σημασιοδότητηση δεξιοτήτων του ηγέτη και του πολίτη. Επίσης, εξήψε τη δημιουργική τους σκέψη -
έκφραση με τη συνδρομή της λογοτεχνίας, της τέχνης και του «παιχνιδιού».  

Συγχρόνως, αναδείχτηκε η αξία της διαθεματικής-ολιστικής προσέγγισης, που μας δίνει τη 
δυνατότητα για κοινωνική και πολιτική μάθηση. Που θέλει τον μαθητή ενεργό, «αγωνιστικό», 

υπεύθυνο και δημιουργικό μέσα από τη συμμετοχή και τη στάση του στην κομβική φάση για την 
κατασκευή της πολιτικής του ταυτότητάς, την εφηβεία. Η χειραφέτηση των μαθητών και η ανάδειξη 
των πιο αδύναμων από αυτούς ενισχύει το προβληματισμό σχετικά με τη συμπερίληψη όλων των 
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και όχι μόνο των «καλών».  

Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα με την εξ αποστάσεως διδασκαλία εν μέσω υγειονομικής 
κρίσης. Επομένως η αποτίμησή της στην ψηφιακή τάξη, περιορίζει τη βιωματική συμμετοχή των 
μαθητών σε σχέση με τη διά ζώσης διδασκαλία. Παρόλα αυτά έχει κάποια δυναμική, αν σκεφτούμε 
ότι δεν υπήρχε δυνατότητα άλλου τρόπου διεξαγωγής των μαθημάτων και αποτυπώνει την ανάγκη 

για συνέχιση της μαθησιακής και της ερευνητικής διαδικασίας. Το δείγμα μας είναι μικρό, για αυτό 
και τα συμπεράσματα είναι καλό να επαληθευτούν από την έρευνα.  

Προτείνεται η διεξαγωγή έρευνας με τη διά ζώσης διδασκαλία, ώστε να διερευνηθεί η 
ανταπόκριση των μαθητών και η καλλιέργεια της πολιτειότητας σε συνθήκες «κανονικότητας» με 

δράσεις που θα έχουν περισσότερο πρακτικό προσανατολισμό. Μπορούν να αξιοποιηθούν 
ημιδομημένες συνεντεύξεις, ώστε να προκύψει μια περισσότερο αξιόπιστη αξιολόγηση μέσα από τα 
εκφωνήματα των μαθητών. Η συνεργασία άλλων συναδέλφων, τμημάτων ή τάξεων του ίδιου, άλλου 
ή/και άλλου τύπου σχολείου, Πανεπιστημίου ή εκπαιδευτικού φορέα είναι αναγκαία.  
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Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
 

Πήχας Αλέξανδρος 

Εκπαιδευτικός, M. Ed. 

 

Περίληψη  

H παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν εννοιολογικά τόσο η 

διαθεματική προσέγγιση (cross-curricular approach), όσο και τα σχέδια εργασίας (project), τα οποία 

αποτελούν την καταλληλότερη μέθοδο για την αξιοποίηση αυτής της προσέγγισης στην καθημερινή 

σχολική πρακτική. Πέρα από αυτό, βέβαια, χρησιμοποιείται και ως εναλλακτική μέθοδος 

αξιολόγησης, καθώς μέσω των σχεδίων εργασίας παρέχονται δυνατότητες τόσο για τελική, όσο και 

για αρχική και διαμορφωτική αξιολόγηση. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η παρουσίαση ενός σχεδίου 

εργασίας, με διαθεματικές προεκτάσεις και εφαρμογή στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

το οποίο, συνιστώντας μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης, θα ενταχθεί στην καθημερινή σχολική 

πρακτική, ως μια σύνθετη και ευέλικτη διεργασία μάθησης, η οποία θα στηρίζεται στην ενεργό, 

αποκαλυπτική και συλλογική δράση των μαθητών.  

 
Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολυπολιτισμικότητα, διαθεματικότητα, μέθοδος 

project, εναλλακτική αξιολόγηση 

 

1. Εισαγωγή 

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες των τελευταίων ετών σε παγκόσμιο επίπεδο και οι 

δημογραφικές διαφοροποιήσεις οδήγησαν στην αναπροσαρμογή των προγραμμάτων διδασκαλίας, 

αφού το εκπαιδευτικό σύστημα, ως θεσμός κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης, καλείται να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης της 

ετερογένειας, αλλά και να συμβαδίσει με τον μετασχηματισμό της κοινωνίας. Το πλαίσιο αυτό φέρνει 

στο προσκήνιο την ολιστική και δημιουργική προσέγγιση της γνώσης και θέτει τις βάσεις για την 

εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης (cross-curricular approach), η οποία θα συνάδει και με την 

προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση μιας παγκόσμιας πολυγλωσσικής και 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας (Chrysochoos et al., 2002: 37· Σουλιώτη & Παγγέ, 2005: 8). Έτσι, 

γίνεται κατανοητό πως η διαθεματικότητα καθιστά εφικτή την παραπάνω αναμόρφωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, αφού μέσα από την εφαρμογή της προωθούνται μεταξύ άλλων οι αρχές 

της πολυπολιτισμικότητας (multiculturalism) και της διαπολιτισμικότητας (interculturalism), οι 

οποίες κρίνονται απαραίτητες για την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας στους μαθητές 

(Καγκά, 2002: 92-95· Huber, 2012). 

Για την αξιοποίηση της παραπάνω προσέγγισης στην καθημερινή πρακτική προβάλλεται ως 

πιο κατάλληλη η μέθοδος του project, η οποία αποτελεί μια δυναμική προσέγγιση διδασκαλίας, 

μάθησης και αξιολόγησης που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής διδασκαλίας και έχει ως αφετηρία 

τα βιώματα και τους προβληματισμούς των μαθητών, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά στην υλοποίηση 

της δράσης, και γι’ αυτό ταυτίζεται με την βιωματική διδασκαλία (Χρυσαφίδης, 2000: 3 -4· Frey, 

2002: 8-11· Γρίβα & Κωφού, 2019: 267-268). Παράλληλα, κατά την υλοποίησή του λαμβάνονται 

υπόψιν οι ανάγκες, οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων (Κόπτσης, 2009), 

ενισχύεται η διαθεματικότητα της γνώσης, ενώ συνδέεται και η ζωή εκτός τάξης με τη σχολική ζωή, 



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

507 

η επιστημονική με τη βιωματική γνώση, καλλιεργώντας ρεαλιστικές δεξιότητες στους μαθητές 

(Ματσαγγούρας, 2006· Κωφού, 2010). Πέρα από αυτά, βέβαια, χρησιμοποιείται και ως εναλλακτική 

μορφή αξιολόγησης, αφού μέσω του project παρέχονται ευκαιρίες τόσο για τελική, όσο και για 

αρχική και διαμορφωτική αξιολόγηση. Έτσι, εντάσσεται στην καθημερινή σχολική πρακτική, ως μια 

σύνθετη και ευέλικτη διεργασία μάθησης, η οποία στηρίζεται στην ενεργό, αποκαλυπτική και 

συλλογική δράση των μαθητών (Frey, 2002: 9). 

Η παρούσα εργασία, λοιπόν, αποτελεί μια προσπάθεια να διερευνηθεί η μέθοδος του project 

ως εργαλείο διαθεματικότητας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής διδασκαλίας, αλλά και ως τρόπος 

εναλλακτικής αξιολόγησης και να προταθεί ένας τρόπος πιθανής εφαρμογής της.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η μέθοδος Project 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το project είναι μια σύνθετη μορφή διδασκαλίας, μάθησης, έρευνας 

και αξιολόγησης, η οποία παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να εφαρμόσει μέσα σε αυθεντικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πολλές από τις αρχές της σύγχρονης διδασκαλίας, να συνδέσει το 

σχολείο με τη ζωή και να ενισχύσει την καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των 

μαθητών (Γρίβα & Κωφού, 2019: 268).  

Πιο συγκεκριμένα, στα βασικά χαρακτηριστικά του project περιλαμβάνεται η ενεργή 

συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, αφού οι μαθητές εργάζονται πάνω σε ένα ανοιχτό 

πεδίο δράσης και προωθούνται να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και 

καλούνται τόσο να διαχειριστούν τις νέες πληροφορίες, όσο και να κατασκευάσουν την ίδια τη γνώση 

(Frey, 2002· Ματσαγγούρας, 2006: 221). Παράλληλα συνεργάζονται μεταξύ τους, αναζητούν 

διάφορους τρόπους διερεύνησης των γεγονότων και λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την 

αξιοποίηση της γνώσης. Έτσι, η μέθοδος του project συνδέεται με τις θεωρίες των κινήτρων για τη 

νοηματοδοτούμενη μάθηση, η οποία φέρνει τους μαθητές αντιμέτωπους με ρεαλιστικές για τους 

ίδιους προκλήσεις (Schunk et al., 2010: 93). 

Ακόμη, μέσα από ένα project προάγεται ο μεταγνωστικός χαρακτήρας της μάθησης, καθώς 

παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες επίλυσης 

προβλημάτων και να λειτουργήσουν διαμεσολαβητικά σε συγκρούσεις ενεργοποιώντας την κριτική 

τους σκέψη και κατασκευάζοντας ρεαλιστική γνώση για το γνωστικό αντικείμενο που καλούνται να 

μελετήσουν (Wicks, 2000· Καγκά, 2007). Είναι, λοιπόν, φανερό πως η μέθοδος απαιτεί την 

προσωπική εμπλοκή των μαθητών παρέχοντάς τους περισσότερα κίνητρα (Phillips et al., 1999: 3) 

και καθώς στηρίζεται στη συνεργατική μάθηση τους δίνει ευκαιρίες να επικοινωνήσουν, να 

διαμορφώσουν στάσεις και να χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές χρήσης της γλώσσας ως εργαλείο 

κοινωνικής δράσης και ως μέσο οικοδόμησης νέων γνώσεων (Γρίβα & Κωφού, 2019: 270).  

Παράλληλα, η διαθεματική φύση του project ενισχύει τον συνδυασμό διαφορετικών γνωστικών 

αντικειμένων, συμβάλλοντας στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης και στην παροχή 

διεπιστημονικής γνώσης, χωρίς, ωστόσο, αυτή να είναι κατακερματισμένη, αλλά ενοποιημένη, ώστε 

οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σε οριζόντιο επίπεδο από διάφορα γνωστικά αντικείμενα 

(Thomas, 2000· CIDREE, 2005· Capraro et al., 2013). Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν και οι 

δραστηριότητες ρεαλιστικού τύπου που ενσωματώνονται στη μέθοδο και προσφέρουν στους μαθητές 

την ευκαιρία ν εξερευνήσουν και να ανταποκριθούν σε ένα πραγματικό πρόβλημα της 

καθημερινότητας (Larmer et al., 2015). Με αυτό τον τρόπο ενδυναμώνεται η επικοινωνιακή 

ικανότητα των μαθητών (Σφήνα, 2004: 15), οι γνωστικές τους δεξιότητες (Psaltou-Joysey, 2010), 

ενώ καλύπτονται και οι γνωστικοί, οι συναισθηματικοί και οι ψυχοκινητικοί μαθησιακοί στόχοι που 

απορρέουν από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 
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Ένα, επίσης, σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η αξιοποίηση της μεθόδου σε πολυπολιτισμικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αφού θεωρείται πως βελτιώνει την ποιότητα της διδασκαλίας και 

συνιστά ένα μαθησιακό περιβάλλον ευέλικτο για τους μαθητές από  διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα να αξιοποιήσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ 

προετοιμάζει και το έδαφος για την επιτυχή κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωση, την αποδοχή 

και την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής τους ικανότητας (intercultural 

communicative competence), προωθώντας, παράλληλα, την ιδέα του ανοιχτού σχολείου στην 

κοινωνία (Φωτίου & Σουλιώτη, 2007: 8-9). 

Τέλος, η μάθηση μέσω του project δύναται να προετοιμάσει τους μαθητές για τον κόσμο και 

τις δεξιότητες που απαιτεί ο 21ος αιώνας. Πιο συγκεκριμένα, με τον κατάλληλο σχεδιασμό η μέθοδος 

αυτή μπορεί να καλλιεργήσει στους μαθητές δεξιότητες μάθησης και κριτικής σκέψης, δεξιότητες 

επίλυσης προβλήματος και συνεργασίας, η δημιουργικότητα, ο γραμματισμός της πληροφορίας και 

των μέσων, ο ψηφιακός γραμματισμός, καθώς και πολλαπλές δεξιότητες ζωής και καριέρας, όπως η 

πρωτοβουλία, η διαμεσολάβηση και η διαπολιτισμική επικοινωνία (ACTE, 2010· Trilling & Fadel, 

2009), ενώ όλα αυτά συνδυάζονται με τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν 

οδηγήσει από μόνα τους στον μετασχηματισμό της διδασκαλίας και δεν θα μπορούσαν να μην 

ενταχθούν ως εργαλεία ανεύρεσης πηγών, επικοινωνίας, υλοποίησης και αξιολόγησης ενός project 

(EACEA, 2007/09: 55-56· Solomon & Schrum, 2007:7· Κωφού, 2012: 49). 

2.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση του Project 

Όπως επισημάνθηκε, το project αποτελεί μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης και συνεπώς μπορεί 
να ακολουθήσει διαφορετικά μοντέλα υλοποίησης, εργαλεία εφαρμογής και αξιολόγησης της όλης 
προσπάθειας. Πάντως, σε γενικές γραμμές αναπτύσσεται και υλοποιείται σε τρία στάδια. Πρώτον, 
το στάδιο της έναρξης του σχεδιασμού και του προγραμματισμού, στο οποίο περιλαμβάνεται η 

συζήτηση για τη θεματική, η σύνδεσή της με προγενέστερες εμπειρίες και γνώσεις των μαθητών, 
καθορίζονται οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος, σχεδιάζονται και περιγράφονται οι 
δραστηριότητες και επιλέγονται οι μέθοδοι της εργασίας (Boss & Krauss, 2007: 61-62· Γρίβα & 
Κωφού, 2019: 280-281). Σε ένα δεύτερο στάδιο περιλαμβάνεται η έρευνα, η ανάπτυξη και η 

συντονισμένη υλοποίηση του project προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος (Fried-Booth 2002: 8), με 
την καταγραφή του πληροφοριακού υλικού, την ανάλυση των δεδομένων, την εκπόνηση επιμέρους 
εργασιών, την παρουσίασή τους στην ολομέλεια και την αξιολόγηση της πορείας των δράσεων να 
ανήκουν σε αυτή τη φάση της υλοποίησης (Helm & Katz, 2001). Το τρίτο στάδιο, εμπεριέχει την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων, την τελική παρουσίαση και την ανατροφοδοτική αξιολόγηση ως προς 
την αποτελεσματικότητα, την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο παραχθέν έργο και τη 
λειτουργικότητα των ομάδων τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο (Ματσαγγούρας, 2006: 
283-284), τις γνώσεις και τις στάσεις καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων του project (Fried-Booth, 2002). 

2.3. Η αξιολόγηση στο πλαίσιο του Project 

Ο ρόλος της αξιολόγησης στο project είναι τόσο να ανατροφοδοτήσει και να διαμορφώσει τις 
εφαρμογές κατά την υλοποίησή του (διαμορφωτική αξιολόγηση), όσο και να αποτιμά στο τέλος της 
συνολικής εφαρμογής τις επιτυχίες και τις αστοχίες του (συνολική αξιολόγηση) με κλίμακες 
διαβαθμισμένων κριτηρίων (Furger, 2002· Ματσαγγούρας, 2011). Ως προς τη διαδικασία 

αξιολογούνται η παρουσίαση του θέματος, του σκοπού και των ερευνητικών ερωτημάτων, ενώ ως 
προς το περιεχόμενο αξιολογούνται οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι γλωσσικές δεξιότητες και οι 
δεξιότητες παρουσίασης του project (Ravitz, 2009).  

Ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης αποτελούμενο από ποικίλες αξιολογικές μεθόδους 

μπορεί να δώσει πληροφορίες όχι μόνο για το τελικό προϊόν του project, αλλά και για όλη την 
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προσπάθεια, τη διαδικασία, την πρωτοτυπία του θέματος, τη διαθεματικότητα αυτού, την οργάνωση, 
την επεξεργασία και την τεκμηρίωση των δεδομένων (Boss & Krauss, 2007: 141-142). Γι' αυτό κα 
κρίνεται απαραίτητη η διατύπωση κριτηρίων αξιολόγησης, ετερο -αξιολόγησης και αυτο-
αξιολόγησης ως εναλλακτικές μορφές ελέγχου και αποτίμησης της επίδοσης (Τσοπάνογλου, 2007· 

Γρίβα & Κωφού, 2019: 282). Μια άτυπη μορφή αξιολόγησης μέσω συζήτησης, αναστοχασμού, 
σύντομων σημειώσεων από τον εκπαιδευτικό προς την ομάδα, αλλά και ενός πλαισίου αξιολόγησης 
και χρήσης επικοινωνιακών δραστηριοτήτων καθίσταται δυνατό να συμβάλλει στην αυτο-
αξιολόγηση του μαθητή και στο σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης εικόνας από τον εκπαιδευτικό για 

την ατομική και την ομαδική επίδοση των μαθητών (Σφήνα, 2004: 121 -122). Αυτή η εικόνα μπορεί 
να συμπληρωθεί με την ετερο-αξιολόγηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσουν οι μαθητές 
τη δουλειά των συμμαθητών τους, να κάνουν ερωτήσεις και να διεξάγουν συζητήσεις και κατά 
συνέπεια να βελτιώσουν τις γνωστικές και μεταγνωστικές τους δραστηριότητες (Lin et al., 2001). 

Τέλος, για την αξιολόγηση του project μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλες εναλλακτικές 
μορφές αξιολόγησης, όπως το portfolio, το ημερολόγιο, οι διαβαθμισμένες κλίμακες/ρουμπρίκες για 
την αποτίμηση της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, του γραπτού λόγου, της τελικής παρουσίασης, 
της συζήτησης και των τελικών προϊόντων του project (Levstik & Barton, 2001· Griva, & Kofou, 

2017). 

2.4 Αναλυτική παρουσίαση του Project 

Το project με τίτλο “Εμείς οι πρόσφυγες...” προτείνεται να εφαρμοστεί στο μαθητικό πληθυσμό 
της Β' τάξης του Γυμνασίου, στην οποία φοιτούν μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα και η διάρκειά του θα είναι τρεις μήνες. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του θα  
συνδυαστούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, με τον εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει το ρόλο του 

συντονιστή και του διευκολυντή. Πιο συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθούν συνδυαστικά τα μαθήματα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και  των Εικαστικών. 

Το πρώτο στάδιο του project εγείρει τον προβληματισμό για το θέμα και στους στόχους του 
περιλαμβάνονται η διερεύνηση των προβληματισμών και των στάσεων των μαθητών, η επιλογή της 

θεματικής της ερευνητικής εργασίας και η αιτιολόγηση αυτής της επιλογής, η σύνθεση των ομάδων 
και ο καταμερισμός των ρόλων σε αυτές, αλλά και ο καθορισμός του τρόπου επικοινωνίας των μελών 
της ομάδας τόσο μεταξύ τους όσο και με το διδάσκοντα.  

Ο χωρισμός των ομάδων γίνεται με βάση τη θεωρία του Gardner (1983) για την πολλαπλή 

νοημοσύνη (προφορική, λογική, ρυθμική, κιναισθητική, χωρική, φυσιοκρατική, διαπροσωπική, 
υπαρξιακή), με τη χρήση από την πλευρά του εκπαιδευτικού της προ -αξιολόγησης (μέσω 
ρουμπρίκων ή φύλλων αυτό-αξιολόγησης/επιλογής προτιμήσεων), με στόχο την αξιοποίηση των 
δυνατών σημείων και των αναγκών των μαθητών. Έτσι, δημιουργούνται ισχυρές ομάδες, με έντονα 

ομοιογενή χαρακτηριστικά, οι οποίες μπορούν να ολοκληρώσουν την ανατιθέμενη εργασία, 
βελτιώνοντας παράλληλα τις ικανότητές τους. 

Τα μέσα που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν είναι έντυπα μέσα, βίντεο και διαδικτυακό 
υλικό. Ως αφόρμηση λαμβάνεται το απόσπασμα από το βιβλίο του Θανάση Βαλτινού Στοιχεία, το 

οποίο τιτλοφορείται “Δυο γράμματα της Χαράς” και βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο των Κειμένων 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Παράλληλα, με τη χρήση του διαδικτύου γίνεται περιδιάβαση σε 
δικτυακούς τόπους (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, Unicef, Διεθνής Αμνηστία κ.α.) σχετικούς με το 
θέμα από τους μαθητές, ενώ αναζητούνται και στο λεξικό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 

οι έννοιες του πρόσφυγα και του μετανάστη. Τη συζήτηση στην ολομέλεια, όσο και ενδο -ομαδικά 
υποβοηθά και η προβολή δυο βίντεο, ένα σχετικό με την ελληνική μετανάστευση και ένα της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ αναφορικά με τους πρόσφυγες, αλλά και το  μαθητικό ντοκιμαντέρ με τον τίτλο 
“Για τη γενιά του 1999: ο 20ος αιώνας τόσο κοντά μα τόσο μακριά” που γύρισε μια ομάδα μαθητών 

του 20ου Γενικού Λυκείου της Αθήνας. Η αξιολόγηση ξεκινά από αυτή τη φάση, καθώς 
χρησιμοποιούνται οι άτυπες μικρές συνεντεύξεις ανά ομάδες ή άτομα, ενώ και ο εκπαιδευτικός καθ’ 
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του project τηρεί ημερολόγιο. 
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Στο δεύτερο στάδιο προγραμματίζεται η πορεία της ερευνητικής εργασίας και οι διδακτικές 
δραστηριότητες. Οι στόχοι αυτής της φάσης είναι η διαμόρφωση του πλαισίου της εργασίας και των 
καθηκόντων της κάθε ομάδας, ο καθορισμός της μεθοδολογίας της κάθε εργασίας, η διαμόρφωση 
του υλικού και των πηγών για την έρευνα των μαθητών, ο ορισμός των υπό υλοποίηση 

δραστηριοτήτων και των υπό χρήση μέσων, αλλά και ο προγραμματισμός της πορείας της έρευνας 
των ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα θα αναλάβει να ερευνήσει την ιστορική θεώρηση 
του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου στην Ελλάδα, η δεύτερη ομάδα την αναζήτηση 
του “πρόσφυγα”, του “μετανάστη” και της έννοιας της ξενιτιάς στη λογοτεχνία, η τρίτη ομάδα το 

προσφυγικό κα μεταναστευτικό ρεύμα σήμερα, ενώ η τέταρτη ομάδα θα αναζητήσει την αποτύπωση 
της θεματικής στην τέχνη. 

Η διαρκής αξιολόγηση συνεχίζεται και σε αυτό το στάδιο μέσω του ημερολογίου του 
εκπαιδευτικού, του ημερολογίου της ομάδας, σύμφωνα με το οποίο ένας γραμματέας ορισμένος από 

την ομάδα θα καταγράφει διάφορες παρατηρήσεις, προσδοκίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
αλλά και την ποιότητα της συνεργασίας των μελών της και των φύλλων αυτο -αξιολόγησης των 
μαθητών, τα οποία αναφέρονται στον ρόλο τους στην ομάδα, στη συμβολή τους στην πορεία της 
εργασίας και της συλλογής πληροφοριών με τη χρήση της διαβαθμισμένης 5βαθμης κλίμακας Likert.  

Στην επόμενη φάση πραγματοποιείται η διαμόρφωση του πλαισίου της δράσης, με την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί στο προηγούμενο στάδιο, 
συγκεντρώνονται και καταγράφονται οι πληροφορίες, ενώ ταξινομείται και το υλικό που έχει 
καταγραφεί. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται η προβολή βίντεο και φωτογραφιών με 

βιντεοπροβολέα, τα οποία συμπληρώνονται με έντυπο και διαδικτυακό υλικό. Στο πλαίσιο της 
διαθεματικότητας οι μαθητές αναζητούν στη βιβλιοθήκη του σχολείου, αλλά και σε διαδικτυακά 
αποθετήρια ιστορικά βιβλία, χρονογραφίες και χάρτες που σχετίζονται με τη θεματική της κάθε 
ομάδας καθώς και λογοτεχνικά βιβλία. Επίσης, οι μαθητές λειτουργώντας ως δημοσιογράφοι 

παίρνουν συνεντεύξεις από άτομα που έχουν βιώσει τη μετανάστευση και την προσφυγιά και 
ανήκουν στον κοινωνικό τους περίγυρο ή αναζητούν βιντεοσκοπημένες ιστορίες προσφύγων ή 
μεταναστών στο διαδίκτυο. Προτείνεται, επιπροσθέτως, η επίσκεψη σε μια δομή φιλοξενίας 
προσφύγων και η ενημερωτική συνάντηση με μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που 

ασχολούνται με το προσφυγικό/μεταναστευτικό. 
Ειδικότερα, η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει να ηχογραφήσει ένα podcast, συγγράφοντας τα 

κείμενα για την εκφώνηση, επιλέγοντας τα κατάλληλα τραγούδια που θα το πλαισιώσουν, το οποίο 
θα δημοσιευτεί σε ένα κανάλι στο YouTube που θα δημιουργηθεί γι' αυτό τον σκοπό. Η δεύτερη 

ομάδα θα αναλάβει, αξιοποιώντας και τα λογοτεχνικά έργα που έχουν παρουσιαστεί στην ολομέλεια 
και αναλυθεί, να δραματοποιήσει ένα από αυτά, το οποίο θα παρουσιαστεί σε μια ημερίδα που θα 
διοργανωθεί για το θέμα, ενώ θα βιντεοσκοπηθεί, με σκοπό να δημοσιευτεί και στο κανάλι της τάξης 
στο YouTube. Η τρίτη ομάδα, συγγράφει επιστολές ευαισθητοποίησης σε διάφορους φορείς για το 

θέμα, ενώ κάνει και ρεπορτάζ για το θέμα, το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα από το blog που θα 
δημιουργηθεί στο πλαίσιο του project. Η τελευταία ομάδα οργανώνει μια ημερίδα για το θέμα σε 
συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα συμπεριλάβει ποικίλες καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες σχετικές με το θέμα, π.χ. έκθεση φωτογραφίας, αναλόγιο με αποσπάσματα από 

λογοτεχνικά έργα, τραγούδια και θα αναλάβει να ετοιμάσει, επίσης, όλα τα σχετικά με την εκδήλωση 
κείμενα, πρόσκληση, πρόγραμμα, αφίσα σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.  

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες μεθόδους αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
project προτείνεται να χρησιμοποιηθούν και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Σε αυτά μεταξύ άλλων 

ανήκουν το ψηφιακό εργαλείο wiki, ως συνεργατικό εργαλείο για τη συγγραφή, την επιμέλεια και 
την αλλαγή του περιεχομένου των εργασιών της κάθε ομάδας, το blog με τη μορφή του ημερολογίου 
της ομάδας, όπου θα αποτυπώνονται οι σκέψεις των μαθητών και θα επικοινωνούν για την πρόοδό 
τους, αλλά και τα social book markings, με βάσει τα οποία οι μαθητές μπορούν να οργανώνουν URLs 

σε φακέλους, να προσθέτουν ετικέτες και να επεξεργάζονται από κοινού τις διαμοιρασμένες σελίδες. 
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Το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση των προαναφερθέντων εργασιών, προτάσεις 
για εναλλακτικές χρήσης του υλικού που δημιουργήθηκε, αυτο -αξιολόγηση επίτευξης του σκοπού 
του project και της μεθοδολογίας του, αλλά και καταγραφή των προβλημάτων που αναδύθηκαν κατά 
τη διάρκεια της επεξεργασίας του υλικού και της παραγωγής του τελικού προϊόντος. Στο πλαίσιο 

αυτό σημαντική κρίνεται και η διαδικασία της ανατροφοδότησης από τον διδάσκοντα, ο οποίος με 
στοχευμένες παρατηρήσεις, χωρίς να χάνει τον συμβουλευτικό και καθοδηγητικό του ρόλο, 
συμβάλλει στην εξομάλυνση ενδεχόμενων προβλημάτων και στη διαμόρφωση της τελικής μορφής 
της εργασίας της κάθε ομάδας πριν αυτή παρουσιαστεί. 

Στο τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται η τελική αξιολόγηση και η αποτίμηση των εργασιών. 
Χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια ικανοποίησης και οργανώνεται συζήτηση στην ολομέλεια (focus 
discussing) για πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μελών της ομάδας σχετικά με την ικανοποίηση 
από την πορεία εργασίας και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά. Παράλληλα, 

στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται στην τάξη το τελικό προσχέδιο των εργασιών, πριν αυτό 
δημοσιευτεί στις πλατφόρμες ή παρουσιαστεί. 

3. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, η μέθοδος project θεωρείται ότι βελτιώνει την ποιότητα διδασκαλίας και 
συνιστά ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και εμπειρίες, καθώς δίνεται η δυνατότητα 
ανάπτυξης της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Παράλληλα, οι μαθητές αυτό -αξιολογούνται 
μέσα από πρωτότυπες δικές τους δημιουργίες, αλλά και αξιολογούν την ίδια τη διαδικασία της 
έρευνας. Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν μέσω του project τις εκπαιδευτικές τους 
δυνατότητες, αναστοχάζονται σχετικά με την επίτευξη των στόχων και τελικά φτάνουν σε μια 

βαθύτερη γνώση της προσωπικότητας των μαθητών και των ικανοτήτων τους.  
Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε ένα πλούσιο θεωρητικό πλαίσιο, συνδέει διαθεματικά τα 

μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι 
απαραίτητες για τον 21ο αιώνα, αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία, ενώ αποτελεί και ένα συνεργατικό 

περιβάλλον μάθησης. Οι μαθητές, έτσι, εμπλέκονται σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων σε 
ρεαλιστικές καταστάσεις και αναπτύσσουν γλωσσικές, γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες, οι 
οποίες είναι χρήσιμες στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα.  
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Περίληψη  

Στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, είναι συνηθισμένο, να συμβαίνουν συχνά απρόσμενα 
γεγονότα όπως είναι τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα, η βία μεταξύ των μαθητών, ο θάνατος κάποιων 
μελών, οι σεισμοί και οι πυρκαγιές, καθώς και ο εκφοβισμός εντός του σχολικού πλαισίου. Το σύνολο 
αυτών των γεγονότων μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για το σχολείο, τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς καθώς αποτελούν διαφορετικά είδη κρίσεων που μπορεί να προκαλέσουν 
ανεξέλεγκτες καταστάσεις που δεν επιδέχονται αποτελεσματική αντιμετώπιση. Επομένως, υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη για τη σωστή διαχείριση των κρίσεων καθώς πλήττουν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη 
κοινωνική ομάδα, που είναι τα παιδιά τα οποία τώρα διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους και τις 

δυνατότητες τους (Φώτου, 2017). 
Η πανδημία COVID-19 είχε καταστροφικές συνέπειες τόσο στην ανθρώπινη υγεία και τα 

εθνικά συστήματα υγείας, όσο και  στην παγκόσμια οικονομία αλλά και τα παιδιά δεν έμειναν 
ανεπηρέαστα από τις επιπτώσεις της καινούριας πανδημίας. Μέσα στο διάστημα αυτό ένιωσαν 

διαφορετικές σωματικές και ψυχολογικές διακυμάνσεις καθώς βίωσαν και το φόβο, την αβεβαιότητα 
και το στρες. Η αναγνώριση και η κατανόηση αυτών των συναισθημάτων είναι απαραίτητα για την 
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κατάλληλη αντιμετώπιση και την κάλυψη των αναγκών τους. Είναι ευρέως αποδεδειγμένα ότι 
στρεσσογόνα, δυσάρεστα γεγονότα οδηγούν πολλές φορές σε μετατραυματικό στρες, διαταραχές 
διατροφής ή ύπνου καθώς και άλλες συμπεριφορικές ή συναισθηματικές διαταραχές.  

Αυτοί ακριβώς ήταν οι λόγοι που μας οδήγησαν να σχεδιάσουμε ένα σενάριο με σκοπό τη 

διαχείριση άγχους απευθυνόμενο σε μαθητές Δημοτικού διαβαθμισμένης δυσκολίας και έχει 
διάρκεια 4-5 διδακτικές ώρες. Χωρίζεται σε 4 φάσεις ξεκινώντας με ένα παιχνίδι γνωριμίας, στη 
συνέχεια με διερεύνηση των υπαρχουσών γνώσεων. Έπειτα, αφού δημιουργηθούν ομάδες αναζητούν 
πληροφορίες και ενεργοποιούνται για να βρουν λύσεις (problem solving) και να τις αλληλο-

παρουσιάσουν με τη μέθοδο fishbowl. Τέλος, ενεργοποιείται η δημιουργικότητα η οποία καλείται να 
αποδώσει τα βιώματα των ομάδων μέσω του αυτοσχεδιασμού. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ακολουθεί αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση της διαδικασίας.  

  

Λέξεις κλειδιά: πανδημία, άγχος, εκπαιδευτικό σενάριο 

1. Εισαγωγή  

Η πανδημία του Κοροναϊού (COVID-19) του 2020 έχει διαταράξει τη ρουτίνα και έχει 
προσθέσει άγχος στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών σε όλο τον κόσμο. Στους μήνες από την 
έκρηξη του COVID-19, τα ποσοστά ανησυχιών για την ψυχική υγεία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στη 
νεολαία, με έως και 80% των νέων με ιστορικό αναγκών ψυχικής υγείας να αναφέρουν επιδείνωση 

των συμπτωμάτων (YoungMinds, 2020). Αν και δεν προκαλούν έκπληξη, αυτά τα αποτελέσματα  και 
τα δεδομένα των πολυάριθμων στρεσογόνων παραγόντων που έχει εισαγάγει η πανδημία στην 
καθημερινή ζωή των οικογενειών, όπως το άγχος για μόλυνση, το κλείσιμο σχολείων, η μειωμένη 
πρόσβαση σε κοινωνική και κοινοτική υποστήριξη, η οικονομική ύφεση και η συνεχής αίσθηση 

αβεβαιότητας, σχέδια, πολιτικές και προβλέψεις αλλάζουν σχεδόν καθημερινά (Kalvin, Jordan, 
Rowley, et al., 2021). Επιπρόσθετα, ο φόβος που σχετίζεται με την υγεία είναι μια φυσιολογική και 
κοινή αντίδραση ενόψει της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19. Τα παιδιά και οι νέοι εκτίθενται 
συχνά σε μηνύματα σχετικά με την απειλή για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων 

ενημέρωσης και των αρχών. Ενώ για τους περισσότερους, το άγχος τους θα είναι ανάλογο με την 
απειλή, για κάποιους, η υπάρχουσα ενασχόληση με σωματικά συμπτώματα και ασθένειες έχει γίνει 
πιο προβληματική. Υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος αποδεικτικών στοιχείων ότι το άγχος για την 
υγεία μπορεί να εμφανιστεί στην παιδική ηλικία, ωστόσο μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας 

προέρχεται από έρευνα που χρησιμοποιεί δείγματα ενηλίκων (Haig-Ferguson, Cooper, Cartwright, 
Loades, & Daniels, 2021). 

Τα συναισθήματα στα παιδιά και στους έφηβους έχουν διαφορετική ένταση και διάρκεια από 
ότι στους ενήλικες. Η ρύθμιση των συναισθημάτων δεν είναι αποτελεσματική καθώς απαιτεί πλήρως 

αναπτυγμένες νοητικές ικανότητες, τις οποίες δεν έχουν αναπτύξει σε αυτή την ηλικία (Μπεζεβέγκης, 
2001). Ως προς τη γνωστική τους ανάπτυξη, έχει επισημανθεί από τους ερευνητές του θέματος ότι, 
μεταξύ της εμφάνισης ενός ερεθίσματος και της δημιουργίας άγχους, μεσολαβεί η γνωστική 
εκτίμηση της κατάστασης. Έτσι, για να εκδηλώσουν άγχος τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να 

αντιληφθούν ως απειλητική για τους ίδιους τη σχέση τους με το περιβάλλον και να θεωρήσουν 
ανεπαρκείς τις διαθέσιμες δυνατότητές τους για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Η απώλεια και 
η συνακόλουθη αναπροσαρμογή του ρόλου αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων, εκτός από τη 
φυσιολογική αντίδραση της θλίψης, συμβάλλει και στη δημιουργία μιας εξαιρετικά αγχογόνου 

κατάστασης (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1995).  
Αναφορικά τώρα με τον όρο «σενάριο» που θα αναλυθεί παρακάτω πρέπει να προσέξουμε ότι 

δεν αφορά μόνο στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων ή/και φύλλων εργασίας βασισμένων σε ένα ή 
περισσότερα λογισμικά. Αντίθετα το σενάριο είναι ένα «πλήρες διδακτικό μοντέλο που στηρίζεται 

σε μία ή περισσότερες θεωρίες μάθησης και πλαισιώνει σε μια οργανωμένη δομή το ειδικό γνωστικό 
αντικείμενο που θα διδαχθεί μαζί με ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες και τη διδακτική μεθοδολογία που 
θα εφαρμοσθούν (ΟΕΠΕΚ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). Με λίγα λόγια είναι ένα σύνολο 
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ενορχηστωμένων δράσεων που εμπερικλείουν πολλά γνωστικά αντικείμενα. Στην παρούσα εργασία 
θα γίνει, λοιπόν, μια απόπειρα σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου σεναρίου που έχοντας σαν αφετηρία 
την γενική έκρηξη ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών και άγχους λόγω του Covid- 19 θα άπτεται 
ποικίλων θεματικών και με τη χρήση ψηφιακών μέσων θα προσεγγισθούν βιωματικά μα και με 

παιγνιώδη τρόπο η ανάλυση, η άκφραση αλλά και η διαχείριση των συναισθημάτων. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο γίνεται μια προσπάθεια να εμπλακούν οι μαθητές (Prensky, 2005).   και να μάθουν πώς να 
μαθαίνουν (L2L2) (Smyrnaiou, Moustaki, Yiannoutsou, & Kynigos, 2013).  

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο (στο εξής ΕΣ) περιγράφει ρητά μία μαθησιακή δραστηριότητα, ενώ 

παράλληλα αναφέρεται στους τρόπους χρήσης ψηφιακών εργαλείων, στην οργάνωση των 
κοινωνικών δομών, και στις χωροχρονικές ρυθμίσεις του μαθησιακού περιβάλλοντος. Εκτός από την 
απαιτούμενη αναφορά στις πράξεις του εκπαιδευτικού και των μαθητών, αναδεικνύει περ ισσότερες 
πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας, οι οποίες στο παρελθόν παρέμεναν άρρητες: τους κανόνες και 

τις αξίες που έχουν άμεση σχέση με τον κοινωνικό περίγυρο του μαθησιακού περιβάλλοντος, το 
οργανωτικό και πολιτισμικό του περικείμενο, (Kynigos & Theodosopoulou, 2001), την εργονομία 
του χώρου και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, την κοινωνική ενορχήστρωση ως προς τους 
ρόλους των συμμετεχόντων κ.ά. Έτσι το ΕΣ διαφέρει ουσιαστικά από το παραδοσιακό σχέδιο 

μαθήματος, το οποίο συνιστά ένα τεχνικό κείμενο με προκαθορισμένη γραμμική δομή (Davis, 2001), 
αλλά και από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, που αποτελεί ένα κεντρικά σχεδιασμένο, 
ανεπτυγμένο σώμα γνώσεων (Κυνηγός, 2010), ως προς το κειμενικό ύφος, αλλά και τον τρόπο 
αναφοράς στις πτυχές του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ενώ δηλαδή ένα ΕΣ διακρίνεται από σαφείς 

αναφορές στις δραστηριότητες και τους τρόπους χρήσης των εργαλείων κατά την εκπαιδευτική 
πράξη, δεν υπακούει ωστόσο σε κάποιο συγκεκριμένο κειμενικό είδος. Εξάλλου, παρά τον επιτελικό 
του χαρακτήρα, δεν έχει την καθοδηγητική μορφή μίας συστημικής οδηγίας, αφήνοντας στον 
εκπαιδευτικό σημαντικό πεδίο περαιτέρω σχεδιασμού και τελικών αποφάσεων για τον ακριβή τρόπο 

διεξαγωγής του μαθήματος. Έτσι, το ΕΣ ωθεί τον εκπαιδευτικό να εκφράσει την προσωπική του 
παιδαγωγική με ρητό και σαφή τρόπο, και μ’ αυτή την έννοια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
άτυπο αναλυτικό πρόγραμμα (Μακρή, Αράπογλου, Φράγκου & Κυνηγός, 2006). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ταυτότητα σεναρίου 

Το σενάριο που θα παρουσιάσουμε στην παρούσα εργασία δεν έχει εφαρμοστεί αλλά αποτελεί 

μια βάση που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιήσει και να διαμορφώσει ανάλογα με τις 
ανάγκες του τμήματος του. Δύναται επίσης, να εφαρμοστεί στη μορφή ενός βιωματικού εργαστηρίου 
για παιδιά δημοτικού όπου θα συμμετέχουν πολλές τάξεις μαζί. Τα συστατικά του στοιχεία είναι τα 
εξής: 

• Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Το διδακτικό σενάριο διαθέτει την δυνατότητα να 
εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού με διαβαθμισμένη δυσκολία.  

• Ενδεικτική προτεινόμενη διάρκεια: 4-6 διδακτικές ώρες. 

• Γνωστικά Προαπαιτούμενα: Τα παιδιά θα πρέπει ως ένα βαθμό να είναι «δουλεμενα» στην 
ομαδοσυνεργατική. 

• Υλικοτεχνική Υποδομή και Χώρος Διδασκαλίας: Υπολογιστής, Προτζέκτορας, Υπολογιστές/ 
tablets για κάθε ομάδα. 

Στόχοι: 
Διδακτικοί 

o Να περιγράφει τα συναισθήματα ηρώων ιστορίας. 
o Να θυμάται τους σημαντικούς ήρωες που υπήρχαν στην ιστορία 
o Να αναπαριστά αυτούς τους ήρωες 
o Να αξιοποιεί τα στοιχεία που του δίνουν οι ιστορίες 
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o Να μετατρέπει την εξέλιξη της ιστορίας 
o Να προβλέπει πως θα μπορούσε να διαχειριστεί μια κατάσταση 
o Να εκτιμά ποια χαρακτηριστικά του χρησιμεύουν και ποια όχι στην κατασκευή της ιστορίας 

του. 

Παιδαγωγικοί 

• Να αναγνωρίζει τα δικά τους συναισθήματα του. 

• Να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες μέσω της ομαδικής συνεργασίας.  

• Να αποκτήσει ικανότητες διερεύνησης των λογισμικών με τα οποία θα έρθει σε επαφή.  

• Να φαντάζεται και να παράγει έργο σύμφωνα με το δεδομένα που διαθέτει.  

• Να αναστοχάζεται και να κρίνει ποια είναι η καλύτερη πορεία του παραγόμενου έργου.  

Τεχνολογικοί:  

• Να αποκτήσει βαθειά πρόσβαση σε λειτουργικότητες του λογισμικού που θα τους δοθεί. 

• Να κατανοήσει πως μέσω του υπολογιστή/ ταμπλέτας μπορεί να διαμορφώνει ένα 
περιβάλλον. 

• Να μάθει να εργάζεται σε πολλαπλά επίπεδα, με δύο και τρία παράθυρα ανοιχτά στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή από όπου θα αντλεί τις απαραίτητες πληροφορίες για 
κάποιο θέμα. 

• Να εμπλακεί με παράλληλες δραστηριότητες αλλά και με παράλληλες δυνατότητες που του 

παρέχει το κάθε λογισμικό. 

• Να μπορεί να κατασκευάσει ηλεκτρονικά ένα έργο το οποίο θα απευθύνεται σε συνομήλικους 
του και θα πρέπει να έχει τα στοιχεία της λογικής αλληλουχίας, της φαντασίας και της 

ελκυστικότητας. 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα εκτός από τα γνωστικά είναι να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και 

αντίστοιχες συμπεριφορές σχετικά με την ομαδικότητα και τη συνεργασία καθώς και τη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εργαλείο άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινότητά μας  
Φάσεις σεναρίου: 
Α΄φάση: παιχνίδι γνωριμίας 

Β΄φάση: διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης 
Γ΄φάση: δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας αναζήτησης πληροφοριών- βιωματικοί μέθοδοι 
εφαρμογής νέας γνώσης 
Δ΄φάση: αυτοαξιολόγηση- αξιολόγηση 

2.2. Παρουσίαση σεναρίου 

Α΄φάση: 

Παιχνίδι: Ντίλι, ντίλι το μαντήλι, Κάνε μου το χατίρι, να μείνεις καθαρός! Πόσο 
απολυμαντικά μαντηλάκια χρειάζεσαι; Μια δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους μαθητές, 
καθώς δε χρειάζεται να γνωρίζουν τα παιδιά να γράφουν. Εμφανιζόμαστε με ένα πακέτο 
απολυμαντικά μαντηλάκια και ζητάμε από τα παιδιά να πάρουν όσα νομίζουν ότι χρειάζονται για την 

επόμενη δραστηριότητα, χωρίς να τους πούμε ποια θα είναι αυτή. Όταν όλοι θα έχουν στα χέρια τους 
το κομμάτι τους, θα τους ανακοινώσουμε ότι για κάθε κομμάτι τους, θα πρέπει να μοιραστούν κάτι 
για τον εαυτό τους ή/και μια εμπειρία με τον Κορωνοϊό. Ό,τι θέλουν οι ίδιοι. Όσοι πήραν  αρκετά, 
μπορεί να δυσκολευτούν, αλλά με τη δική μας βοήθεια θα τα καταφέρουν (αγαπημένο φαγητό, 

τραγούδι, μάθημα κλπ). Είναι ένας ωραίος τρόπος να μάθουμε κάτι παραπάνω για τους μαθητές μας, 
αλλά και να το διασκεδάσουμε λίγο με τη διαδικασία. 

Β΄Φάση:  
Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης: Αφού δούνε όλοι μαζί το βίντεο «Napo is… 

teleworking to stop the pandemic» που είναι χωρίς λόγια ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει τους μαθητές αν 
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τους θυμίζει κάποια κατάσταση, πώς νιώθουν οι πρωταγωνιστές και αν έχουν βιώσει οι ίδιοι  κάτι 
αντίστοιχο. Στόχος μας είναι να αναδυθούν τα προσωπικά βιώματα του κάθε μαθητή και να 
αφηγηθούν καταστάσεις που τους προκάλεσαν ή/και συνεχίζουν να τους προκαλούν άγχος. Τα παιδιά 
και ιδιαίτερα μικρών ηλικιών τείνουν να εσωτερικεύουν συναισθήματα που δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν και να εκφράσουν λεκτικά οπότε είναι σημαντικό στα πλαίσια του σεναρίου να τα 
ενισχύσουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

 

 
 

Εικόνα 1: Βίντεο σχετικά με την καραντίνα λόγω πανδημίας  

https://www.youtube.com/watch?v=TB_d6kfkWgM&t=24s 

 
Εν συνεχεία, γίνεται brainstorm (καταιγισμός ιδεών) όπου οι μαθητές λένε το πρώτο 

συναίσθημα που τους έρχεται στο μυαλό και το οποίο καταγράφεται μέσω του διαδραστικού πίνακα 
σε επίπεδο ολομέλειας σε ένα συννεφόλεξο με τη βοήθεια του λογισμικού https://wordart.com/ . 

 
Εικόνα 2: Ενδεικτικό συννεφόλεξο  

Γ΄Φάση:  
Ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλήματος και εφαρμογή νέας γνώσης. Η δημιουργία ομάδων 

πρέπει να γίνει σύμφωνα με όλα τα μέτρα προφύλαξης Covid-19 και γι’ αυτό η συνεργασία των 
μαθητών θα μπορούσε να γίνεται διαδικτυακά εάν υφίστανται οι κατάλληλες υλικοτεχνικές 

υποδομές. Η σύσταση των ομάδων προτείνεται να γίνει από τον/την εκπαιδευτικό έτσι ώστε να είναι 
μικτές. Τα κύρια κριτήρια που προτείνονται για την ομαδοποίηση είναι η νοημοσύνη, η σχολική 
επίδοση, τα ενδιαφέροντα, η συμπάθεια με βάση ειδικά τεστ (Κανάκης, 2001).  

Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την κινητοποίηση μαθητικών μικρο -

ομάδων για τη διεξαγωγή μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσια συνεργατικών σχέσεων. 
Έτσι, μαθαίνουν να εργάζονται υπεύθυνα, να αλληλοβοηθούνται, να ανταλλάσσουν απόψεις , να 
ακούν και να σέβονται τη γνώμη των άλλων, να δέχονται την κριτική, να κάνουν αυτοκριτική, να 
αναγνωρίζουν τα λάθη τους (Ματσαγγούρας, 2000).  

https://www.youtube.com/watch?v=TB_d6kfkWgM&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=TB_d6kfkWgM&t=24s
https://wordart.com/
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Κάθε ομάδα αναλαμβάνει μια ιστορία από «Ιστορίες για την ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών 
στην πανδημία- Ιουλίνα & Κορονάκος», τη μελετούν και απαντούν τα ερωτήματα στο τέλος των 
ιστοριών. Σε επίπεδο τάξης παρουσιάζουν τις ιστορίες και τις απαντήσεις στις οποίες καταλήγουν 
μέσα από συζήτηση και επιχειριματολογία. 

 

 
 

Εικόνα 3: Διαμοιρασμός ιστοριών προς επεξεργασία 

 

Μετά την αλληλοπαρουσίαση επιστρέφουν σε επίπεδο ομάδας όπου τώρα καλούνται να 
δημιουργήσουν τις δικές τους ιστοριές. Με βάση τα βιώματα που αφηγήθηκαν στη δεύτερη φάση 
αλλά και τις ιστορίες που αλληλοπαρουσιάστηκαν συναποφασίζουν για μια ιστορία πραγματική ή 

επίπλαστη που θα παρουσιάσουν. Η ομάδα δημιουργεί στο plotagon (tablet/desktop) ένα κινούμενο 
σχέδιο με την ιστορία τους, γράφουν τους διαλόγους και ηχογραφούν τη φωνή τους για να είναι 
ομιλούμενο κινούμενο σχέδιο. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει μέσω προτζέκτορα την ιστορία της και οι 
υπόλοιπες ομάδες στην κάθε παρουσίαση προτείνουν λύσεις και τρόπους διαχείρισης του άγχους των 

ηρώων σε επίπεδο ολομέλειας. 
Δ΄Φάση: 
Αυτοαξιολόγηση- Αξιολόγηση. Η τελευταία φάση χωρίζεται σε πέντε σκέλη που όλα 

αποτελούν ένα ξεχωριστό αλλά εξίσου σημαντικό κομμάτι του παζλ της αξιολόγησης των μαθητών. 

Το πρώτο βήμα γίνεται με έκθεση αυτοαξιολόγησης όπου ο/η κάθε μαθητής/τρια γράφει ελεύθερα 
όσα πιστεύει ότι κέρδισε από το εργαστήριο. Το δεύτερο βήμα είναι η αλληλοπαρουσίαση σε επ ίπεδο 
ολομέλειας, η συζήτηση για την εύρεση σημείων σύγκλισης και απόκλισης και γενικά 
συμπεράσματα. Στη συνέχεια, η αξιολόγηση του ίδιου του σεναρίου γίνεται μέσα από 

ερωτηματολόγια του/της εκπαιδευτικού μέσω google forms που συμπληρώνουν ανώνυμα. Σε 
επίπεδο τάξης παρουσιάζονται και συζητιούνται με μορφή διαγραμμάτων τα αποτελέσματα και 
συζητούν τι παραπάνω θα μπορούσαν να μάθουν. Τέλος, όλα τα εξαγόμενα του σεναρίου αναρτώνται 
στον «τοίχο» της e-me ή του blog της τάξης και έτσι γίνεται διαμοιρασμός με όλο  το σχολείο αλλά 

και ευρύτερα ένα άνοιγμα του σχολείου προς την ίδια την κοινωνία.  

3. Συμπεράσματα 

Η εκπαίδευση ανέκαθεν εστίαζε στην απομνημόνευση γεγονότων και πληροφοριών 
στραγγαλίζοντας όμως έτσι την έμφυτη δημιουργικότητα των παιδιών. Πρέπει όμως, να 
αναρωτηθούμε τι νόημα έχει αυτή η στείρα απομνημόνευση στη σημερινή εποχή που με τις ψηφιακές 
τεχνολογίες μπορούμε να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε μέσα σε μία μόνο 

συσκευή (Τριβιζάς, 2007). Συνάμα, οφείλουμε να αναρωτηθούμε πόσο άρτια προετοιμασμένοι 
συναισθηματικά και εξοπλισμένοι με ενσυναίσθηση αποφοιτούν οι μαθητές μας από το σχολείο αλλά 
και να δράσουμε κατάλληλα για να σπάσουμε την ελλιπή κληρονομιά μετωπικής διδασκαλίας με 
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μόνο στόχο την εκμάθηση πληροφοριών και κανόνων. Τώρα, περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική 
η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τους μαθητές μας σαν ολότητες και να διαμορφώσουμε αναλόγως τη 
διδασκαλία μας. 

Το σενάριο εξ ορισμού έχει τρεις παίκτες :  

1. Το διδάσκοντα που το σχεδιάζει 
2. Τον διδάσκοντα που το εφαρμόζει 

3. Τους μαθητές (Κυνηγός, 2010). 

Ο πρώτος απλά καταθέτει ορισμένες προτάσεις για το πώς φαντάζεται την πορεία του 

σεναρίου. Ο δεύτερος όμως έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει, να παραλείψει ή/ και να επεκτείνει 
όποια δραστηριότητα επιθυμεί αναλόγως των αναγκών της τάξης του. Κατά συνέπεια ο διδάσκοντας 
που θα το εφαρμόσει μπορεί να το εμπλουτίσεί ή/και να αντικαταστήσει δραστηριότητες ανάλογα με 
τις ανάγκες του τμήματός του. 
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Περίληψη  

Η δράση αφορά το μάθημα της Ρητορικής που διδάσκεται στις 3 μεγάλες τάξεις Δ, Ε, Στ του 

Δημοτικού, μία φορά την εβδομάδα. Στόχος είναι οι μαθητές της τάξης να μπορούν να συμμετέχουν 
σε συζήτηση σχετικά με την σχολική τους ζωή σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, αισιοδοξίας, συστηματικής 
παρατήρησης και καταγραφής της προόδου που γίνεται, με σκοπό να μάθουν στην πράξη να είναι 
ενεργοί ακροατές, ομιλητές και υπεύθυνα μέλη της ομάδας. Καθένας μαθητής γνωρίζει μέσα από μία 

αρχική συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και την ομάδα  της τάξης το σκοπό, το πλαίσιο, τις 
διαδικασίες και τους ρόλους που εναλλάσσονται κάθε φορά. Η όλη προσπάθεια έχει σα στόχο το 
μοίρασμα σε ισότιμη βάση μεταξύ των μαθητών μέσα από τα θέματα που θεωρούν οι ίδιοι σημαντικά 
για τη σχολική τους ζωή, την διερεύνηση λύσεων και την λήψη αποφάσεων με σκοπό την υλοποίησή 

τους από τους ίδιους, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί από κοινού. Για τη 
διαδικασία αυτή απαιτείται κριτική σκέψη, ενεργή ακρόαση, ενσυναίσθηση, επιχειρηματικός λόγος, 
διαμεσολάβηση για την εύρεση κοινού τόπου. Οι εκπαιδευτικοί είναι παρόντες και στηρίζουν έμμεσα 
τους μαθητές. Στην ηλεκτρονική τάξη, αναρτάται το σχέδιο μαθήματος και οι μαθητές έχουν 

πρόσβαση ασύγχρονα στους στόχους, στη διαδικασία και στο αποτέλεσμα κάθε συμβουλίου, όπως 
γίνεται σε κάθε μάθημα του σχολείου. Η επιλογή για την δράση αυτή είναι αποτέλεσμα της 
μακρόχρονης διδασκαλίας του βιωματικού μαθήματος για την Ανάπτυξη της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης από το Νηπιαγωγείο αλλά και της Ρητορικής από την Δ ταξη. Οι μαθητές καλούνται να 

εφαρμόσουν στο Συμβούλιο τάξης όλες τις γνώσεις, δεξιότητες που διερεύνησαν και απέκτησαν στα 
μαθήματα αυτά. Αποκτούν επίγνωση στην πράξη, βλεποντας τι μπορούν και τι χρειάζεται ακόμη να 
βελτιώσουν ως άτομα αλλα και ως ομάδα. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει ως σκοπό την παρουσίαση 
ενός παραδείγματος δράσης με πρακτικές που αυξάνουν το αίσθημα του ανήκειν, το σεβασμό, την 

αυτεπίγνωση και τις αξίες ζωής που αποτελούν πλέον τον πυρήνα ενός δημοκρατικού σχολείου.  
 
Λέξεις κλειδιά: συμβούλιο τάξης, συναισθηματική νοημοσύνη, ρητορική, βιωματική μάθηση, 

δημοκρατικό σχολείο  
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1.1. Περιγραφή της δράσης 

Στο σχολείο μας, το Ευρωπαϊκό Πρότυπο, εφαρμόζονται μαθήματα που έχουν στόχο μέσα από 

το αντικείμενο και τη μεθοδολογία προσέγγισής τους να αναπτύσσονται γνώσεις, στάσεις και 
δεξιότητες που αφορούν τον πολίτη του μέλλοντος. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, που πρότινoς 
προτάθηκαν για εφαρμογή από το ΙΕΠ (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2021), εφαρμόζονται τα 
τελευταία δέκα χρόνια με έμφαση στην ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης – Εργαστήριο 

Ευ ζην, προκειμένου οι μαθητές να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο που βλέπουν την 
πραγματικότητα, μέσα από την ανάληψη της προσωπικής τους ευθύνης (Χαριστού & Ζιούτα, χ.χ.). 
Στη Ρητορική μαθαίνουν να αναπτύσσουν δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
επιχειρημάτων χρησιμοποιώντας την κριτική σκέψη (Χαντζαρίδης, 2019).  

Φέτος εφαρμόστηκε μια νέα δράση, «Το Συμβούλιο τάξης». Η δράση αφορά τις τάξεις Δ , Ε 
και Στ Δημοτικού, στις οποίες διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα το μάθημα της Ρητορικής. Μέσω 
αυτής της δράσης, οι μαθητές της τάξης μπορούν να συμμετέχουν σε συζήτηση σχετικά με την 
σχολική τους ζωή σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, αισιοδοξίας, συστηματικής παρατήρησης και 

καταγραφής της προόδου που γίνεται, με σκοπό να μάθουν στην πράξη να είναι ενεργοί ακροατές, 
ομιλητές και υπεύθυνα μέλη της ομάδας (Ελευθεράκης, 2011). 

Το Συμβούλιο τάξης πραγματοποιείται όταν είναι παρόντες στην τάξη όλοι οι μαθητές. Οι 
μαθητές γνωρίζουν τη διαδικασία και τον σκοπό, ενώ για το αποτέλεσμα χρειάζεται όχι η κατά 

πλειοψηφια επιλογή της πρότασης, αλλά η από κοινού συμφωνία της πρότασης. Αυτός είναι και ο 
παράγοντας διαφοροποίησης της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης. Όλα τα μέλη θα χρειαστεί να 
είναι αποτελεσματικά στην επικοινωνία τους, υιοθετώντας επιχειρήματα όλων των ειδών για να 
πείσουν ή να οδηγηθούν σε τροποποιημένες κοινά αποδεκτές προτάσεις μέσα στο συγκεκριμένο 

χρόνο, προκειμένου η ομάδα να έχει ομόφωνη απόφαση για το θέμα που την απασχολεί.  
Καθένας μαθητής γνωρίζει μέσα από μία αρχική συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και την 

ομάδα της τάξης το σκοπό, το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τους ρόλους που εναλλάσσονται κάθε 
φορά. Η όλη προσπάθεια έχει σα στόχο το μοίρασμα σε ισότιμη βάση μεταξύ των μαθητών μέσα από 

τα θέματα που θεωρούν οι ίδιοι σημαντικά για τη σχολική τους ζωή, την διερεύνηση λύσεων μέσα 
από ερωτήσεις που οι ίδιοι θέτουν (Χανιωτάκης, 2007) και την λήψη αποφάσεων, με σκοπό την 
υλοποίησή τους από τους ίδιους σε συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.   

Η πραγματοποίηση της δράσης απαιτεί οι μαθητές να: 

• οργανωθούν ως ομάδα στο Μαθητικό Συμβούλιο της τάξης και να μπουν  όλοι στη θέση του 
εκπροσώπου της ομάδας, 

• αναπτύξουν δεξιότητες επιχειρηματολογικού λόγου με κριτική σκέψη, στάση αποδοχής, 
ενσυναίσθηση και ευγένεια σε μια συζήτηση ολομέλειας της ομάδας,  

• ασκηθούν στη θεματική «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων  
• αναπτύξουν δεξιότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού (όπ. αναφ. στο: Reference Framework of 

Competences for Democratic Culture, vol.2, σελ. 17-21, Council of Europe editions, 2018), 
όπως: 

-Ανοιχτότητα στην πολιτισμική ετερότητα  
-Σεβασμός 
-Αυτοεκτίμηση 
-Ανεκτικότητα απέναντι στην αμφισημία  

-Ικανότητες ακρόασης και παρατήρησης  
-Ενσυναίσθηση 
-Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
-Γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

-Ικανότητες συνεργασίας 
-Ικανότητες επίλυσης συγκρούσεων 



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

522 

Αυτές οι δεξιότητες ενεργής ακρόασης, ενσυναίσθησης, διαπραγμάτευσης με κριτήρια τις 
θέσεις όλων στο τελικό αποτέλεσμα, είναι εξαιρετικά σημαντικές για την συνοχή της ομάδας και την 
ταυτότητά της (Μπαμπάλης, Γαλανάκη & Σταύρου, 2007). Η ομάδα μαθαίνει ότι η επιβολή μιας 
άποψης λόγω πλειοψηφίας δεν αφορά την ποιοτική και αποτελεσματική επικοινωνία. Η προσπάθεια 

για εύρεση κοινής λύση είναι ο πιο σημαντικός στόχος, γιατί αφορά πρωτίστως τη λειτουργία της 
ομάδας και έπειτα την απόφαση/αποτέλεσμα.  

Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό της Ρητορικής, ενώ απαραίτητα 
υπάρχει άλλος ένας ή δύο εκπαιδευτικοί της τάξης, οι οποίοι είναι απλά μέλη και δεν συντονίζουν τη 

συζήτηση. Κάθονται όλοι σε κύκλο και ένας μαθητής, ο οποίος ορίζεται ως συντονιστής, είναι αυτός 
που διαχειρίζεται τον λόγο μεταξύ της ομάδας. Άλλος μαθητής ορίζεται ως χρονομέτρης και 
αναλαμβάνει τη χρονομέτρηση και τη διαχείριση του χρόνου. Ορίζεται επίσης ένας γραμματέας, ο 
οποίος καταγράφει τις απόψεις των μελών και το αποτέλεσμα της συζήτησης. Οι εκπαιδευτικ οί 

συμμετέχουν ως απλά μέλη και τους δίνεται ο λόγος όπως σε κάθε μέλος. Όλα τα μέλη πρέπει να 
πάρουν θέση και αν δεν μιλήσουν όλοι δεν δίνεται ο λόγος για δεύτερη φορά σε κάποιον. Οι 
εκπαιδευτικοί που παρευρίσκονται έχουν την συνολική ευθύνη του συμβουλίου, με σκοπό οι μαθητές 
να καταφέρουν λεκτικά και μη λεκτικά να εφαρμόζουν με σεβασμό την διαδικασία με υποστηρικτική 

και θετική διάθεση προς όλους, ακολουθώντας τα κριτήρια που μαθαίνουν στο μάθημα της 
ρητορικής:  

-σεβασμός του συνομιλητή και της ομάδας   
-διαχείριση χρόνου 2 λεπτών  

-υποστηρικτική και θετική διάθεση με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας.  
Στον πίνακα ανακοινώσεων δίπλα στο διδακτικό συμβόλαιο της τάξης αναρτάται η φόρμα του 

Συμβουλίου, όπου περιλαμβάνεται η ημερομηνία και η συζήτηση (θέμα - αποτέλεσμα) και ισχύει για 
ένα μήνα, μέχρι την επόμενη συνάντηση του συμβουλίου τάξης (το φτιάχνει ο παρατηρητής σε 

συνεργασία με τον γραμματέα). Κάθε μαθητής έχει μια ατζέντα με σκοπό να καταγράφει τις ιδέες 
του μέχρι το επόμενο συμβούλιο, τα συναισθήματά του και τα συμπεράσματα (αν εφαρμόζονται κατά 
την άποψή του όσα αποφασίστηκαν). 

Η ενεργοποίηση των μαθητών για καταγραφή των θεμάτων που θα ήθελαν να συζητήσουν είναι 

θέματα που: 

• δεν κατάφεραν να λύσουν ούτε μέσα από τη διαπροσωπική σχέση με τον άλλον (π.χ. ένα παιδί 
με άλλα παιδιά ή εκπαιδευτικό) ούτε με τη διαδικασία του κουτιού παραπόνων στο μάθημα 
Ευ Ζην  ή την επίκληση για βοήθεια στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης   

• τους απασχόλησαν ατομικά ή ομαδικά και δεν αφορούν παράπονα, αλλά προτάσεις για 
βελτίωση της σχολικής ζωής 

Το «κουτί Παραπόνων και Θαυμασμού», που αναφέρεται παραπάνω, είναι μια διαδικασία στην 
οποία οι μαθητές καλούνται να γράψουν σε μορφή μικρού σημειώματος το θέμα που τους απασχολεί 

και να προτείνουν λύση στο α΄ ενικό πρόσωπο. Παράλληλα, γράφουν κάτι θετικό που έγινε στο 
σχολείο και τους άρεσε. Στο μάθημα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης οι μαθητές ανοίγουν τα 
κουτιά και τα συζητούν από κοινού στην ομάδα με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών.  

Η διαδικασία του Συμβουλίου τάξης είναι εκπαιδευτική και γι αυτό υπάρχει σχέδιο μαθήματος 

με διδακτικούς στόχους, βήματα και  στο τέλος η αξιολόγησή του. Οι μαθητές αξιολογούν προφορικά 
στην τάξη και γραπτά συνήθως στο σπίτι -χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά- την δράση. 

Τα σχέδια μαθήματος περιλαμβάνουν την υπενθύμιση των στόχων της δράσης και τα θέματα 
που οι μαθητές μέσα από την ατζέντα για την καταγραφή των προβλημάτων, των σκέψεων και των 

ιδεών τους καταθέτουν στην εκπαιδευτικό όλο το μήνα, τα οποία έπειτα ομαδοποιούνται και 
κοινοποιούνται σε όλους πριν το Συμβούλιο Τάξης. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει επίσης και 
ποιοι μαθητές θα έχουν τον ρόλο του συντονιστή, του χρονομέτρη και του γραμματέα σε κάθε 
συμβούλιο. Το σχέδιο μαθήματος είναι γραμμένο νωρίτερα από τον εκπαιδευτικό, υπεύθυνο της 

Ρητορικής, με βάση το προηγούμενο Συμβούλιο. 
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1.2. Εφαρμογή της δράσης  

Από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο στην Δ, στην Ε και στην Στ τάξη πραγματοποιήθηκαν έως 

και 4 Συμβούλια Τάξης. Η αρχική ανταπόκριση των μαθητών ήταν θετική, γιατί επρόκειτο για 
κάτι το διαφορετικό. Το ενδιαφέρον των μαθητών κινητοποίησαν: 

• η διαδικασία (κυκλική διάταξη των μελών, διαχείριση της συζήτησης από τους μαθητές με 
τον εκάστοτε συντονιστή, τα θέματα προς συζήτηση)  

• τα εργαλεία (ατζέντα καταγραφής, χρονόμετρο) 

• η προετοιμασία και η εμπλοκή των μαθητών (προφορικός και γραπτός λόγος σε βιωματικά 
θέματα που οι ίδιοι επιλέγουν)  

Στην Δ τάξη, όπου πραγματοποιήθηκαν 2 συμβούλια έως τον Απρίλιο, συμμετείχαν 11 
μαθητές. Το πρώτο Συμβούλιο είχε ως θέμα τη συναναστροφή με τους μαθητές της Γ’ Δημοτικού τις 

ώρες που έχουν συνδιδασκαλίες μαθημάτων και τον τρόπο που αυτοί οι μαθητές συμπεριφέρονται 
και γράφουν στα θρανία της Δ τάξης. Η συζήτηση αφορούσε την εύρεση λύσης στο παραπάνω 
πρόβλημα. Οι προτάσεις των μαθητών ήταν: 1) να κάνουν το ίδιο στα θρανία της Γ, 2) να το πουν 
στην κυρία τους, 3) να τους πουν απλά να μην το κάνουν, 4) να συζητήσουν με τους μαθητές της Γ’ 

και να τους κάνουν να μπουν στη δική τους θέση.  Η τελική πρόταση, αποδεκτή από όλα τα μέλη, 
διατυπώθηκε ως εξής: «Να τους το πούμε ότι μας πειράζει και να τους εξηγήσουμε το γιατί. Να τους 
κάνουμε να μπουν στη θέση μας και να καταλάβουν πώς νιώθουμε, γιατί έτσι θα σκεφτούν γιατί μας 
ενοχλεί τόσο αυτό το θέμα».   

Το δεύτερο Συμβούλιο είχε ως θέμα τη συναναστροφή με παιδιά άλλων τάξεων στο 
διάλειμμα. Η συζήτηση αφορούσε την εύρεση λύσης για τη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου 
παιδιού της Β’ Δημοτικού στο διάλειμμα προς τα παιδιά της Δ’ τάξης.  Οι προτάσεις των μαθητών 
ήταν: 1) να συζητήσει και να γράψει  ο μαθητής την συμπεριφορά του και τις συνέπειές της στους 

άλλους, 2) να μιλήσουν στους εκπαιδευτικούς για να επιληφθούν άμεσα, 3) να συζητήσουν ήρεμα 
μαζί του, αφού πρώτα ο ίδιος αναγνωρίσει την συμπεριφορά του, ώστε να του εξηγήσουν τι είναι 
αυτό που τους ενοχλεί. Η τελική πρόταση, αποδεκτή από όλα τα μέλη, ήταν μια σύνθεση των δύο 
τελευταίων: Να γίνει διαχείριση της συμπεριφοράς του μαθητά από κάποιον εκπαιδευτικό και οι ίδιοι 

να συζητήσουν μαζί του με ήρεμο τρόπο, ώστε να του εξηγήσουν τι είναι αυτό που τους ενοχλεί.  
 

 
 

Εικόνα 1: Συμβούλιο τάξης Δ' 
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Στην Ε Δημοτικού συμμετείχαν 12 μαθητές. Το πρώτο Συμβούλιο είχε ως θέμα την ένταση που 
έχουν κάποιοι μαθητές την ώρα του μαθήματος. Η συζήτηση αφορούσε την εύρεση λύσης για το πώς 
μπορούν όλοι να είναι ήρεμοι στο μάθημα, ώστε να μην το παρεμποδίζουν. Οι προτάσεις των 
μαθητών ήταν: 1) να δίνονται 10΄ στους μαθητές μετά το διάλειμμα για να ηρεμούν, 2) να 

αξιοποιούνται 5΄ από το διάλειμμα και 5’ από το μάθημα για να μοιραστεί ο χρόνος, 3) να μην 
διαβάζουν τις εργασίες στο μάθημα ώστε να ηρεμούν την ώρα του μαθήματος, 4) να συζητούν τα 
θέματα που τους δημιουργούν ένταση την ώρα του μαθήματος, 5) να αφιερώνουν χρόνο από το 
διάλειμμα για συζήτηση και επίλυση αν το ζήτημα αφορά περιστατικό του διαλείμματος και  χρόνο 

από το μάθημα αν αφορά περιστατικό του μαθήματος.  Η τελική πρόταση, αποδεκτή από όλα τα μέλη, 
διατυπώθηκε ως εξής: «Να αφιερώνουμε 5' από το διάλειμμα και να συζητάμε αν μας απασχολεί 
κάποιο περιστατικό του διαλείμματος και 5' από το μάθημα αν μας απασχολεί περιστατικό του 
μαθήματος». 

Το δεύτερο Συμβούλιο είχε ως θέματα: 1) την άρνηση κάποιων μαθητών να γράφουν τεστ και 
τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν με τη διατύπωση των εκφωνήσεων, 2) την έλλειψη σεβασμού και 
ενσυναίσθηση μεταξύ των μαθητών και ως προς τους εκπαιδευτικούς. Η συζήτηση αφορούσε την 
εύρεση λύσης για τα παραπάνω δύο ζητήματα. Οι προτάσεις των μαθητών για το κάθε θέμα ήταν: 

Πρώτο θέμα: 1) να είναι πιο σαφείς οι εκφωνήσεις, 2) να δίνουν διευκρινίσεις οι δάσκαλοι, 3) να μην 
γράφουν τόσα τεστ, 4) να τους βοηθάει ο δάσκαλος την ώρα του τεστ. Δεύτερο θέμα: 1) να συζητούν 
για το κάθε ζήτημα που προκύπτει, 2) να υπάρχουν συνέπειες σε όποιον δεν φέρεται σύμφωνα με 
τους κανόνες της τάξης. Η τελική πρόταση, αποδεκτή από όλα τα μέλη, ήταν για το πρώτο  θέμα: Να 

είναι πιο ξεκάθαρες οι εκφωνήσεις στα τεστ και να διευκρινίζουν οι εκπαιδευτικοί εξαρχής τι 
ζητάνε. Το δεύτερο θέμα δεν ολοκληρώθηκε. Αξιοποιήθηκαν οι προτάσεις των μαθητών στο πλαίσιο 
του μαθήματος «Ευ ζην», όπου οι μάθητες συζήτησαν με την εκπαιδευτικό της τάξης το ζήτημα ώστε 
ένα μην εκκρεμεί μέχρι το επόμενο Συμβούλιο.  

Το τρίτο Συμβούλιο είχε ως θέματα: 1) Την καταστροφή των κουτιών Παραπόνων και 
Θαυμασμού από μέλος της ομάδας, 2) Την αλλαγή των θέσεων την ώρα του μαθήματος. Η συζήτηση 
αφορούσε την εύρεση λύσης για τα παραπάνω δύο θέματα. Οι προτάσεις των μαθητών ήταν για το 
κάθε θέμα: Πρώτο θέμα: 1) να αγοράσει η κυρία νέα κουτιά, 2) να αγοράσει το σχολείο νέα κουτιά, 

3) να φτιάξουν τα δικά τους κουτιά. Δεύτερο θέμα: 1) να κάθονται όπου θέλουν 2) να χωριστούν σε 
αγόρια – κορίτσια, 3) να ζητήσουν από τη δασκάλα τις θέσεις που θέλουν και να τους μετακινεί 
αλλού αν δεν είναι ήρεμοι. Η τελική πρόταση, αποδεκτή από όλα τα μέλη, διατυπώθηκε ως εξής: 
Πρώτο θέμα: «Να φτιάξουν ομαδικά τα νέα κουτιά της τάξης στην ώρα των εικαστικών και να είναι 

όλοι υπεύθυνοι για την προστασία και διατήρησή τους». Δεύτερο θέμα: «Θα φτιάξουν όλοι μαζί ένα 
σχεδιάγραμμα με τις θέσεις που θέλουν να έχουν και η δασκαλα να τους αλλάξει αν έστω και ένας 
δεν τηρεί τους κανόνες της τάξης». 

Το τέταρτο Συμβούλιο είχε ως θέματα: 1) Ζήτημα με ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητή της Β’ 

Δημοτικού. 2) Κάρτες πόκεμον και παιχνίδια στο διάλειμμα.  Η συζήτηση αφορούσε την εύρεση 
λύσης για τα παραπάνω δύο θέματα. Οι προτάσεις των μαθητών ήταν για το κάθε θέμα: Πρώτο θέμα: 
1) Να διαχειριστούν το ζήτημα οι εκπαιδευτικοί, 2) Να χάσει διαλείμματα ο μαθητής, 3) Να 
συζητήσουν οι μαθητές μαζί του. Δεύτερο θέμα: 1) Να φέρνουν ό,τι παιχνίδι θέλουν στο σχολείο, 2) 

Να φέρνει μόνο η Ε΄ τάξη κάρτες και όχι οι άλλες, 3) Να παίζουν  παιδαγωγικά παιχνίδια συχνότερα 
στην τάξη, 4) Να φτιάξουν τα δικά τους παιχνίδια. Η τελική πρόταση, αποδεκτή από όλα τα μέλη 
ήταν: Πρώτο θέμα: Διαχείριση του περιστατικού από τους εκπαιδευτικούς και συζήτηση μεταξύ των 
μαθητών. Δεύτερο θέμα: Να δημιουργήσουν νέα δικά τους παιχνίδια με κατασκευές και να 

καθιερώσουν μία ώρα με παιδαγωγικά παιχνίδια κάθε εβδομάδα.  
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Εικόνα 2: Συμβούλιο τάξης Ε' 

 

Στην ΣΤ Δημοτικού συμμετείχαν 8 μαθητές. Το πρώτο Συμβούλιο είχε ως θέμα τα σχόλια 
συμμαθητών όταν κάποιος λέει μια λάθος απάντηση. Η συζήτηση αφορούσε την εύρεση λύσης για 

το παραπάνω ζήτημα. Οι προτάσεις των μαθητών αφορούσαν τρόπους με τους οποίους μπορεί 
κάποιος να αποφύγει να κάνει τέτοιους σχολιασμούς για να μη νιώθει  κάποιος άλλος άσχημα. Η 
τελική πρόταση, αποδεκτή από όλα τα μέλη, ήταν να συζητηθεί ξανά αυτό το θέμα και να βρεθούν 
περισσότερα επιχειρήματα που σχετίζονται με αυτό.  

Το δεύτερο Συμβούλιο είχε ως θέμα ότι στην ομάδα της τάξης υπάρχουν ζητήματα τα οποία 
δεν συζητούνται ανοιχτά από τους μαθητές στην ολομέλεια.  Η συζήτηση αφορούσε την εύρεση 
λύσης για το πώς μπορούν να μιλούν ανοιχτά για οτιδήποτε αφορά την ομάδα και πώς μπορούν να 
βρίσκουν λύσεις γι’ αυτό. Οι προτάσεις των μαθητών ήταν σχετικές με θέματα τα  οποία υπάρχουν 

αλλά δεν αναφέρονται στην ολομέλεια και συζητήθηκαν με τον συντονισμό από τους εκπαιδευτικούς 
για την ομαλή ροή της διαδικασίας. Η τελική πρόταση αποδεκτή από όλα τα μέλη διατυπώθηκε ως 
εξής: «Να αξιοποιούν το συμβούλιο τάξης για να συζητούν τα θέματα που τους απασχολούν και να 
τα λύνουν με ειλικρίνεια και σεβασμό».  

Το τρίτο Συμβούλιο είχε ως θέματα: 1) Τη γραφική ύλη που επιτρέπεται να έχουν οι μαθητές 
στις κασετίνες τους. 2) Τη συναναστροφή με τα παιδιά του Γυμνασίου, το οποίο συστεγάζεται με το 
Δημοτικό. Η συζήτηση αφορούσε την εύρεση λύσης για τα παραπάνω ζητήματα που απασχολούσαν 
τους μαθητές. Οι προτάσεις των μαθητών ήταν για το πρώτο θέμα να διευκρινιστούν οι λόγοι που 

δεν επιτρέπονται να έχουν πολλά στυλό και μαρκαδοράκια την ώρα του μαθήματος, τονίζοντας ότι 
το έκαναν μεγαλύτερο θέμα απ’ ότι θα έπρεπε. Για το δεύτερο θέμα προτάθηκε οι μαθητές να 
συναναστρέφονται με το γυμνάσιο, αλλά με κάποια όρια ώστε να μην παρεκκλίνουν από το πλαίσιο 
του Δημοτικού.  

Το τέταρτο Συμβούλιο είχε ως θέμα τα σχολικά διαλείμματα, τον όγκο των εργασιών στο σπίτι 
και τη μειωμένη συμμετοχή των μαθητών στα κοινά του σχολείου.  Οι προτάσεις των μαθητών ήταν: 
Για το πρώτο θέμα: Να κάνουν διάλειμμα στην παιδική χαρά, όχι μόνο στο προάυλιο του σχολείου. 
Για το δεύτερο θέμα: Να αναλάβουν την ευθύνη τους ως μαθητές για να προετοιμαστούν κατάλληλα 

γνωστικά για το γυμνάσιο. Για το τρίτο θέμα: Να δρουν ομαδικά στα θέματα του σχολείου και να 
συμμετέχουν στις κοινές δράσεις που διοργανώνονται.  
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Εικόνα 3: Συμβούλιο τάξης ΣΤ’ 

2. Αποτελέσματα της δράσης 

Οι μαθητές  της Ε΄ Δημοτικού φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα επιχειρηματολογίας και 

οργάνωσης μιας ουσιαστικής συζήτησης απ΄ότι οι μαθητές της Δ΄ και της Στ΄ Δημοτικού, καθώς:  

• οι μαθητές μπορούσαν να λειτουργήσουν με ρόλους και δεν μπέρδεψαν τις προσωπικές τους 
σχέσεις με τη λειτουργία της ομάδας, έδειχναν ενσυναίσθηση και ενεργή ακρόαση  

• οι μαθητές χρησιμοποιούσαν ιδέες και επιχειρήματα που αφορούσαν την επίλυση του 
προβλήματος κάθε φορά με δική τους ανάληψη της ευθύνης 

Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές της Δ και της Στ δυσκολεύονταν να ακολουθήσουν τις 
διαδικασίες και τους κανόνες τους Συμβουλίου, καθώς δεν περίμεναν όλοι να πάρουν τον λόγο για 

να μιλήσουν και δυσκολεύονταν να εκφραστούν με γνώμονα το καλό της ομάδας και όχι των 
διαπροσωπικών τους σχέσεων. Προκειμένου να αναπτυχθεί η ικανότητα επιχειρηματολογίας και 
αυτών των τάξεων, θα μπορούσε να συζητηθεί ανοιχτά το ζήτημα με τους μαθητές και να γίνουν 
σχετικές δραστηριότητες από την εκπαιδευτικό της Ρητορικής στα πλαίσια του μαθήματος.  

Στην αξιολόγηση που οι μαθητές έγραψαν, οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού δήλωσαν τα εξής:   
«Πιστεύω ότι με το συμβούλιο τάξης λύνουμε πιο εύκολα τα προβλήματά μας, επειδή είναι σαν 

ψυχοθεραπεία, μόνο που ο ψυχοθεραπευτής είσαι εσύ και άλλα άτομα».  
«Το συμβούλιο τάξης βοηθάει εμένα με το θέμα των ψυχολόγων και όταν ακούω ένα πρόβλημα 

σκέφτομαι αν μπορώ να κάνω κάτι για να το λύσω. Επίσης μπορώ να πω εγώ ένα πρόβλημα και οι 
άλλοι να το ακούσουν και να σκεφτούν και οι άλλοι μια λύση».  

«Εγώ πιστεύω πως το συμβούλιο τάξης μας βελτιώνει στο να λύνουμε τα προβλήματά μας και να 
μην τα έχουμε στο μυαλό μας και μας ενοχλούν»  

«Εμένα το συμβούλιο με βοηθάει να καταλάβω πώς νιώθουν οι συμμαθητές μου και αν θα 
μπορούσα να τους βοηθήσω με το πρόβλημα που έχουν» 

«Εγώ πιστεύω πως η ομάδα μου βελτιώνεται μέσα από το συμβούλιο… Γινόμαστε καλύτεροι στον 
προφορικό λόγο… πιο ανεξάρτητοι, διότι βρίσκουμε λύσεις για τα προβλήματά μας. Άλλο θετικό είναι 
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ότι μπορεί να αποφεύγουμε κάποιον και μέσα από το συμβούλιο να τον γνωρίζουμε καλύτερα και να 
τον καταλαβαίνουμε» 

«Με βοηθάει να γίνομαι καλύτερη στο λεξιλόγιο γιατί όταν ήμουν γραμματέας κατέγραφα με 
ωραίο λεξιλόγιο ό,τι γινόταν» 

«Βελτιωνόμαστε μέσα από αυτό γιατί συζητάμε τα προβλήματά μας με σοβαρότητα και 
ωριμότητα, κάνοντας σωστές συζητήσεις χωρίς να πεταγόμαστε γιατί περιμένουμε τη σειρά μας για να 
μιλήσουμε, όπως θα χρειάζεται να κάνουμε και στο μέλλον»  

«Με βοηθάει στο να επικοινωνώ καλύτερα με τους συμμαθητές μου».  

Οι παραπάνω φράσεις είναι αυτούσια αποσπάσματα από τις αξιολογήσεις που έγραψαν οι 
μαθητές και φανερώνουν τη σημασία που έχει γι’ αυτούς ο θεσμός του Συμβουλίου Τάξης. Μέσα 
από τα λεγόμενα των μαθητών αναδεικνύεται η έννοια της ενσυναίσθησης, την οποία αναγνωρίζουν 
οι μαθητές, η πολυσήμαντη σημασία της ομάδας και η ανάγκη που έχουν οι μαθητές να εκφράζονται 

στην ολομέλεια για τα θέματα που τους απασχολούν. Φαίνεται, έτσι, ότι το Συμβούλιο ωφελεί τους 
μαθητές κοινωνικοσυναισθηματικά και τους βοηθάει να δεθούν περισσότερο με την ομάδα τους, 
παρά τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να εκφράσουν, καθώς εν τέλει συναποφασίζουν για το 
καλό της ομάδας. 

3. Συζήτηση 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη λειτουργία μιας τάξης που: 

• ενδιαφέρεται για το πώς νιώθουν τα μέλη της  
• ενδιαφέρονται να βλέπουν την πραγματικότητα που βιώνουν ως πρόκληση να μάθουν για τον 

εαυτό τους (αυτεπίγνωση, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση), να μάθουν για τους άλλους που 
αλληλεπιδρούν καθημερινά, μικρούς και μεγάλους (περιγραφή γεγονότων χωρίς ερμηνείες, 
ταμπέλες, εικασίες, κατηγορίες)   

• ενδιαφέρονται να δοκιμάζουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα με τρόπο συλλογικό  

• ενδιαφέρονται να λειτουργούν ως αποτελεσματικά μέλη της ομάδας της τάξης και να 
δείχνουν στα υπόλοιπα μέλη την εκτίμησή τους και το πόσο σημαντικοί είναι, ανεξάρτητα 
από τα χαρακτηριστικά τους και τις ικανότητές τους ως μαθητές.  

Ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου τάξης είναι απλός, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν 
αφορούν την ηλικία ή τον αριθμό των μαθητών, αλλά τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας και κάθε 
μέλους ξεχωριστά. Όταν στην ομάδα υπάρχουν μέλη που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν οδηγίες 

και να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του ρόλου, η ομάδα τα βοηθάει δίνοντας το σωστό παράδειγμα. 
Επομένως, παρόλο που τα τμήματα στο σχολείο είναι ολιγομελή και συμμετείχαν κάτω από 12 
μαθητές στο Συμβούλιο, η δράση θα μπορούσε να υλοποιηθεί και σε τάξεις με περισσότερα άτομα 
με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές. Κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να είναι ο καθορισμός 

πειρσσότερων από ενός μαθητή για κάθε ρόλο ή η δειξαγωγή του Συμβουλίου 2 φορές το μήνα, 
εφόσον η ομάδα το αποζητά. Η ταχύτητα επίλυσης των θεμάτων εξαρτάται, ωστόσο, από την τριβή 
της κάθε ομάδας με τα εξής έργα: 

• συνέπεια στο έργο που έχει ανατεθεί 
• σαφήνεια στην επικοινωνία 
• κριτική σκέψη με χρήση επιχειρημάτων 

• ενσυναίσθηση και σεβασμός στο κάθε μέλος 
• αποδοχή της πραγματικότητας και των προτεραιοτήτων των άλλων μελών  
• επιχειρηματολογία και ικανότητα σύνθεσης απόψεων 

Η παρούσα πρόταση «Συμβούλιο τάξης» διαφοροποιείται από την πρακτική της «Συνέλευσης 
των Παιδιών» (Μόσχος & Καλησώρα, 2019), όπου γίνεται ψηφοφορία και αποφασίζει η πλειοψηφία. 
Στο «Συμβούλιο τάξης» μια πρόταση γίνεται αποδεκτή όταν όλα τα μέλη της ομάδας συμφωνήσουν 

με αυτήν, ενισχύοντας έτσι την έννοια της ομάδας. Η έννοια της ομάδας και  του ανήκειν σήμερα 
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είναι στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών συστημάτων που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
όπως η ενσυνάισθηση, η αυτεπίγνωση, η διαχείριση του λάθους και η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος 
(Alexander, 2020).   

Επειδή πιστεύουμε στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης αρχικά κάθε μαθητή, στη συνέχεια 

κάθε τμήματος και μετά κάθε τάξης, θεωρούμε ότι αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να 
εφαρμοστεί αρχικά σε οποιοδήποτε σχολείο και σε όποιο τμήμα ο εκπαιδευτικός και η ομάδα των 
μαθητών ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν ποιοτικά, με προτεραιότητα την αίσθηση του ανήκειν σε 
μια δίκαιη και με αξίες ομάδα (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,1986).  
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5. Παράρτημα 

 
 

Φόρμα Συμβουλίου Τάξης: 

 

 

 
 
 

  



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

530 

ΤΟ TOPAZE EFFECT ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 

Συμεωνίδης Νικόλαος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

Περίληψη 

Στην παρούσα διδακτική πρόταση που κατατίθεται, επιδιώκεται οι μαθητές της Ε’ τάξης του 

Δημοτικού, να καταφέρουν να εκτελέσουν με τη βοήθεια του φαινόμενου «Topaze», αριθμητικές 
πράξεις σε λεκτικά προβλήματα με νοερές στρατηγικές και με ορθότητα. Πλατφόρμα για το 
σχεδιασμού και την υλοποίηση της πρότασης αποτέλεσε η καθημερινή διδασκαλία στην τάξη. 
Εφαρμόστηκε ημι-πειραματική προσέγγιση και πραγματοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση με 

διδασκαλία νοερών υπολογισμών. Η αξιολόγησή της έγινε με φύλλο εργασίας σε τρία διαφορετικά 
χρονικά σημεία, στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης. Τα αποτελέσματα 
που εξήχθησαν ήταν θετικά και τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν ήταν εξ ίσου υποστηρικτικά και  
ελπιδοφόρα για τη συμβολή των στρατηγικών νοερών υπολογισμών στην ορθή εκτέλεση των 

αριθμητικών πράξεων. 
 
Λέξεις κλειδιά: «Topaze», νοερές στρατηγικές, ορθότητα πράξεων. 

1. Εισαγωγή 

Έρευνες στην Αγγλία (Ebutt, 1990) έχουν δείξει ότι οι στρατηγικές νοερών υπολογισμών είναι 
περισσότερο ευέλικτες σε σύγκριση με τους γραπτούς αλγόριθμους. Αντιμετωπίζονται και 

χρησιμοποιούνται όμως από τους μαθητές πιο εφήμερα, καθώς τις δημιουργούν άμεσα εκείνη τη 
στιγμή που εκτελούν την αριθμητική πράξη και έπειτα τις ξεχνούν, δίχως να εξασφαλίσουν τη 
δυνατότητα για μετέπειτα χρήση. Σε αντίθεση οι κάθετοι αλγόριθμοι είναι διαχρονικοί και μπορούν 
να εφαρμοστούν άμεσα με απλά βήματα. Υπολείπονται όμως σε δημιουργικότητα εξαιτίας της 

παθητικής μηχανιστικής χρήσης τους. Οι νοερές στρατηγικές προέρχονται από την επινοητικότητα 
των μαθητών με στόχο την πραγματοποίηση της οποιασδήποτε αριθμητικής πράξης με κάθε εφικτό 
τρόπο.  

Οι νοεροί υπολογισμοί βοηθούν τους μαθητές: να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν 

οι αριθμοί, τη δομή και τις ιδιότητές τους (Reys, 1984), να λαμβάνουν αποφάσεις για τον τρόπο που 
θα εκτελέσουν έναν υπολογισμό, να δημιουργούν και να παράγουν εκ νέου στρατηγικές 
υπολογισμού, να τους «χρησιμοποιούν ως μέσο, που οδηγεί στην παραγωγική σκέψη, στη δημιουργία 
υποθέσεων και γενικεύσεων που βασίζονται στην αντιληπτική κατανόηση» (Heirdsfield & Cooper, 

2004a). 
Οι μαθητές σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στους νοερούς υπολογισμούς και στο γνωστικό 

αντικείμενο των μαθηματικών όταν τους διδάσκονται από το δάσκαλο ή τουλάχιστον όταν 
καθοδηγείται η χρήση τους («Topaze effect») (Beishuizen, 2001; Blöte, Klein, & Beishuizen, 2000). 

Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκαν προγράμματα, τα οποία εστίαζαν: στη διδασκαλία των νοερών 
υπολογισμών με κατάλληλες οδηγίες και καθοδήγηση (QCA, 1999), στη χρήση τους για την επίλυση 
λεκτικών προβλημάτων (Klein, Beishuizen, & Treffers, 1998), στην προσέγγιση των νοερών 
στρατηγικών με την ανάπτυξη μαθηματικού λεξιλογίου με τη μορφή ενδείξεων - αναφορών προς 

αυτές (Rowland, 1992).  
 Επίσης οι νοεροί υπολογισμοί γίνονται πιο γρήγορα με το νου παρά στο χαρτί. Βοηθούν τους 

μαθητές να χρησιμοποιούν πιο σύντομες και λειτουργικές υπολογιστικές διαδικασίες. Συμβάλλουν 
στην βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στην επίλυση προβλήματος. Η εξάσκηση στους νοερούς 

υπολογισμούς κατ΄ επέκταση συμβάλλει και στην εμπέδωση και κατανόηση της λειτουργίας των 
γραπτών αλγόριθμων (DfEE 1998). 



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

531 

Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους προτείνεται 
η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ένα δομημένο 
ρεπερτόριο νοερών στρατηγικών και στην βελτίωση των επιδόσεών τους στις αριθμητικές πράξεις.  

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Το φαινόμενο «Topaze» ονομάστηκε από το Brousseau, ένα γνωστό θεατρικό έργο του Marcel 
Pagnol «Topaze». Στην πρώτη σκηνή του έργου, ένας ηθοποιός υποδύεται το δάσκαλο με όνομα 

«Topaze». Υπαγορεύει στο μαθητή του την ορθογραφία στη γαλλική γλώσσα και προσπαθεί να τον 
κάνει να γράψει σωστά στον πληθυντικό αριθμό τη φράση «des moutons étaient en sûreté dans un 
parc» τοποθετώντας το γράμμα “s” στη λέξη «moutons». Πλησιάζοντας κοντά στο μαθητή, 
επαναλαμβάνει συνέχεια τη φράση «des moutons» με επιτονισμό στην κατάληξή της εννοώντας 

προφανώς τον πληθυντικό αριθμό (Brousseau, 1984). 
Στο φαινόμενο «Topaze» ο δάσκαλος έχει ως στόχο οι μαθητές του να βρουν μία συγκεκριμένη 

απάντηση. Όταν αυτοί δυσκολεύονται τους καθοδηγεί προς το επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς όμως 
να το αποκαλύπτει, χρησιμοποιώντας διάφορες ερωτήσεις, συμπεριφορές και στάσεις. Μάλιστα, για 

να βοηθήσει περισσότερο τους μαθητές να δώσουν την αναμενόμενη απάντηση, ο δάσκαλος προωθεί 
έμμεσα την απάντηση, την διαρρέει, την παραφράζει. Μία επίσης εκδήλωση του φαινόμενου 
«Topaze» είναι η διατύπωση ενδείξεων στη διδακτική διαδικασία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο από το 
δάσκαλο για να καθοδηγήσει τους μαθητές και να τους κάνει γνωστή τη διδακτική του επιδίωξη 

(Brousseau, 2002).  
Στο φαινόμενο «Topaze» δεν χρειάζεται από τους μαθητές ιδιαίτερη προσπάθεια για την 

εύρεση της απάντησης, καθώς ο δάσκαλος τους καθοδηγεί με μια αλληλεπίδραση, μια υπόδειξη, ένα 
υπαινιγμό ή μία σχετική νύξη, στο αποτέλεσμα. Και έτσι όταν οι μαθητές καθοδηγούμενοι από το 

δάσκαλο αναγνωρίσουν την υπόδειξή του, δίνουν την αναμενόμενη απάντηση (Novotná & 
Hošpesová, 2007).  

Ελλοχεύει ο κίνδυνος όμως με τη συχνή χρήση του φαινομένου «Topaze» να μειωθεί η 
αποτελεσματικότητα των μαθητών στην επίλυση αριθμητικών προβλημάτων. Αυτό μπορεί να συμβεί 

διότι οι μαθητές δεν θα συνεργάζονται ώστε να βρουν τις δικές τους στρατηγικές επίλυσης, αλλά θα 
περιμένουν την αναμενόμενη από το δάσκαλο (Novotná & Hošpesová, 2007). 

 
3. Μεθοδολογία 

3.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στην παρούσα πρόταση ακολουθήθηκε η ημι-πειραματική προσέγγιση (Campbell & Cook, 

1979). Επιλέχθηκε αυτός ο σχεδιασμός καθώς ήταν δύσκολο να γίνει τυχαία η κατανομή των ατόμων 
σε μία ομάδα, όπως η τυχαία κατανομή των μαθητών ενός σχολείου σε τμήματα, για την οποία 
συντρέχουν συγκεκριμένες συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση εξετάστηκε η σχέση μεταξύ της 
ανεξάρτητης με την εξαρτημένη μεταβλητή, όπου γίνεται να μεταβληθεί η μεν για ελεγχθεί αν 

υπάρχουν αλλαγές στη δε (Bryman, 2016).  
Συμμετείχε μια ομάδα μαθητών η οποία δέχτηκε διδακτική παρέμβαση. Ελέχθηκε αν και κατά 

πόσο επηρεάστηκε η χρήση των νοερών υπολογισμών από τους μαθητές στην εκτέλεση των 
πράξεων. Επίσης ελέγχθηκε αν επηρεάστηκε και η ορθότητα της εκτέλεσης των πράξεων.  

Συγκεκριμένα, έγινε διδακτική παρέμβαση με ημι-πειραματική προσέγγιση και εφαρμόστηκε 
το αγγλικό πρότυπο διδασκαλίας νοερών υπολογισμών (QCA, 1999) σε μαθητές της Στ’ τάξης του 
Δημοτικού σχολείου. 

Η αξιολόγηση της παρέμβασης έγινε με φύλλα εργασίας σε τρία χρονικά σημεία, στην αρχή 

της παρέμβασης, κατά τη διάρκειά της και στο τέλος της. Τα φύλλα εργασίας περιλάμβαναν λεκτικά 
προβλήματα όπου οι μαθητές κλήθηκαν να σχηματίσουν τις απαιτούμενες πράξεις και να τις 
εκτελέσουν. Καταγράφηκαν οι νοερές στρατηγικές που χρησιμοποίησαν (Λεμονίδης, 2020) και 
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αναζητήθηκε αν και κατά πόσο η διδακτική παρέμβαση επηρέασε τη χρήση των νοερών 
υπολογισμών στις πράξεις καθώς και αν επηρέασε και την ορθότητα της εκτέλεσής τους.  
 

3.2. Το δείγμα  

Η παρέμβαση έγινε στο τμήμα της Στ’ τάξης 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου. Είχε διάρκεια ένα 
μήνα. Συμμετείχαν 16 μαθητές, 8 αγόρια και 8 κορίτσια. Κάθονταν από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς, σε μικρές μεικτές ομάδες των τεσσάρων μαθητών. Η σύνθεση τους έγινε από τους ίδιους, 
σύμφωνα με φιλικές σχέσεις που είχαν μεταξύ τους. Σε καθεμία υπήρχε ο ρόλος του συντονιστή, του 
γραμματέα και των εμψυχωτών. Εβδομαδιαία οι ρόλοι εναλλάσσονταν μεταξύ τους δεξιόστροφα 
(Vaughan, 2002). 

 

3.3. Η παρέμβαση  

Οι φάσεις της παρέμβασης εκτυλίχθηκαν νηματικά ως εξής:  

• Διδασκαλία νοερών υπολογισμών και προφορική εξάσκηση πριν από την έναρξη του 
μαθήματος σύμφωνα με τα αγγλικά πρότυπα (QCA, 1999).  

• Ανάπτυξη μαθηματικού λεξιλογίου (Rowland, 1992) με τη μορφή ενδείξεων προς τις νοερές 
στρατηγικές. 

• Αναζήτηση αποτελεσμάτων της παρέμβασης με διανομή φύλλου εργασίας που περιείχε 
λεκτικό πρόβλημα. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε τρεις φορές με παραλλαγές των 
προβλημάτων.  

• Τοποθέτηση χρονικού ορίου είκοσι λεπτών για την επίλυση του προβλήματος.  

• Ανάπτυξη μαθηματικού διαλόγου, για την επεξήγηση του φύλλου εργασίας και την έμμεση 
ενεργοποίηση στρατηγικών νοερών υπολογισμών με το φαινόμενο «Topaze».  

• Επίλυση στις ομάδες.  

• Ανάπτυξη μαθηματικού διαλόγου με τους μαθητές για την καταγραφή, παρουσίαση και 
ερμηνεία των στρατηγικών υπολογισμού τους και αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής τους. 

• Αναζήτηση της ορθότητα εκτέλεσης των νοερών στρατηγικών υπολογισμού 

• Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση. 

Ο στόχος της παρέμβασης ήταν να εγείρει με τη βοήθεια του φαινόμενου “Topaze” 

στρατηγικές νοερών υπολογισμών από τους μαθητές για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων σε 
λεκτικά προβλήματα και με ορθότητα 

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς συνάντησε την επισταμένη διδασκαλία των νοερών 
υπολογισμών. Οι μαθητές τους είχαν γνωρίσει στην ύλη των μαθηματικών των προηγούμενων 

τάξεων και περισσότερο στην Ε’ δημοτικού. Δόθηκε μια περίοδος προσαρμογής και γνωριμίας με 
τους μαθητές και με τον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών που εφαρμόστηκε (QCA, 1999). 
Έπειτα ξεκίνησε η διαδικασία της διερεύνησης των αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση της 
παρέμβασης στα μισά του πρώτου τριμήνου.  

Η παρέμβαση διήρκησε ένα μήνα και τα αποτελέσματά της αναζητήθηκαν με τρία διαφορετικά 
φύλλα εργασίας. Οι μαθητές κλήθηκαν σε αυτά να επιλύσουν από ένα λεκτικό πρόβλημα τα οποία  
μεταξύ τους διέφεραν σε επίπεδο δυσκολίας.  

Ο δάσκαλος και τις τρεις φορές χρησιμοποίησε το «Topaze effect» ώστε να ενεργοποιηθούν οι 

μαθητές και να πυροδοτήσουν τις στρατηγικές νοερών υπολογισμών για την εκτέλεση των 
υπολογισμών τους. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησε λέξεις- ενδείξεις προς τις στρατηγικές νοερών 
υπολογισμών τις οποίες είχε επισημάνει στην παρέμβαση και οι οποίες θα μπορούσαν να 
καθοδηγήσουν τους μαθητές να εκτελέσουν τις αριθμητικές πράξεις με νοερούς υπολογισμούς.  
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Τα προβλήματα από το πρώτο στο δεύτερο και τέλος στο τρίτο, ήταν σταδιακά εμπλουτισμένα 
με νέους πιο δύσκολους αριθμούς και με περισσότερα ζητήματα.  

Η χρήση των φύλλων εργασίας αποτελούσε μέρος της πορείας διδασκαλίας και συγκεκριμένα 
της πέμπτης φάσης με τίτλο «αξιολόγηση». Στη θεματική ενότητα 1 και στο μάθημα 9 των 

μαθηματικών της Στ’ συμπεριλήφθηκε το πρώτο φύλλο εργασίας. Ο τίτλος του μαθήματος ήταν 
«Μιλώ με τη γλώσσα των αριθμών– Λύνω σύνθετα προβλήματα τεσσάρων πράξεων», το οποίο 
ενέπιπτε στον ημερολογιακό προγραμματισμό. Η συγκεκριμένη ενότητα επιλέχθηκε καθώς 
εντάσσεται στη γνωστική περιοχή των λεκτικών προβλημάτων, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ο 

μαθητής για να σχεδιάσει τα βήματά του και να οδηγηθεί στις επιζητούμενες πράξεις. Αποτελεί μια 
ενότητα η οποία επαναλαμβάνεται περίπου εμπλουτισμένη κάθε δέκα μαθήματα, ενσωματώνοντας 
την προϋπάρχουσα γνώση. Το δεύτερο και τρίτο φύλλο εργασίας τα οποία δόθηκαν στην μέση και 
το τέλος της παρέμβασης, συνέπεσαν με την ολοκλήρωση της πρώτης ενότητας και λειτούργησαν 

αντίστοιχα ως εμπέδωση, ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση των σύνθετων προβλημάτων με 4 πράξεις.  
Τα λεκτικά προβλήματα που κλήθηκαν να λύσουν οι μαθητές στα τρία φύλλα εργασίας ήταν 

για το καθένα τα εξής: 
«Ο κύριος Αυτοκινητόπουλος σκοπεύει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο αξίας 31600 €.Ο έμπορος 

του προσφέρει τις εξής επιλογές: να πληρώσει με μετρητά όλο το ποσό ή να δώσει προκαταβολή 10000€ 
και 72 δόσεις των 320€. Πόσο θα πληρώσει περισσότερο αν αποφασίσει να το αγοράσει με δόσεις;  

«Ο κύριος Αυτοκινητόπουλος θα ήθελε να προχωρήσει σε μία αγορά ενός αυτοκινήτου που 
στοιχίζει 63200€. Ο πωλητής του προσφέρει τις εξής επιλογές: να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό τοις 

μετρητοίς ή μπορεί να προκαταβάλει 20000€ και να πληρώσει το υπόλοιπο ποσό σε 72 δόσεις των 
620€. Τελικά αν το αγοράσει με δόσεις, θα πληρώσει περισσότερο και πόσο; 

«Ο κύριος Αυτοκινητόπουλος σκοπεύει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο αξίας 63200€. Ο έμπορος 
του προσφέρει τις εξής επιλογές: α) να πληρώσει με μετρητά όλο το ποσό β) να δώσει προκαταβολή 

20000€ και 72 δόσεις των 620€, γ) να δώσει προκαταβολή 30000€ και το υπόλοιπο σε 16 ισόποσες 
δόσεις. Να βρείτε: 1) ποια περίπτωση αγοράς συμφέρει περισσότερο, 2) σε ποια περίπτωση δόσεων θα 
χρεωθεί περισσότερο και πόσο;»   

Τα προβλήματα ήταν παραλλαγές του αυθεντικού προβλήματος 4 της ενότητας 9 του τετραδίου 

εργασιών. Δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο πρόβλημα αυτούσιο από το συγκεκριμένο εγχειρίδιο για να 
αποκλειστεί η πιθανότητα οι μαθητές να ήταν προετοιμασμένοι και να το είχαν λύσει στο σπίτι 
προηγούμενη ημέρα. Το περιεχόμενό του ανταποκρίνονταν στους στόχους της ενότητας όπως αυτοί 
ορίζονταν από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

Ο δάσκαλος κάθε φορά με τη διανομή του φύλλου εργασίας, ενημέρωνε τους μαθητές ότι δεν 
θα έπρεπε να ανησυχούν και να αγχωθούν αφού δεν πρόκειται για κάποιο απροειδοποίητο κριτήριο 
αξιολόγησης.  

Ένας μαθητής αναλάμβανε την ευθύνη να το διαβάσει μεγαλόφωνα. Έπειτα το επαναλάμβανε 

με απλά δικά του λόγια. Ο δάσκαλος ρωτούσε αν υπήρχαν απορίες ώστε να εξηγήσει κάποια σημεία 
του προβλήματος που πιθανόν να δυσκόλευαν τους μαθητές. Έπειτα τους ζητούσε να ξεκινήσουν 
την επίλυση, ενημερώνοντας τους πως έχουν στη διάθεσή τους 20 λεπτά. Επίσης, με τη βοήθεια του 
«Topaze effect» (λέξεις- ενδείξεις προς τους νοερούς υπολογισμούς), προσπάθησε να καθοδηγήσει 

τους μαθητές να ενεργοποιήσουν στρατηγικές νοερών υπολογισμών για την εκτέλεση των πράξεών 
τους. Στη συνέχεια, μετακινούταν ανάμεσα στις ομάδες και επέβλεπε τις διαδικασίες επίλυσης.  

Με το πέρας των 20 λεπτών οι ομάδες έπρεπε να καταθέσουν και να εξηγήσουν με μαθηματικά 
επιχειρήματα τις λύσεις τους αλλά και τις στρατηγικές υπολογισμού τους. Ο συντονιστής κάθε 

ομάδας ανοικοίνωνε τις απαντήσεις. Αναπτύχθηκε γόνιμος μαθηματικός διάλογος, καταγράφηκαν 
στον πίνακα, παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές υπολογισμού και αιτιολογήθηκαν τα κρ ιτήρια που 
έπαιξαν βασικό ρόλο για την επιλογή τους. Με την ολοκλήρωση καθεμίας παρουσίασης οι υπόλοιποι 
μαθητές υπέβαλλαν τα ερωτήματά τους, τις αμφιβολίες τους, έκαναν την κριτική τους και τα σχόλιά 

τους, συνοδευόμενα από επιχειρήματα, είτε αυτά ήταν θετικά είτε αρνητικά προς αναστοχασμό και 
ανατροφοδότηση.  
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4. Αποτελέσματα 

Με την συμπλήρωση όλων των φύλλων εργασίας ολοκληρώθηκε και η συλλογή των 

αποτελεσμάτων. Καταγράφτηκαν οι τρόποι υπολογισμού των πράξεων και η ορθότητά τους στα 
λεκτικά προβλήματα τα οποία είχαν κλιμακωτή αναβάθμιση του επιπέδου δυσκολίας.  

 Και στα τρία φύλλα εργασίας, πριν την έναρξη της επίλυσης των προβλημάτων από τις 
ομάδες και κατά την επεξήγηση τους, έγινε έμμεση αναφορά από το δάσκαλο στις στρατηγικές των 

νοερών υπολογισμών με τη χρήση του φαινόμενου «Topaze», γεγονός που βοήθησε οι μαθητές να 
ενεργοποιήσουν τις νοερές στρατηγικές στους υπολογισμούς τους. Επίσης η διδασκαλία των νοερών 
υπολογισμών και η εξάσκησή τους πριν από το μάθημα (QCA, 1999) συνέβαλε στην κατανόηση, 
στην εμπέδωση τους και την εξέλιξή τους.  

Τα αποτελέσματα για τα δεδομένα αξιολόγησης και χρήσης και έδειξαν ότι στο πρώτο φύλλο 
εργασίας ο Κάθετος Αλγόριθμος απολαμβάνει την απόλυτη επιτυχία 100% με 40 στους 40 
υπολογισμούς σωστούς. Η Στρατηγική της Διάσπασης του ενός Αριθμού δεν σημείωσε ποσοστό 
επιτυχίας αφού και οι 4 ήταν λάθος. Η Στρατηγική του Διαχωρισμού (1010), σημείωσε απόλυτη 

επιτυχία 100%, με 4 στους 4 υπολογισμούς σωστούς. Το ποσοστό επιτυχίας για τον Κάθετο 
Αλγόριθμο στο πρώτο φύλλο εργασίας ήταν 100%, ενώ για τις στρατηγικές των νοερών υπολογισμών 
(Στρατηγική της Διάσπασης του ενός Αριθμού και Στρατηγική του Διαχωρισμού- 1010) ανήλθε 
μόλις στο 50%. Οι νοερές στρατηγικές αποτέλεσαν το 16,66% των υπολογισμών (8 από τους 48 που 

εκτελέστηκαν) και ο Κάθετος Αλγόριθμος το 83,33% (40 από 48 που εκτελέστηκαν).  
Στο δεύτερο φύλλο εργασίας ο Κάθετος Αλγόριθμος με 28 στους 32 υπολογισμούς σωστούς 

συγκέντρωσε ποσοστό επιτυχίας 87,50% και με 4 λάθος ποσοστό αποτυχίας 12,50%. Η Στρατηγική 
της Διάσπασης του ενός Αριθμού σημείωσε αποτυχία 100% αφού και οι 4 υπολογισμοί που έγιναν 

με αυτό τον τρόπο απέτυχαν. Την απόλυτη επιτυχία 100% γνώρισαν μόνο οι 4 Στρατηγικές του 
Διαχωρισμού (1010) και οι 4 της Συσσώρευσης (Ν10), αφού όλες έγιναν σωστά με ποσοστό επιτυχίας 
100% εκάστη. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας το ποσοστό επιτυχίας του Κάθετου Αλγόριθμου έπεσε 
στο 87,5% και σημείωσε αποτυχία 12,5%. Αντίθετα το ποσοστό των νοερών στρατηγικών 

(Στρατηγική της Διάσπασης του ενός Αριθμού, Στρατηγική του Διαχωρισμού- 1010 και στρατηγική 
της Συσσώρευσης -Ν10) αυξήθηκε σε 66,67% και η αποτυχία μειώθηκε στο 33,33%. Οι νοερές 
στρατηγικές έφτασαν στο 27,27% (12 από τους 44 που εκτελέστηκαν) και ο Κάθετος Αλγόριθμος 
υποχώρησε στο 72,73% (32 από 44 που εκτελέστηκαν). 

Στο τρίτο φύλλο εργασίας, δεν σημειώθηκε καμία αποτυχία. Όλοι οι τρόποι υπολογισμού ήταν 
σωστοί. Συγκεκριμένα 100% επιτυχία πέτυχαν οι: Κάθετος Αλγόριθμος (20/20), Στρατηγική της 
Διάσπασης και των δύο Αριθμών (8/8), Στρατηγική της Διάσπασης του ενός Αριθμού (24/24) και η 
Στρατηγική του Διαχωρισμού- 1010 (60/60). Τέλος στο τρίτο φύλλο εργασίας η επιτυχία του 

Κάθετου Αλγόριθμου επανήλθε στο 100% και η επιτυχία των στρατηγικών των νοερών υπολογισμών 
(Στρατηγική της Διάσπασης του ενός Αριθμού, Στρατηγική της Διάσπασης και των δύο αριθμών, 
Στρατηγική του Διαχωρισμού- 1010) διατήρησε την ανοδική της πορεία και κορυφώθηκε στο 100%. 
Οι νοερές στρατηγικές (Στρατηγική της Διάσπασης του ενός Αριθμού, Στρατηγική της Διάσπασης 

και των δύο αριθμών, Στρατηγική του Διαχωρισμού- 1010) άγγιξαν το 82,14% (92 από 112 που 
εκτελέστηκαν) και ο Κάθετος Αλγόριθμος έφτασε μόλις στο 17,86% (20 από 112 που εκτελέστηκαν).  

Ο συνολικός αριθμός των πράξεων που έγιναν με νοερές στρατηγικές και κάθετο αλγόριθμο 
και στα τρία φύλλα εργασίας ήταν 204. Η επιτυχία και των δύο ήταν σε υψηλό ποσοστό: 92,86% για 

τις νοερές στρατηγικές (104 από τις 112 ήταν σωστές) και 95,65% για τον Κάθετο Αλγόριθμο (88 
από τους 92 ήταν σωστοί). Η αποτυχία αντίστοιχα ήταν για τις μεν στο 7,14% (8 από τις 112 ήταν 
λάθος) και στο 4,35% για τους δε (4 από τους 92 ήταν λάθος). 

Το ποσοστό επιτυχίας του Κάθετου Αλγόριθμου δεν παρέμεινε σταθερό, αυξομειώθηκε από 

100% στο πρώτο φύλλο εργασίας σε 82,7% στο δεύτερο και πάλι στο 100% στο τρίτο. Αντίθετα το 
ποσοστό επιτυχίας των στρατηγικών των νοερών υπολογισμών σημείωσε αυξητική τάση από την 
πρώτη αξιολόγηση έως την τρίτη, λαμβάνοντας στην αρχική αξιολόγηση 50%, 66,67% στην επόμενη 
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και 100% στην τελική. Επίτευγμα το οποίο διαφαίνεται πως προήλθε μέσα από την παρέμβαση και 
τις συνιστάμενες της («Topaze effect», διδασκαλία νοερών υπολογισμών, μαθηματικό λεξιλόγιο). 

 
Πίνακας 1: Δεδομένα αξιολόγησης και χρήσης των νοερών στρατηγικών και του κάθετου αλγόριθμου στη διδακτική 

παρέμβαση 

 

5. Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Τα προβλήματα στα τρία φύλλα εργασίας είχαν ομοιότητες και διαφορές. Το περιεχόμενο ήταν 
παρόμοιο αλλά τα ποσά σκόπιμα διέφεραν. Στο δεύτερο και στο τρίτο φύλλο εμφανίστηκαν πιο 
δύσκολοι αριθμοί, περισσότερα ζητήματα και βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν ο ι μαθητές.  

Αναλογιζόμενοι τη χρήση των νοερών στρατηγικών σε ολόκληρη τη διδακτική παρέμβαση, οι 
μαθητές έκαναν στροφή στις νοερές στρατηγικές, όπου όλες μαζί συγκέντρωσαν ποσοστό 54,90% 
(χρησιμοποιήθηκαν σε 112 υπολογισμούς από τους 204) αφήνοντας πίσω τον Κάθετο Αλγόριθμο με 
ποσοστό 45,10% (χρησιμοποιήθηκε σε 92 υπολογισμούς από τους 204).  

Από τις νοερές στρατηγικές επικρατούσα αποδείχτηκε η Στρατηγική του διαχωρισμού (1010) 
αφού εκτελέστηκε τις περισσότερες φορές (68 από τις 112). Ταυτόχρονα ήταν και η  
αποτελεσματικότερη σε όλα τα φύλλα εργασίας συγκεντρώνοντας και από τα τρία απόλυτο ποσοστό 
επιτυχίας 100%, (68 στις 68). Φαίνεται ότι οι νοερές στρατηγικές ισοσκέλισαν την απόσταση με τον 

Κάθετο Αλγόριθμο και κέρδισαν την εμπιστοσύνη των μαθητών. Σε αυτό  ρόλο έπαιξε και η υψηλή 
αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα όπως διαμορφώθηκαν και από τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Για 
τους μαθητές αποτέλεσαν εναλλακτικές στρατηγικές υπολογισμού, τις οποίες χρησιμοποίησαν χωρίς 
ανασφάλεια, όπως αυτή καταγράφτηκε στο πρώτο  φύλλο εργασίας με τα χαμηλά ποσοστά 

υλοποίησης. 
Ένα σχόλιο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως οι μαθητές του τμήματος δεν είχαν εξασκηθεί 

ιδιαίτερα σε πράξεις με στρατηγικές νοερών υπολογισμών σε προηγούμενες τάξεις. Πιθανόν για αυτό 
το λόγο, να επέλεγαν περισσότερο τους κάθετους αλγόριθμους και ίσως έτσι ένιωθαν μεγαλύτερη 

σιγουριά στις δυνάμεις τους. Με τη διδακτική παρέμβαση και έπειτα, ξεκίνησαν να τους 
χρησιμοποιούν. Αν και τα πρώτα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά, με την ολοκλήρωση 
της παρέμβασης, φαίνεται ότι οι στόχοι υλοποιήθηκαν.  

Με τη βοήθεια του φαινόμενου «Topaze» φαίνεται ότι οι μαθητές καθοδηγήθηκαν έμμεσα και 

ενεργοποίησαν τις νοερές στρατηγικές για τους υπολογισμούς σε μεγάλο ποσοστό (από 16,66% στο 
πρώτο φύλλο στο 82,14% στο τρίτο). Μάλιστα φάνηκε και η συμβολή των στρατηγικών στην 
εκτέλεση των πράξεων, με τους μαθητές να τις θεωρούν πλέον πιο εύκολες, πιο λειτουργικές, άμεσες, 
γρήγορες και αξιόπιστες, σημειώνοντας μεγάλα ποσοστά επιτυχίας (92,86% σε όλα τα φύλλα μαζί). 

Μάλιστα πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, το θεωρητικό πλαίσιο φαίνεται να ενισχύεται με την 
παρούσα διδακτική πρόταση και να δίνεται η περεταίρω δυνατότητα για εφαρμογή και χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας για μια ποιοτικότερη διδακτική διαδικασία με αμφότερα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Oι νοερές στρατηγικές για τους υπολογισμούς φαίνεται να αποκτούν την εμπιστοσύνη των 
μαθητών και να αποδεικνύουν την αξιοπιστία τους έμπρακτα. Μπορούν να θεωρηθούν πιο 
αποτελεσματικές μέθοδοι υπολογισμού και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις 
αριθμητικές πράξεις. Το «Topaze effect», έδωσε την απαραίτητη προώθηση για την ενεργοποίηση 
και χρήση των στρατηγικών και εκείνες με τη σειρά τους συνέβαλαν αποτελεσματικά στην εκτέλεση 

των υπολογισμών.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΤΥΧΑΝ/ΠΕΤΥΧΑΝ% 
ΑΠΕΤΥΧΑΝ/ΑΠΕΤΥΧΑΝ 
% 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ν.Υ. 104 92,86% 8 7,14% 112 

ΚΑ 88 95,65% 4 4,35% 92 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

Ντούλια Αθηνά 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Δρ. Επιστημών Αγωγής 

 

Περίληψη  

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως παιδαγωγική προσέγγιση βασίζεται στις αρχές της 
Σύγχρονης Παιδαγωγικής για συμπερίληψη και ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών, 
αξιοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές, βιωματικές στρατηγικές και εναλλακτικά μέσα. Η 
παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σενάριο διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε τάξη 

μικτής ικανότητας τον καιρό της πανδημίας, μετά από χαρτογράφηση και αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία 
υιοθέτησης νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως η διαφοροποίηση της εργασίας προκειμένου ως 
εκπαιδευτικοί να ξανακερδίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, να αποκαταστήσουμε τη μαθησιακή 

σχέση ζωντανή, να αμβλύνουμε τις ανισότητες, ανοίγοντας νέους τρόπους και μεθόδους σκέψης και 
εργασίας σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  

 
Λέξεις κλειδιά: διαφοροποίηση διδασκαλίας, αξιολόγηση, ανταπόκριση, σύγχρονες 

προσεγγίσεις. 

1. Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και της υγειονομικής κρίσης, η εκπαιδευτική και μαθησιακή 
διαδικασία έχει υποστεί διάφορες μεταβολές με ανάλογες επιπτώσεις στη μαθησιακή πρόοδο των 
μαθητών. Η υιοθέτηση μέτρων και πρακτικών που επέβαλαν οι υγειονομικές συνθήκες είχαν ως 
αποτέλεσμα διακυμάνσεις και επιδράσεις τόσο στο μαθησιακό ενδιαφέρον και στην ετοιμότητα των 

μαθητών όσο και στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων και της ακαδημαϊκής τους πορείας. Η 
σταδιακή επάνοδος στη δια ζώσης διδασκαλία ανέδειξε πολλών ταχυτήτων μαθησιακά επίπεδα στις 
σχολικές τάξεις. Η υιοθέτηση και εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας αποτελεί μια αναγκαία 
συνθήκη προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών, να 

αμβλυνθούν μαθησιακά χάσματα και κενά  και να βιώσουν όλοι ξανά αισθήματα επιτυχίας, 
αποκαθιστώντας και πάλι το μαθησιακό περιβάλλον ζωντανό, προκλητικό και ενδιαφέρον. Στην 
παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα δομημένο διαθεματικό σενάριο διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στις πολυποίκιλες και πλουραλιστικές πλέον τάξεις του 

σύγχρονου σχολείου, το οποίο μετασχηματίζεται  και προσαρμόζεται στις ολοένα αυξανόμενες και 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της πραγματικότητας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η σημαντικότητα της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας   

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελεί απάντηση στο μετασχηματισμό του μαθητικού 
χάρτη και του μαθησιακού προφίλ των σύγχρονων τάξεων, όπου συναντούμε μαθητές και μαθήτριες 

διαφορετικού δυναμικού, ικανοτήτων και ταυτοτήτων. Ο εκπαιδευτικός τη σύγχρονη εποχή καλείται 
να διδάξει σε τάξεις μικτής ικανότητας με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, όπου η 
καθημερινότητα της σχολικής πράξης αποδεικνύεται δύσκολη και απαιτητική. Η αναγκαιότητα της 
διαφοροποίησης αποτελεί τη μόνη λύση για την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας για όλους 

τους μαθητές, αρκεί ο εκπαιδευτικός να είναι ορθά καταρτισμένος και ενημερωμένος. Η παροχή ίσων 
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εκπαιδευτικών ευκαιριών με δικαιοσύνη και ισοτιμία συνάδει με τις αρχές της Διακήρυξης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ανάγκη εδραίωσης μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας με 
σεβασμό στη βιογραφία του κάθε παιδιού και την υπερπήδηση κάθε φραγμού ή εμποδίων βίωσης 
αισθήματος επιτυχίας από όλους. Το σχολείο οφείλει να ανταποκρίνεται στην ετερότητα των 

μαθητών με κάθε τρόπο (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017). Η ανταπόκριση της διδασκαλίας στις 
ανάγκες όλων των μαθητών αποτελεί ζητούμενο της μαθησιακής διαδικασίας και ίσως μια από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος (Αραμπατζής, 2013).  

Ως διαφοροποίηση διδασκαλίας νοείται η αλλαγή της μαθησιακής διαδικασίας με επιλογή 

διαφορετικών διαδρομών μάθησης που ανταποκρίνονται σε μεγάλο εύρος διαφορών ως προς τη 
μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό στυλ των μαθητών (Tomlinson 2001, 
2004, 2005, 2010). Σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητα του 
μαθητικού πληθυσμού, η διαφοροποιημένη διδασκαλία σχεδιάζεται με τρόπο, ώστε να προσφέρει 

στους μαθητές τις καλύτερες  δυνατές μαθησιακές εμπειρίες (Mulroy & Eddinger, 2003). Είναι με 
άλλα λόγια μια παιδαγωγική προσέγγιση πολυδύναμη και πολυεπίπεδη με πολλαπλά οφέλη. Η 
απόφαση για τη μορφή και το είδος της στρατηγικής διαφοροποίησης που θα επιλέξει ο κάθε 
εκπαιδευτικός εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους μαθητές στους οποίους θα απευθύνεται κάθε 

φορά, από το πώς μαθαίνουν και τον τρόπο σκέψης τους (Smutny, 2003).  
Ως εκ τούτου, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στην επιτυχή διαφοροποίηση 

της διδασκαλίας. Η χαρτογράφηση του μαθησιακού προφίλ της τάξης, η διερεύνηση και ανάλυση 
των αναγκών και ενδιαφερόντων του συνόλου της τάξης, η οργάνωση και ο σχεδιασμός της 

διδασκαλίας με αξιοποίηση της πρότερης γνώσης και των μετασχηματιστικών γνώσεων καθώς και ο 
καθορισμός των πυρηνικών εννοιών και η μετατροπή των στόχων σε ιεραρχημένες και 
εμπλουτισμένες δραστηριότητες, υιοθετώντας εναλλακτικές στρατηγικές και συμμετοχικές 
ενεργητικές τεχνικές με στόχο την παροχή μιας ποιοτικής διδασκαλίας, που θα βοηθά το μαθητή πώς 

να μαθαίνει και θα τον οδηγεί στην αυτορρύθμιση, αποτελούν κρίσιμες ενέργειες του εκπαιδευτικού. 
Ο ρόλος επομένως του εκπαιδευτικού στη διαφοροποιημένη διδασκαλία μετασχηματίζεται: γίνεται 
περισσότερο υποστηρικτικός, καθοδηγητικός, συντονιστικός, παρωθητικός, διαμεσολαβητικός και 
διευκολυντικός (Rock, Gregg, Ellis, & Gable, 2008· Σφυρόερα, 2007 ̇ Valiandes, 2015).  

2.2. Σενάριο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας  

Ένα καλά δομημένο διδακτικό σενάριο που βασίζεται στις αρχές της διαφοροποίησης 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια: α) το στάδιο της στοχοθεσίας, β) της επεξεργασίας, γ) της 
επέκτασης και της αξιολόγησης. 

Το παρόν διδακτικό σενάριο με τίτλο ‘’Αφηγήσεις μιας ζωής’’ αξιοποιούσε την 17η διδακτική 
ενότητα της Γλώσσας της Στ΄ Δημοτικού, την Ε΄ ενότητα του βιβλίου της Ιστορίας που αφορά τη 

μικρασιατική καταστροφή, την 4η ενότητα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που αναφέρεται 
στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στα Παγκόσμια προβλήματα, καθώς και πεδία της τέχνης, όπως 
εικαστικά έργα και πίνακες ζωγραφικής καθώς και μουσικά κομμάτια. Υλοποιήθηκε σε μαθητές της 
Στ΄ Δημοτικού περιαστικού σχολείου των Χανίων σε διάρκεια δύο εβδομάδων, έπειτα από 

χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Το τμήμα αποτελούνταν 
από δώδεκα αγόρια και έντεκα κορίτσια, μικτών ικανοτήτων και πολλών ‘’ταχυτήτων’’, εξαιτίας της 
υγειονομικής κρίσης. Οι μαθητές/τριες παρουσίαζαν σημαντικά ελλείμματα σε γνωστικό και 
κοινωνικό επίπεδο, έλλειψη αυτοπεποίθησης και σοβαρές δυσκολίες στη μεταξύ τους συνεργασία.  

Σκοπός ήταν μέσα από τη βιογραφική προσέγγιση οι μαθητές να εκφραστούν, να ανακαλύψουν τον 
εαυτό τους και τους άλλους, να πληροφορηθούν, να διερευνήσουν, να προβληματιστούν και να  
αποκτήσουν επίγνωση και ενσυναίσθηση. Ο καθορισμός των στόχων έδωσε τη δυνατότητα στους 
μαθητές να έρθουν σε επαφή με  διάφορα είδη κειμένων που πραγματεύονται το ίδιο θέμα 

αξιοποιώντας και το πολυτροπικό περικείμενο τους, να επεξεργαστούν βασικές έννοιες , όπως 
δικαίωμα, αξία ζωής, αποδοχή, δυσκολίες, υιοθετώντας στάση ενσυναίσθησης και κατανόησης μέσα 
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από την κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία  σε διαθεματικές βιωματικές ενεργητικές 
δραστηριότητες. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης επεξεργασίας κι έχοντας δημιουργήσει ομάδες με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια (εκπαιδευτικές ανάγκες, ικανότητες και μαθησιακό προφίλ), ώστε όλοι να 

συμμετάσχουν ισάξια, αξιοποιήσαμε ενεργητικές τεχνικές, όπως τον ιδεοκαταιγισμό αλλά  και  
παιγνιώδεις δραστηριότητες που έδιναν έμφαση στην προσωπική αφήγηση με κάθε δόκιμο τρόπο  
(αυτοπαρουσίαση, παντομίμα, ζωγραφική, εικόνα, κείμενο, κ.τ.λ.). Στη συνέχεια, ζητήσαμε από 
όλους τους μαθητές/ τριες να φέρουν μια φωτογραφία από ένα σημαντικό  πρόσωπο της οικογενείας 

τους και να αφηγηθούν την ιστορία του. Σε ένα κολλάζ φωτογραφιών σχηματίστηκαν στιγμιότυπα 
και προσωπικές στιγμές αγαπημένων προσώπων σε μια προσπάθεια συνειδητοποίησης ότι όλοι έχουν 
τη δική τους ιστορία. Κατόπιν αξιοποιήσαμε τα Κέντρα Μάθησης του Λογοτέχνη, του Ιστορικού, του 
Ρεπόρτερ, όπου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με διάφορες πηγές, οι οποίες αφηγούνται ιστορίες 

ανθρώπων (ημερολόγια, αυτοβιογραφίες, συνεντεύξεις, κ.ό.κ.). Μετά τη διερεύνηση των πηγών και 
την αξιοποίηση από την ολομέλεια της ρουτίνας σκέψης «Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι», η οποία 
αποτελεί πρώιμο στάδιο του «Σκέφτομαι-Συνεργάζομαι-Μοιράζομαι» Think-Pair-Share) σε 
πορτρέτα, καθώς και την τεχνική των κριτικών ερωτημάτων και της παρατήρησης του Artful 

Thinking, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την περιγραφή και αφήγηση βιογραφικών γεγονότων. 
Πρόκειται για τεχνική που παρέχει στους μαθητές το χρόνο και το πλαίσιο για να κατανοήσουν και 
να συνδεθούν με ένα κείμενο ή μια εικόνα, να σκεφτούν πάνω στις έννοιες που παρουσιάζει, να  
διαμορφώσουν τις προσωπικές τους ιδέες, να τις συζητήσουν με ένα συμμαθητή τους και να τις 

μοιραστούν με την υπόλοιπη τάξη. Τόσο το μάθημα της Ιστορίας που αφορούσε τις ιστορίες των 
ανθρώπων της Μικρασιατικής Καταστροφής, όσο και το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ από το βιβλίο 
της Γλώσσας έδωσαν τροφή για σκέψεις. Συζητήθηκε το θέμα της προσφυγιάς/μετανάστευσης με 
την παράλληλη αξιοποίηση φωτογραφιών, και αναπτύχθηκε ένας γόνιμος προβληματισμός μέσα από 

ένα debate, που έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας, κατανόησης, 
ενσυναίσθησης, κριτικής σκέψης. Οι μαθητές προκλήθηκαν να διερευνήσουν περισσότερο διάφορες 
πηγές σημαντικών ιστορικών περιόδων και να αποδώσουν με το δικό τους τρόπο τα αποτελέσματα 
της έρευνας. 

 Στη φάση της επέκτασης, οι μαθητές εργάστηκαν σε Σταθμούς σε δομημένο υλικό που 
χαρακτηριζόταν από τη λειτουργία του κάθε σταθμού, με τρόπο που εξέφραζε την ομάδα. Έτσι, οι 
Βιογράφοι εντόπισαν σταθμούς- ορόσημα και τους αποτύπωσαν σε έναν ψηφιακό χάρτη. Οι 
Καλλιτέχνες αναζήτησαν μουσικά κομμάτια που να εκφράζουν την ιστορία της κάθε περιόδου και 

των ανθρώπων της. Οι Κινηματογραφιστές αναζήτησαν ντοκιμαντέρ ή συνέθεσαν το δικό τους 
σενάριο για ντοκιμαντέρ. Οι Συγγραφείς αναζήτησαν είτε λογοτεχνικά βιβλία που περιείχαν 
αποσπάσματα αφηγηματικών βιογραφιών είτε επιδόθηκαν σε δημιουργική γραφή (συγγραφή 
ημερολογίων, βιογραφιών, κ.τ.λ.). Όλες οι ομάδες συνεργάστηκαν για την παρουσίαση ενός μεγάλου 

αφιερώματος με θέμα: ‘’Αφηγήσεις Ζωής’’. 
Σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης διενεργούνταν διαμορφωτική αξιολόγηση από τον 

εκπαιδευτικό μέσα από την παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς των μαθητών. Στο  τέλος 
του σεναρίου, τόσο οι μαθητές ατομικά όσο και ανά ομάδες αποτίμησαν την προσπάθειά τους 

διαφοροποιημένα, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας, τον στόχο που είχαν να υλοποιήσουν 
και το παραγόμενο προϊόν. Τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα αξιοποιήθηκαν διαφοροποιημένα με 
δημιουργικούς μετασχηματισμούς, τροποποιήσεις και ευέλικτο επανασχεδιασμό, ώστε στα διάφορα 
Κέντρα μάθησης οι μαθητές να εργαστούν με βάση τις ικανότητες τους. Τα τελικά προϊόντα, οι 

καταγραφές στο ημερολόγιο από τον εκπαιδευτικό και η συμπλήρωση των ρουμπρίκων 
αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης ανέδειξαν την επίτευξη των αρχικών στόχων. Οι 
μαθητές/τριες εκφράστηκαν μέσα από τη βιογραφική προσέγγιση, συνδιαλέχθηκαν, συνεργάστηκαν 
αλληλεπίδρασαν και επαναπροσδιόρισαν τις μεταξύ τους σχέση στη μαθησιακή διαδικασία.     
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5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου ανέδειξε τις 

αρετές και τα θετικά οφέλη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ιδιαίτερα μετά από μια 
παρατεταμένη περίοδο υγειονομικής κρίσης, όπου παρατηρήθηκε μείωση του μαθητικού 
ενδιαφέροντος, διαφόρους είδους ελλείμματα (γνωστικά, κοινωνικά, συναισθηματικά) κι ένας  
αποσυντονισμός σε γενικότερο επίπεδο. Αναδείχθηκε ότι η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας σε μια τάξη μικτών ικανοτήτων προσφέρει σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη τόσο για 
εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές, καθώς δημιουργούνται πολυδύναμα μαθησιακά περιβάλλοντα. 
Μέσω αυτής παρατηρείται μεγιστοποίηση της ενεργοποίησης και εμπλοκής των μαθητών, καθώς 
συμμετέχουν σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων που σέβονται τον προσωπικό ρυθμό εργασίας τους, 

την ανταπόκριση τους,  τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό τους προφίλ. Οι μαθητές αποκτούν 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καθώς και δεξιότητες μεταγνωστικές μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση 
της μαθησιακής τους προσπάθειας  και των επιτευγμάτων τους (Κουτσελίνη, 2001).  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό κλίμα πλούσιο σε ερεθίσματα 

όπου κυριαρχεί το στοιχείο της ανακάλυψης, της περιέργειας, της απενοχοποιημένης εμπλοκής δίχως 
το φόβο λάθους, της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης.  Απαιτείται όμως  κατάρτιση, 
μεθοδικότητα, προσεχτικός προγραμματισμός, χρόνος και διάθεση να εφαρμόσει κάποιος 
παιδοκεντρικές αποτελεσματικές πρακτικές, έτσι ώστε να εμπλακεί ενεργά το σύνολο των μαθητών 

για να βιώνουν όλοι αισθήματα επιτυχίας.  
Καταληκτικά, θα λέγαμε ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας όπως και κάθε άλλη 

καινοτόμα παιδαγωγική προσέγγιση που μπορεί να λειτουργήσει συμπεριληπτικά, αναστοχαστικά 
και αναζωογονητικά, αποτελεί επιταγή της σύγχρονης Παιδαγωγικής, προκειμένου ως εκπαιδευτικοί 

να ξανακερδίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, να αποκαταστήσουμε και πάλι τη μαθησιακή σχέση 
ζωντανή, να αμβλύνουμε τις ανισότητες, ανοίγοντας νέους τρόπους και μεθόδους σκέψης και 
εργασίας σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Απαιτείται αλλαγή στάσεων, ευελιξία, διαρκής 
κατάρτιση, ώστε να λειτουργούν οι τάξεις συμπεριληπτικά και προς  όφελος όλων των μαθητών. Η   

ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού στις αίθουσες του σύγχρονου σχολείου θα πρέπει να 
λειτουργεί ως κίνητρο για εμπλουτισμό των κοινωνικών εμπειριών όλων των παιδιών, για ανάπτυξη 
της εφευρετικότητας των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση για παροχή μιας ποιοτικότερης 
εκπαίδευσης. 
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Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε και να αναστοχαστούμε κριτικά 
τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθήσαμε στη διδασκαλία σε ΔΥΕΠ στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Η σχολική φοίτηση των προσφύγων μαθητών/τριων  είναι, σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία, κατά κανόνα ελλιπής και συναντά πολλά εμπόδια ενώ έχει αναδειχθεί σειρά 
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ζητημάτων όπως γνωστικά κενά, δυσκολία προσαρμογής στο σχολικό πλαίσιο, απροθυμία 
εκμάθησης της ελληνικής ως Γ2/ΓΞ, έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς κ.α. Χρησιμοποιώντας 
ημερολογιακές καταγραφές θα μοιραστούμε τα συμπεράσματά μας σχετικά με τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και μεταξύ εκπαιδευτικών και 

Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων, τη διαρκή αναπροσαρμογή των διδακτικών στόχων που 
επηρεαζόταν από την εναλλαγή και ανομοιογένεια του μαθητικού δυναμικού, τη δημιουργία 
πρωτότυπου διδακτικού υλικού και τη διαφοροποιημένη και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Οι 
αντίξοες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων μαθητών/τριων στα ΚΥΤ, η υποστελέχωση των 

σχολικών μονάδων και ο διαχωρισμός των προσφύγων μαθητών/τριων από το γενικό μαθητικό 
πληθυσμό συνέβαλαν αρνητικά στις προσπάθειές μας. 

 
Λέξεις κλειδιά: διδακτικές πρακτικές, διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση προσφύγων  

1. Πλαίσιο ίδρυσης των ΔΥΕΠ 

Τη διετία 2015-2016 οι αφίξεις προσφύγων μέσω θαλάσσης στα ελληνικά νησιά ήταν 

καθημερινές: τo 2015 ήρθαν στην Ελλάδα (θαλάσσια και χερσαία) 856.123 πρόσφυγες και το 2016 
ο αριθμός μειώθηκε στις 171.785, εκ των οποίων συνολικά το 26% ήταν ανήλικοι  (UNCHR, 2015) 
(UNCHR, 2016). Έφευγαν διωγμένοι/ες από εμπόλεμες και μη ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη χώρα 
καταγωγής τους, ως αποτέλεσμα ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών. Σκοπός τους ήταν να 

συνεχίσουν το ταξίδι με προορισμό κάποια ευρωπαϊκή χώρα με καλύτερες προοπτικές διαβίωσης. 
Για το λόγο αυτό αιτούνταν διεθνή προστασία/άσυλο και η Ελλάδα, ως πρώτη χώρα υποδοχής της 
ΕΕ, υποχρεούται να εξετάσει τις αιτήσεις και να τις κοινοποιήσει στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
(ν.4375/2016, 2016).  

Η Ελλάδα είχε κατηγορηθεί από τη Διεθνή Αμνηστία ήδη από το 2010 για τις ανεπαρκείς 
συνθήκες προσωρινής κράτησης των αιτούντων άσυλο και τις καθυστερήσεις στην εξέταση των 
αιτήσεών τους (Διεθνής Αμνηστία, 2010). Η Συνθήκη Δουβλίνο II (ΕΕ, 2003) επιβάλλει από το 2003 
την επιστροφή των προσφύγων στην πρώτη χώρα υποδοχής σε περίπτωση μη αίτησης ή απόρριψης 

της αίτησης ασύλου και το σύμφωνο ΕΕ-Τουρκίας το 2016 καθορίζει ως «ασφαλή/ πρώτη χώρα» την 
Τουρκία, άρα δικαιολογεί την επιστροφή προσφύγων σε αυτήν. Οι πρόσφυγες περιμένοντας την 
επεξεργασία των αιτήσεών τους για άσυλο/διεθνή προστασία, εγκλωβίστηκαν στα  κέντρα κράτησης 
μέχρι την οριστική απόφαση. Το 2016 ιδρύθηκαν με τον ν. 4375/2016 τα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), κέντρα προσωρινής κράτησης μέχρι την απόφαση για την χορήγηση ή μη 
ασύλου. Η διαδικασία αυτή διαρκούσε και διαρκεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα 
σήμερα, για παράδειγμα, να ζουν οικογένειες σε προσφυγικά καμπ (ΚΥΤ) 4 και 5 χρόνια, χωρίς 
προοπτική εγκατάστασης σε σπίτι, επαγγελματικής αποκατάστασης ή συνέχειας του ταξιδιού τους 

στη χώρα προορισμού. 
Σε αυτό το πλαίσιο ιδρύθηκαν το 2016 οι Δομές Υποστήριξης για την Εκπαίδευση των 

Προσφύγων (στο εξής ΔΥΕΠ), μετά από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Στήριξη των 
Παιδιών των Προσφύγων (ΥΠΠΕΘ, 2016). Η ΚΥΑ Αριθμ. 152360/ΓΔ4 προέβλεπε τη λειτουργία 

ΔΥΕΠ σε σχολικά κτήρια (ή εντός των ΚΥΤ για το Νηπιαγωγείο)και μέχρι σήμερα έτσι λειτουργούν, 
με ωράριο 14:00- 18:00 για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Η λογική της ίδρυσης των ΔΥΕΠ αφορά 
«τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου σχήματος θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, προκειμένου τα παιδιά 
πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ή εκτός αυτών να στηριχθούν 

εκπαιδευτικά, μέσω της εκμάθησης των ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης 
προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων» . Το ωρολόγιο 
πρόγραμμα για το Δημοτικό είναι: Ελληνική Γλώσσα 6 ώρες, Αγγλικά 4 ώρες, Μαθηματικά 3 ώρες, 
Φυσική Αγωγή 3 ώρες, ΤΠΕ 2 ώρες, Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) 2 

ώρες. (ΦΕΚ 3049/23-9-2016)  
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1.1 Η λειτουργία των ΔΥΕΠ 

Ο αρχικός σχεδιασμός των ΔΥΕΠ αφορούσε μαθητές/τριες που διαμένουν αποκλειστικά σε 

ΚΥΤ, στη λογική ότι αποτελούν προπαρασκευαστικές τάξεις με σκοπό την ένταξη στο πρωινό 
σχολικό πρόγραμμα. Η εδραίωση του θεσμού φάνηκε με τον ν.4547/2018 όπου προστέθηκαν κι 
άλλες περιπτώσεις εγγραφής μαθητών/τριων σε ΔΥΕΠ, που δεν προϋπέθεταν τη διαμονή τους σε 
ΚΥΤ λόγω της αδυναμίας εγγραφής τους στο πρωινό σχολικό πρόγραμμα, είτε λόγω πληρότητας των 

κοντινών σχολείων, είτε εξαιτίας αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας ή απροθυμίας/ολιγωρίας των 
θεσμικών φορέων να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την ολοκλήρωση των εγγραφών. Για 
παράδειγμα, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή μπορεί να καθυστερούσε να εκδοθεί επειδή δεν 
ολοκληρωνόταν εγκαίρως ο τυπικός εμβολιασμός των παιδιών. Επιπλέον διαπιστώσεις κάνει ο 

Συνήγορος του Πολίτη, πχ για τη δομή της Μαλακάσας και την αδυναμία εγγραφής 480 παιδιών 
λόγω έλλειψης θέσεων (Συνήγορος του Πολίτη, 2020). Με τον ν.4547/2018 επίσης ορίστηκε το 1 
διδακτικό έτος φοίτησης σε ΔΥΕΠ με δυνατότητα επέκτασης για άλλο  1 διδακτικό έτος (ΦΕΚ 
102/Α/12-6-2018, 2018). Από την εμπειρία μας είδαμε ότι η φοίτηση σε ΔΥΕΠ μπορεί να ξεπεράσει 

αυτά τα όρια.  
Για τη σύνδεση μεταξύ σχολείου και ΚΥΤ ή αστικού ιστού δημιουργείται ο θεσμός του 

Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), θέση που καλύπτεται με αποσπασμένους μόνιμους/ες 
εκπαιδευτικούς κατόπιν αίτησής τους και εφόσον έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε 

Διαπολιτισμικά Σχολεία, αντισταθμιστικές ή εθελοντικές δομές ή σχετική εξειδίκευση στη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Οι ΣΕΠ στην αρχή του θεσμού όφειλαν να μεσολαβούν μεταξύ 
σχολείου και ΚΥΤ ώστε να εξασφαλίζουν την εγγραφή των παιδιών προσφύγων στο σχολείο 
εφαρμόζοντας την εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, να παρακολουθούν τις 

εκπαιδευτικές δράσεις των ΜΚΟ μέσα στα ΚΥΤ και να καταγράφουν τις υπηρεσιακές ανάγκες. Με 
τον ν. 4547/2018 τα καθήκοντα των ΣΕΠ διαχωρίζονται στα συμβουλευτικά/εκπαιδευτικά και τα 
διοικητικά/κοινωνικά/μορφωτικά και αναβαθμίζεται ο επιμορφωτικός ρόλος του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Γενικά η νομοθεσία σχετικά με τις ΔΥΕΠ υφίσταται διαρκείς 

αλλαγές και αναπροσαρμογές, χωρίς ωστόσο να αλλάζει σε βάθος η λογική ίδρυσης και λειτουργίας 
τους (Νομικού, 2022). 

Οι ΔΥΕΠ στελεχώνονται κυρίως από αναπληρωτές/τριες κλάδων που αντιστοιχούν στα 
γνωστικά αντικείμενα του Ωρολογίου Προγράμματος. Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ισχύουν 

πρόσθετα κριτήρια όπως η εθελοντική εμπειρία ή επιμόρφωση σχετική με τη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση ή η γνώση ξένων γλωσσών, αντίστοιχα με τα κριτήρια επιλογής των ΣΕΠ. Για τους/τις 
αναπληρωτές/τριες η επιλογή γίνεται τυχαία από τους πίνακες κατάταξης. Τα πρόσθετα καθήκοντα 
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ΔΥΕΠ είναι η μέριμνα «για την ομαλή ένταξη των μαθητών 

που φοιτούν στις ΔΥΕΠ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα» και για «τη δημιουργική αλληλεπίδραση», 
η παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία που ανταποκρίνεται στην πολυπολιτισμικότητα και τις 
ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στα ΚΥΤ με 
συμμετοχή των σχολικών μονάδων  (ΦΕΚ 3049/23-9-2016, 2016) (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018). Το 

διδακτικό υλικό για τις ΔΥΕΠ εμπλουτίστηκε στα 6 χρόνια λειτουργίας τους με τη συνεργασία ΜΚΟ, 
ΥΠΠΑΙΘ, ΙΕΠ και Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Χαρίτος, Παπαχρήστος, & Μανούσου, 2022). 
Ακόμα όμως διανέμεται το Γεια σας 1,2,3,4 που είναι σχεδιασμένο για την εκπαίδευση 
Μουσουλμανοπαίδων και ακατάλληλο για το μαθητικό δυναμικό των προσφύγων . 

1.2. Στοιχεία ελληνικής βιβλιογραφίας για τις ΔΥΕΠ 

Από το ερευνητικό ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει ο θεσμός των ΔΥΕΠ γνωρίζουμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί συχνά διαθέτουν στοιχεία διαπολιτισμικής ικανότητας παρότι εντοπίζουν προβλήματα 
όπως η ανετοιμότητά τους για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, η 
υποστελέχωση των ΔΥΕΠ, η δυσκολία στη διαχείριση συμπεριφορών των μαθητών/τριων  που 
προκύπτουν από την μικρή ή ανύπαρκτη σχολική τους εμπειρία, η δυσκολία στην επικοινωνία και η 

απουσία διερμηνέων, η ρευστότητα του μαθητικού πληθυσμού (αποχωρήσεις/ αφίξεις/ απουσίες), ο 
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αποκλεισμός των προσφύγων μαθητών/τριων από τη συναναστροφή με τους/τις ντόπιους/ες 
συμμαθητές/τριες εξαιτίας του απογευματινού ωραρίου, η έλλειψη επαφής με τους γονείς 
(Πασχάλης, 2017)  (Χιονά, 2018) (Μαλιγκούδη & Τσαουσίδης, 2020) (Μόγλη & Καλμπένη, 2020) 
(Νομικού, 2022). Αντίστοιχα, οι ΣΕΠ διαπιστώνουν κυρίως τη δυσκολία στην επικοινωνία με παιδιά 

και γονείς και την προσωρινότητα της παραμονής των μαθητών/τριων (ρευστότητα), λιγότερο τη 
μικρή ή καθόλου σχολική εμπειρία των μαθητών/τριων, και τελευταίες την έλλειψη διερμηνέα και 
την επιθετικότητα.  (Τσαγγοπούλου, 2018).  

Η «παιδαγωγική ευελιξία» ως ειδικό καθήκον των εκπαιδευτικών των ΔΥΕΠ, όπως αναφέρεται 

στη σχετική νομοθεσία που είδαμε παραπάνω, προκύπτει ως πραγματική ανάγκη. Βέβαια, υπάρχουν 
εμπειρίες εκπαιδευτικών που αναφέρουν τη μετωπική διδασκαλία ως αποτελεσματικότερη αλλά και 
ως αίτημα των ίδιων των μαθητών/τριων (Μαλιγκούδη & Τσαουσίδης, 2020) (Νομικού, 2022). Σε 
άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μια ΔΥΕΠ το σχ.έτος 2017 -2018, οι εκπαιδευτικοί 

προτιμούσαν την ομαδική διάταξη των θρανίων και διαφοροποιούσαν  τη διδασκαλία τους στα 
Μαθηματικά με σκοπό να εγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών τους, ακολουθώντας τον 
ρυθμό μάθησής τους (Λάγιου, Ασημάκη, & Κουστουράκης, 2021). Στη μεγαλύτερη σε εύρος έρευνα 
που γνωρίζουμε, αυτή της Νομικού, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν για τη συνολική 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριων: να πηγαίνουν σχολικές εκδρομές και επισκέψεις, να 
δημιουργούν κλίμα αποδοχής στο σχολείο ώστε να νοηματοδοτηθεί θετικά η μαθητική εμπειρία των 
παιδιών, να βρίσκουν κατάλληλο υλικό για κάθε μαθησιακό επίπεδο και να εφευρίσκουν τρόπους 
και μέσα για να κάνουν τη διδασκαλία τους ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική (Νομικού, 2022). 

Αντίστοιχα συμπεράσματα για την πολύπλευρη στήριξη και τη συνολική διαπαιδαγώγηση των 
μαθητών/τριων διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας της Χιονά (Χιονά, 2018). Ωστόσο, οι 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν απροετοίμαστοι/ες να εκπληρώσουν τους πολλαπλούς ρόλους που 
απαιτούνται από αυτούς: ψυχολογική στήριξη, επικοινωνία, ελλιπείς γνώσεις για 

κουλτούρα/πολιτισμό, υπέρβαση αντίστασης γονέων στην ένταξη (λόγω προσωρινότητας) (Μόγλη 
& Καλμπένη, 2020). 

2. Η δική μας εμπειρία 

Η καταγραφή της εμπειρίας, η εξαγωγή συμπερασμάτων για τα όρια της πρακτικής μας και 
τελικά η παρουσίασή τους, αποσκοπούν στον προσωπικό μέσω του συλλογικού κρ ιτικό 
αναστοχασμό. Η διαδικασία αυτή έχει αξία καθαυτή, επειδή αναδεικνύει πλευρές της διδασκαλίας 

τις συνδέει με την επίγνωση των αντικειμενικών και υποκειμενικών ορίων και τελικά τις θέτει σε ένα 
νέο πλαίσιο κριτικού αναστοχασμού της πραγματικότητας (Elbaz, 1988) (Door, 2014). Η δική μας 
εμπειρία συναινεί στα ερευνητικά αποτελέσματα και συμπεράσματα των εργασιών που 
παρουσιάσαμε παραπάνω. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν διδακτικές πρακτικές σε ΔΥΕΠ 

αστικής περιοχής της ηπειρωτικής Ελλάδας τη σχ. χρονιά 2019-2020. Η εμπειρία είναι μεν 
προσωπική, αλλά την ίδια στιγμή είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων 
και συναδελφισσών εκπαιδευτικών της ΔΥΕΠ και καθορίστηκε από την αμέριστη, υλική, πρακτική 
και επιστημονική στήριξη & συνεργασία των αρμόδιων ΣΕΠ. Έτσι, στην παρουσίαση της 

εκπαιδευτικής εμπειρίας θα χρησιμοποιείται α’ πληθυντικός για να αναδεικνύεται η σημασία της 
συνεργασίας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών εντός και εκτός της σχολικής τάξης. Χρειάζεται να 
σημειωθεί ότι τα συμπεράσματα στο τέλος της παρούσας εργασίας είναι προσωπικά.  

Η σχολική χρονιά για τις ΔΥΕΠ ξεκίνησε στα μέσα του Νοεμβρίου του 2019, όταν έγιναν οι 

αντίστοιχες προσλήψεις αναπληρωτών/τριων. Από την αρχή είχαμε θέσει επιπλέον στόχους στις 
αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Χαρίτος, 
Παπαχρήστος, & Μανούσου, 2022). Στη δική μας περίπτωση είχαν εγγραφεί στη ΔΥΕΠ περίπου 45 
μαθητές/τριες. Οι μητρικές γλώσσες που χρησιμοποιούνταν ήταν τα φαρσί, τα αραβικά, τα κιρμάντζι. 

Τα τουρκικά ήταν δεύτερη γλώσσα για όσα παιδιά είχαν περάσει μεγάλο διάστημα σε προσφυγικά 
καμπ της Τουρκίας. Δημιουργήσαμε τρεις τάξεις/ομάδες: την κόκκινη (9 -11 ετών), την μπλε ( (7-9 
ετών) και την κίτρινη ομάδα (6-7 ετών) και σε κάθε ομάδα αντιστοιχούσε γενικά ένας εκπαιδευτικός, 
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αλλά εξαιτίας υποστελέχωσης της ΔΥΕΠ, συχνά ένας/μια εκπαιδευτικός είχε ταυτόχρονα δύο ομάδες 
μαθητών/τριων. Μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς δεν προσλήφθηκε εκπαιδευτικός των 
μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής. Για ένα διάστημα η ΔΥΕΠ υπολειτουργούσε εξαιτίας 
αναβάθμισης του εκπαιδευτικού ΠΕ70 μειωμένου ωραρίου και την καθυστέρηση της 

αντικατάστασής του. Επιπλέον, μετά την έναρξη της διανομής σίτισης που επιδιώξαμε, είχε γίνει 
αναπροσαρμογή της διάρκειας των διδακτικών ωρών (14:15 -15:30, 15:45-16:30, 15:45-17:30) και 
των διαλειμμάτων (15:30-15:45 και 16:30-16:45). Η «διάθεση» διδακτικού χρόνου ήταν απαραίτητη 
για να διανέμουν αυτόνομα τα σχολικά γεύματα οι μαθητές/τριες, μια διαδικασία σημαντική για την 

ενδυνάμωση της ομάδας. 

2.1 Διάλογος & πίστη στον άνθρωπο  (Φρέιρε, 1977) 

Το πρώτο διάστημα λειτουργίας της ΔΥΕΠ, λειτουργώντας με τις αρχές της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, αξιοποιήθηκε για τη διάγνωση του μαθησιακού επιπέδου των 
μαθητών/τριων, τη δημιουργία σχολικής ρουτίνας και τη διδασκαλία βασικών επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η πλειοψηφία των μαθητών/τριων δεν είχε φοιτήσει ξανά 

σε σχολείο, ή είχε φοιτήσει ελάχιστα στη χώρα καταγωγής ενώ υπήρχαν μαθητές/τριες που 
φοιτούσαν για τρίτη χρονιά σε ΔΥΕΠ. Έτσι, χρειαζόταν να οικειοποιηθούν το νέο πλαίσιο κανόνων 
και συναναστροφής με άλλα παιδιά διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων: η διαδρομή από το 
λεωφορείο μέχρι το σχολείο, ο θεσμός του διαλείμματος ή της σχολικής επίσκεψης,  η συνεργασία 

σε ομάδες ή η αυτόνομη εργασία, δεν ήταν αυτονόητα. Παρατηρήσαμε ότι η βίαιη συμπεριφορά ήταν 
συχνά ο πρώτος τρόπος αντίδρασης σε οποιοδήποτε αρνητικό ερέθισμα.  

Κάθε τάξη χωριζόταν σε μεικτές ομάδες, εξάλλου τα επίπεδα ήταν διαβαθμισμένα 
ανεξαρτήτως ηλικίας (παράμετρος που δεν είχε ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό του ΑΑΠ). Για 

παράδειγμα, κάποιες ομάδες 6-9 χρονών χρειάζονταν προγραφικές ασκήσεις (όνομα με πλαστελίνη, 
εξάσκηση στην τρίποδη στήριξη του μολυβιού) και παράλληλα μάθαιναν βασικό λεξιλόγιο για τα 
σχολικά αντικείμενα. Αντίστοιχα, κάποιες ομάδες έγραφαν τους διαλόγους σύστασης στα ελληνικά 
ή/και στα αγγλικά και τους παρουσίαζαν στους/στις μικρότερους/ες. Καθημερινά, ανάλογα τη 

διάθεση των μαθητών/τριων, τουλάχιστον μία ώρα (συνήθως η τελευταία) αφιερωνόταν στη 
χαλάρωση και την ψυχαγωγία (τραγούδια από τον κάθε τόπο, προβολή ταινιών μικρού μήκους, 
χορός) και αυτή η συνήθεια συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η πορεία της διδασκαλίας δεν 
ήταν προκαθορισμένη και ακολουθούσε τις ανάγκες των ομάδων, ακόμα και όταν καθεμιά 

επεξεργαζόταν φύλλα εργασίας σχεδιασμένα από εμάς. 
Εξ αρχής επιδιώξαμε τη γνωριμία με μαθητές/τριες από το πρωινό ωράριο που έμεναν στο 

ολοήμερο μέσω του παιχνιδιού (σκοινάκι, μπάλα) και με μαθητές/τριες που χρησιμοποιούσαμε την 
ίδια τάξη με σημειώματα στα θρανία. Οι δράσεις αυτές ξεκίνησαν με ενθουσιασμό και πράγματι το 

παιχνίδι με τα παιδιά από το ολοήμερο συνεχίστηκε αλλά όχι η αλληλογραφία με σημειώματα στα 
θρανία, καθώς δεν βρέθηκαν ποτέ από κοντά. Στα μέσα Δεκεμβρίου έγινε ένας πρώτος περίπατος σε 
μικρή απόσταση από το σχολείο με αρχικό σχεδιασμό την εξερεύνηση της περιοχής και ίσως την 
έναρξη συλλογικού σχεδίου εργασίας. Τελικά η εμπειρία αξιοποιήθηκε για την εμπέδωση κανόνων 

λειτουργίας των ομάδων και συμπεριφοράς σε εξωτερικό χώρο (μένω με την ομάδα, ενημερώνω αν 
απομακρυνθώ, κουβαλώ ότι χρειάζομαι, κυκλοφορώ με την ομάδα μου σε δρόμο κλπ). Επίσης, 
κάποιοι/ες μαθητές/τριες της ΔΥΕΠ συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου 
λέγοντας στα ελληνικά και στη μητρική του γλώσσα «καλή χρονιά». Ο ρόλος των ΣΕΠ για την 

πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων ήταν καθοριστικός: επικοινωνία με ΜΚΟ, καθοδήγησή μας για 
τα τυπικά μέρη της διαδικασίας, διαμεσολάβηση με τη διεύθυνση του σχολείου και τους γονείς.  

Μετά την επιστροφή από τις διακοπές των Χριστουγέννων είχε γίνει αναπροσαρμογή του 
προγράμματος εξαιτίας της έλλειψης δεύτερου εκπαιδευτικού ΠΕ70, κάποιοι/ες μαθητές/τριες 

εγγράφηκαν τότε στη ΔΥΕΠ, άλλοι/ες είχαν φύγει από τη χώρα και άλλοι/ες εγγράφηκαν στο πρωινό 
ωράριο. Παρ’ όλες τις αλλαγές, είχε ήδη δημιουργηθεί μια καθημερινότητα που, εξαιτίας της 
ευελιξίας των εκπαιδευτικών και παρά τις δυσκολίες, σε μεγάλο βαθμό διατηρήθηκε. Αφού είχαμε 
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διαγνώσει τις μαθησιακές ανάγκες σε γλώσσα και μαθηματικά, η διδασκαλία της ελληνικής 
προχωρούσε με τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης (Σκούρτου, Κούρτη-Καζούλλη, Σελλά-
Μάζη, Χατζηδάκη, Ανδρούσου, Ρεβυθιάδου & Τσοκαλίδου (2016).   και τα μαθηματικά με τη 
διδασκαλία των επιμέρους στόχων που είχαμε θέσει ανά επίπεδο. Ενδεικτικά, δημιουργήσαμε 

πρωτότυπο υλικό το οποίο ενισχύσαμε με γρίφους όπως το Sudoku και άλλα παιχνίδια που είχαν 
μόνο αριθμούς ή μόνο εικόνες. Σε κάθε ευκαιρία και στο βαθμό που μπορούσαμε, εντάσσαμε τη 
μουσική και τα εικαστικά, είτε στα φύλλα εργασίας είτε στην ώρα της χαλάρωσης.  

Λίγο πριν ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας, επισκεφθήκαμε 

τοπικό ιστορικό μνημείο αφού πρώτα είχε γίνει αντίστοιχη προετοιμασία με χρήση ιστοριογραμμής, 
εικόνες και χάρτες από την περίοδο που αντιστοιχούσε το μνημείο και σύνδεση με τις χώρες 
καταγωγής. Τον ίδιο μήνα έγινε ενημέρωση των γονέων με παρουσία διερμηνέα, μια συνάντηση 
πολύ σημαντική αφενός για την επίλυση διάφορων προβλημάτων μεταξύ μαθητών/τριων και 

αφετέρου για τη γνωριμία εκπαιδευτικών και γονέων. Οι γονείς ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά στην 
πρόσκληση με διάθεση εμπλοκής και συνεργασίας.  

Όταν επανήλθαμε στη δια ζώσης λειτουργία, υπήρχαν ξανά ανακατατάξεις στο μαθητικό και 
εκπαιδευτικό δυναμικό. Η διδασκαλία επικεντρώθηκε στις νέες εγγραφές μαθητών και στην 

προετοιμασία άλλων για τη συμμετοχή σε Τμήμα Υποδοχής την επόμενη χρονιά. Η σχολική ρουτίνα 
προσαρμόστηκε σε συνθήκες πανδημίας με την καθαριότητα και την υγιεινή να γίνονται μέρος της 
μαθησιακής διαδικασίας. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς βγάλαμε αναμνηστική φωτογραφία, 
κάναμε μια άτυπη τελετή παράδοσης απολυτηρίων και πήγαμε στα δύο ΚΥΤ για ενημέρωση γονέων. 

Και στις τρεις δράσεις είναι περιττό να τονίσουμε τον αποφασιστικό ρόλο των ΣΕΠ που ήταν 
ουσιαστικά δίπλα μας για κάθε απορία ή δισταγμό, παρέχοντας επιστημονική και υλική στήριξη και 
βρίσκοντας πάντα τρόπο να γίνει «το κάτι παραπάνω» και όχι μόνο το τυπικό.  

2.2 Η επιβλητική σιωπή της καραντίνας 

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων είχε επιπτώσεις στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού 
και βαθύτερες στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα προσφυγόπουλα (WorldBank, UNESCO, 

& UNICEF, 2021). Επιδιώκοντας τη διατήρηση και ενδεχομένως διεύρυνση γλωσσομάθειας 
ελληνικών και αγγλικών, την εξάσκηση στα μαθηματικά μα κυρίως τη διατήρηση επικοινωνίας και 
αίσθησης «κανονικότητας», αρχίσαμε να διερευνούμε δυνατότητες: οι ΣΕΠ συγκεντρώσαν τα 
έγκυρα τηλέφωνα των γονέων και στείλαμε μέσω της εφαρμογής WhatsApp μήνυμα στις μητρικές 

γλώσσες (με μετάφραση από την εφαρμογή Speak And Translate) για να συνδεθούν ταυτόχρονα. Τις 
πρώτες μέρες που συνδέθηκαν κυρίως μιλούσαμε με ηχογραφημένα μηνύματα, μιλούσαν μεταξύ 
τους και εξοικειώνονταν με τη χρήση της πλατφόρμας. Τέλη Μαρτίου συμμετείχαν σταθερά όσα 
παιδιά είχαν τη δυνατότητα και αργότερα το ένα από τα δύο ΚΥΤ αποκλείστηκε τελείως γιατί 

διακόπηκε η σύνδεση διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας είδαμε να φθίνει η 
συμμετοχή και η διάθεση για επίλυση ασκήσεων, ενώ από την αρχή διαπιστώσαμε ότι ήταν αδύνατο 
να γίνουν γλωσσικές ασκήσεις εκτός του πλαισίου που είχαμε δημιουργήσει στο σχολείο. Οπότε 
επικεντρωθήκαμε σε ασκήσεις μαθηματικών και σε αντιγραφή λέξεων για να διατηρήσουν επαφή με 

το αλφάβητο και το βασικό λεξιλόγιο. Η επικοινωνία συνεχίστηκε μέχρι την επαναλειτουργία των 
σχολείων με την ίδια φθίνουσα πορεία, έχοντας καταλήξει να συνδέονται μόνο 3 -4 μαθήτριες.  

3. Συμπεράσματα 

Η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη, είναι πεδίο ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και ταξικών 
συγκρούσεων, δυνάμει πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο, και έχει σκοπό την αναπαραγωγή του 
καπιταλισμού διαμορφώνοντας εκείνο το εργατικό δυναμικό που του είναι αναγκαίο. Κι οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναστοχάζονται το επάγγελμά τους κριτικά, να επεξεργάζονται τους 
σκοπούς, το περιεχόμενο και τους τρόπους που διδάσκουν, να έχουν θέση και γνώση του κοινωνικού 
γίγνεσθαι, να μη φοβούνται και να προωθούν τον διάλογο και την αλληλεγγύη συμβάλλοντας τελικά 
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στην κριτική συνειδητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Φρέιρε, 
1977) (Apple, 1986) (Γρόλλιος & Γούναρη, 2016) . 

 Στη δική μας περίπτωση, είχαμε εγκαθιδρύσει τρόπους επικοινωνίας, τη δική μας lingua 
franca, για αυτό και μπορούσαμε να συζητήσουμε θέματα όπως ο πόλεμος, η προσφυγική ταυτότητα 

και οι έμφυλοι ρόλοι. Κάθε περιστατικό που απασχολούσε τα παιδιά αξιοποιούνταν για συζήτηση, 
ήταν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασία, και όχι μια ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Ο 
διάλογος, με την απελευθερωτική διάσταση που του απέδωσε ο P. Freire (Φρέιρε, 1977), έχει 
εξέχουσα θέση στη διδασκαλία: αποτελεί τον πυρήνα της και είναι προαπαιτούμενο για τη 

δημιουργία νέας γνώσης. Ειδικά για τους/τις πρόσφυγες μαθητές/τριες που βιώνουν από την έναρξη 
της ζωής τους τις συνέπειες των ιμπεριαλιστικών πολέμων, των ρατσιστικών πολιτικών κυβερνήσεων 
και διεθνών ολοκληρώσεων, η συζήτηση για τέτοια θέματα προέκυπτε επιτακτικά. Από την πρώτη 
στιγμή που ζητήσαμε πληροφορίες για το ταξίδι τους και είδαμε τη χώρα καταγωγής τους στο Google 

Earth, φάνηκε η ανάγκη για επεξεργασία συνολικά της κοινωνικής πραγματικότητας. Ήταν και για 
εμάς αναγκαίο να κατανοήσουν ότι δεν είναι ατομική τους ευθύνη, μοίρα ή τύχη που ζουν σε isobox 
και χωρίς πλήρη δικαιώματα, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Οι ακαδημαϊκές γνώσεις 
προχωρούσαν παράλληλα με τις μαθησιακές ανάγκες, οι γνωστικοί στόχοι και τα διδακτικά υλικά 

προσαρμόστηκαν στα διάφορα επίπεδα και τελικά διστακτικά θα πούμε ότι η  καθημερινή θετική 
διάθεση για συμμετοχή έδειχνε ότι βαδίζαμε σωστά: το σχολείο ήταν ασφαλές, οι μαθητές/τριες 
ένιωθαν αποδεκτοί/ες, μάθαιναν και συζητούσαν ό,τι τους/τις απασχολούσε. Η απομόνωσή τους από 
τον ντόπιο μαθητικό πληθυσμό δεν συνέβαλλε στην ένταξή τους και καθυστέρησε την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, για αυτό η ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στο πρωινό πρόγραμμα είναι 
αναγκαία. Επίσης, δεν διαπιστώσαμε ιδιαίτερη χρησιμότητα από τις υπηρεσιακές επιμορφώσεις ενώ 
αντίθετα η συμβολή έμπειρων ΣΕΠ μέσα κι έξω από την τάξη ήταν καθοριστική. Συναινούμε με τα 
ερευνητικά ευρήματα που τονίζουν την ανάγκη εκμάθησης της μητρικής γλώσσας των 

μαθητών/τριων και των ελληνικών& αγγλικών στους γονείς, γλώσσες απαραίτητες για την ένταξή 
τους  στην Ελλάδα και στις χώρες προορισμού. 
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ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19. ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
 

Αργυριάδη Αγάθη  

 Λέκτορας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Frederick 

 
Αργυριάδης Αλέξανδρος  

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 
 

Περίληψη  

Η πρόσφατη έρευνα αναδεικνύει ότι η πανδημική κρίση Covid -19 έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην παιδική ηλικία, με υψηλότερες ενδείξεις stress και ελλιπή αυτοδιαχείριση συναισθημάτων. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή παιδαγωγικής παρέμβασης 
μαθητές προσχολικής ηλικίας τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, με στόχο την προαγωγή ψυχικής 
τους υγείας, την διαχείριση των συναισθημάτων τους κατά την πανδημία και την ομαλή ανάπτυξή 

τους. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η εθνογραφική. Το δείγμα αποτέλεσαν 210 μαθητές. Τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν η εμπλοκή μαθητών στην διαδικασία, η μετατροπή του 
εργαλείου από τους συμμετέχοντες σε ενταξιακό μέσο για μαθητές με αναπηρίες, η αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών, η ακαδημαϊκή εξωστρέφεια των σχολείων και η ομαλότερη αντιμετώπιση της 

πανδημικής κρίσης με αποτελεσματικότερη διαχείριση των συναισθημάτων.  Συμπερασματικά, η 
παρέμβαση πέτυχε τους στόχους της και μετατράπηκε σε παρέμβαση χιονοστιβάδας. Το γεγονός 
αυτό αποδίδεται αφενός στην ίδια την παρέμβαση και αφετέρου στην επιλογή της ερευνητικής 
μεθόδου.  

 
Λέξεις κλειδιά: Ενταξιακή παρέμβαση, αυτοδιαχείριση συναισθημάτων, πανδημία, προαγωγή 

ψυχικής υγείας 

1. Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ολοένα και πιο συστηματικές προσπάθειες για αξιοποίηση 
της τέχνης στην εκπαίδευση (Winner, Goldstein, & Vincent-Lancrin, 2013; Zhang, 2022). Στη 

θεσμοθετημένη εκπαίδευση οι τέχνες εντάσσονται είτε ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα, είτε ως 
μέσα διδασκαλίας μη-καλλιτεχνικών διδακτικών θεμάτων (European Commission, Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency, 2009; Fathi & Rahmani, 2022). Ο καθορισμός των 
τεχνών ως μέσων διδασκαλίας (teaching through the arts) φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος 

(Buffington & Muth, 2011; Davis, 1999; Komatsu & Namai, 2022; Wu, 2022 ), αφού στην αντίστοιχη 
βιβλιογραφία υπογραμμίζονται τα πολλαπλά οφέλη των τεχνών, τόσο ως  προς την ακαδημαϊκή 
επίδοση, όσο και γενικότερα στην ανάπτυξη των παιδιών (Acevedo et al., 2022; Garcia -Lazo, 2022; 
Lazar et al., 2022).  

Για μεγάλο χρονικό διάστημα καταγράφεται βιβλιογραφικά ότι η δημιουργικότητα, η 
φαντασία, η έκφραση ιδεών, η αισθητική κατανόηση και η αισθητική ευχαρίστηση τίθενται ως 
δευτερεύοντες εκπαιδευτικοί παράγοντες, παρόλη τη σπουδαιότητά τους (Eisner, 1999). Έτσι, 
αναζητούνται τρόποι βελτίωσης των πρακτικών ενσωμάτωσης των τεχνών μέσα στα αναλυτικά 
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προγράμματα (Sotiropoulou-Zormpala, 2016). Οι τέχνες αποκτούν ευρύτερη παιδαγωγική αξία, 
καθώς συνδέονται αναπόσπαστα με την κοινωνική συνείδηση και τη ζωή του ανθρώπου. 
Συμβάλλουν στην καλλιέργεια των συναισθημάτων, των νοητικών και αισθητηριακών λειτουργιών 
του ατόμου. Προσφέρουν  δυνατότητες που διευκολύνουν το αναπτυσσόμενο άτομο να μετατραπεί 

σε ευαίσθητο δέκτη, καθώς και πομπό αισθητικών μηνυμάτων, συνδέοντας τις τέχνες και την 
αισθητική διάσταση του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, με την ποιότητα της ζωής του (De, 2022; 
Szekely, 2022). Έτσι, μπορούν  να αποτελέσουν ισχυρό θεμέλιο της ανάπτυξης του παιδιού και να 
συνεισφέρουν αποφασιστικά στις διδακτικές πρακτικές της εκπαίδευσης με στόχο την ολόπλευρη 

ανάπτυξη του ατόμου. 
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια γίνονται σε έναν βαθμό, σημαντικές προσπάθειες για την 

ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση, παρουσιάζεται σημαντικό ερευνητικό κενό στην χρήση 
της λογοτεχνίας στην προσχολική εκπαίδευση, στη χρήση ψηφιακών βιβλίων, ψηφιακών παιχνιδιών 

και γενικότερα ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η αξιοποίηση των παραπάνω για την 
προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ενταξιακής επάρκειας των μαθητών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η προαγωγή ψυχικής 
υγείας για την αυτοδιαχείριση των συναισθημάτων και την ομαλή  κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξη κατά την περίοδο της πανδημίας. Ειδικότερα, μέσω εθνογραφικής παρέμβασης 
επιδιώχθηκε η μελέτη της ανταπόκρισης των μαθητών/τριών σε λογοτεχνική πολυτροπική 
παρέμβαση που σχεδιάστηκε για της ανάγκες της παρούσας μελέτης.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Η μέθοδος που κρίθηκε καταλληλότερη για το σχεδιασμό αυτής της μελέτης ήταν η 

εθνογραφική, διότι η ερευνητική ομάδα ήθελε να πραγματοποιήσει μια εις βάθος μελέτη των 
ανθρώπινων πεποιθήσεων, στάσεων, αντιλήψεων, ιδεών και εμπειριών. Ειδικότερα, η εθνογραφική 
μέθοδος αποτελεί μια προσέγγιση η οποία εκτός από την συλλογή δεδομένων ενισχύει την 
συμμετοχικότητα όσων εμπλέκονται σε αυτήν και την από κοινού συνδιαμόρφωση της ερευνητικής 

διαδικασίας, με πολλαπλά οφέλη τόσο για την έρευνα όσο και για τους συμμετέχοντες. Όσον αφορά 
τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική παρατήρηση, ημιδομημένες συνεντεύξεις 
και ανεπίσημες συζητήσεις με την συλλογή υλικών τεχνουργημάτων. Ο οδηγός συνέντευξης 
διαρθρώθηκε σε πέντε θεματικές ενότητες. Κατά την πρώτη θεματική ενότητα, καταγράφηκαν 

δεδομένα σχετικά με την εμπλοκή των μαθητών/τριών στην μαθησιακή διαδικασία, στη δεύτερη, 
δόθηκε έμφαση στην ενταξιακή ικανότητα και την ψυχική υγεία των μαθητών κατά την περίοδο της 
πανδημίας Covid-19. Η τρίτη θεματική ενότητα επικεντρώθηκε στη συμβολή του ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού στη στοχοθεσία της παρούσας μελέτης, ενώ η τέταρτη εξετάζει το ρόλο της 

ακαδημαϊκής εξωστρέφειας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τέλος, η πέμπτη και τελευταία ενότητα 
εστιάζει στη διαχείριση των συναισθημάτων των μαθητών/τριών και στη ψυχική τους υγεία, την 
καθημερινή ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Σχετικά με την συμμετοχική παρατήρηση 
κατασκευάστηκε κλείδα, ενώ συμπληρωματικά των παραπάνω, όπως είθισται στην εθνογραφική 

μέθοδο έρευνας, συγκεντρώθηκαν υλικά τεχνουργήματα για περεταίρω ανάλυση.  

2.1.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

Από την μελέτη της πρόσφατης βιβλιογραφίας προέκυψαν τα παρακάτω ερευνητικά 
ερωτήματα: 

1. Αυξήθηκε η εμπλοκή των μαθητών/τριών στην μαθησιακή διαδικασία με την χρήση του 
εκπαιδευτικού υλικού παρέμβασης; 

2. Αναπτύσσεται η ενταξιακή επάρκεια των μαθητών/τριών μέσω ψηφιακών, αλληλεπιδραστικών 
πολυτροπικών εκπαιδευτικών εργαλείων;  
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3. Πώς συμβάλλει η ψηφιακή απεικόνιση του εκπαιδευτικού υλικού στην μαθησιακή διαδικασία 
ετερογενών ομάδων μαθητών; 

4. Πώς συμβάλλει η ακαδημαϊκή εξωστρέφεια με την διασύνδεση σχολικών μονάδων σε περιόδους 
κρίσης;  

5. Πώς πραγματοποιείται η ομαλή διαχείριση των συναισθημάτων των μαθητών/τριών μέσα από 
την εκπαίδευση με χρήση ενταξιακών εκπαιδευτικών εργαλείων; 

2.1.2. Δείγμα 

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν συνολικά 210 μαθητές, 17 μαθητές από την Πελοπόννησο 
και 193 από την Αττική,  43 αγόρια και 167 κορίτσια. Από τους μαθητές 159 ήταν τυπικής ανάπτυξης 
και 51 φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία ή τμήματα ένταξης. Στην εθνογραφική διαδικασία ενεπλάκησαν 

ως μέλη της ερευνητικής ομάδας το Πανεπιστήμιο Frederick, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, η θεατρική ομάδα του ηθοποιού Γιάννη Ζουγανέλη, το Νηπιαγωγείο Μεθώνης 
Μεσσηνίας και το 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού. Η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν 
η βολική δειγματοληψία με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε δομές μέσω των 

συνεργασιών των μελών της ερευνητικής ομάδας.  

2.1.3. Ερευνητική διαδικασία 

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του έργου μετά από το σχεδιασμό του ερευνητικού 
προγράμματος ήταν η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών και η πιλοτική δοκιμή του οδηγού 
συνέντευξης από 21 συνεντεύξεις με μαθητές/τριες (10% του συνολικού δείγματος), στις οποίες οι 
ερωτήσεις δοκιμάστηκαν. Η πιλοτική δοκιμή είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές και διορθώσεις κυρίως σε 

λεκτικό επίπεδο ώστε οι ερωτήσεις να είναι πιο κατανοητές. Αρχικά, η ερευνητική ομάδα του 
Πανεπιστημίου Frederick παρέδωσε στις σχολικές μονάδες το εκπαιδευτικό εργαλείο και ξεκίνησε η 
διαδικασία της συμμετοχικής παρατήρησης πριν από την παρέμβαση. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση, ενώ συγχρόνως συνεχιζόταν η συμμετοχική  

παρατήρηση. Μετά το πέρας της παρέμβασης , η συλλογή των δεδομένων ολοκληρώθηκε με τις ημι-
δομημενες συνεντεύξεις και τη συλλογή των υλικών τεχνουργημάτων. Το εν λόγω εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβρη 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2022. Καθ’ όλη την 
διάρκεια διεξαγωγής της ερευνας τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αρχές ηθικής και δεοντολογίας.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.2.1. Αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις 

Στις ερωτήσεις σχετικά με το πόσο το παραμύθι κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών, 
ανέπτυξε τη μεταξύ τους συνεργασία και τη διάθεση για δημιουργία έργου από κοινού, οι 
συμμετέχοντες απάντησαν θετικά. Ενδεικτικά, ο Σ2 ανέφερε « Το παραμύθι μου άρεσε πάρα πολύ 
και το είπα στο μπαμπά και στη μαμά μου μόλις πήγα σπίτι», ενώ ο Σ7 είπε ότι «Αμέσως όταν πήγα 

στο σπίτι ήθελα να ξαναδώ το βίντεο με τον παραμυθά». Αναφορικά με τη συνεργασία και τη 
δημιουργία έργου ανέφεραν ενδεικτικά ότι «ήταν πολύ ωραίο αυτό που κάναμε όλοι μαζί και μας 
αξίζει ένα χειροκρότημα» (Σ124), «ήταν πολύ ωραίες οι ομάδες μας… δουλέψαμε καλά και κάναμε 
ωραία πράγματα για το παραμύθι» (Σ205).  

Στην ερώτηση για το αν τα παιδιά αποδέχονται άλλους συμμαθητές τους οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής αναπηρία οι μαθητές απάντησαν: «δεν είναι δίκαιο εμείς να έχουμε 
δικό μας βιβλίο και τα άλλα παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν και να μην έχουν» (Σ58), «όπως 
έχουμε εμείς παραμύθι πρέπει να έχουν και τα παιδιά που δεν βλέπουν και τα παιδιά που δεν ακούν» 

(Σ69).  
Στην ερώτηση για το τί τους άρεσε περισσότερο από τη διαδικασία αφήγησης του παραμυθιού 

απάντησαν ότι η χρήση νέων τεχνολογιών τους κέντρισε το ενδιαφέρον  και αύξησε την προσοχή 
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τους. Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν «πολύ καλός αυτός ο παραμυθάς που ακούσαμε στο βίντεο… μου 
άρεσε… μπορούμε να το ξαναδούμε;» (Σ8), «μου άρεσε το βιντεάκι γιατί δεν ήταν βαρετό» (Σ147), 
«ευτυχώς που υπάρχει βίντεο και ακούσαμε το παραμύθι» (Σ208), «μου άρεσε το βιντεάκι με τη 
νοηματική γιατί έμαθα πώς είναι «ο δράκος με τα τσουλούφια που πετάνε» στη νοηματική» (Σ106).  

Στην συνέχεια ρωτήθηκαν τί τους άρεσε περισσότερο σχετικά με τη χρήση του ψηφιακού 
βιβλίου. Σε αυτό το ερώτημα όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν θετικά λέγοντας ότι ήταν μία δράση 
που τους γέμισε ικανοποίηση αφού έδωσαν μια νέα υλική υπόσταση στο παραμύθι. Όπως 
χαρακτηριστικά είπαν «τώρα μπορούν όλοι όπου και είναι μπορούν να διαβάσουν το παραμύθι και 

με ζωγραφιές» (Σ5), «τώρα μπορώ να το διαβάζω όποτε θέλω στο σπίτι και να το δει και ο παππούς 
και η γιαγιά» (Σ14), «μου αρέσει που τώρα πια ο συγγραφέας μπορεί να δει την ιστορία του με 
ζωγραφιές δικές μας» (Σ1). Επίσης σε ότι αφορά το ψηφιακό βιβλίο ως τεχνολογικό μέσο φάνηκε να 
μη δυσκολεύονται, αφού είχαν εξοικειωθεί με τέτοια ψηφιακά μέσα, τόσο λόγω της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας που εφαρμόζονταν κατά την περίοδο εκείνη, όσο και λόγω της υποστήριξης που 
λάμβαναν τα περισσότερα παιδιά από τους ενήλικες στο σπίτι. Ενδεικτικά  ανέφεραν «Καθόλου δε 
με δυσκόλεψε το ψηφιακό βιβλίο… είχα τη μαμά να με βοηθάει» (Σ30), «εύκολο είναι… μπορώ και 
μόνη μου στο τάμπλετ» (Σ41), «μπορώ να παίξω με το ψηφιακό βιβλίο αλλά με βοηθάει και ο 

μπαμπάς να ανοίξω το τάμπλετ στη σελίδα σου (ιστολόγιο  σχολείου)» (Σ52).    
Τέλος, η τελευταία ομάδα ερωτήσεων αφορούσε τη διαχείριση των συναισθημάτων τους καθώς 

και τη διαχείριση συγκρούσεων. Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά 
το φόβο τους, το συναίσθημα εγκλεισμού λόγω καραντίνας, το στρες και το άγνωστο. Παρουσίασαν 

την οικογένειά τους ως ενήλικες που μπορούν να τους παρέχουν ασφάλεια , ενώ το σχολείο ως το 
μέρος που θα ακούσουν την αλήθεια. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Σ203 «ξέρω ότι έχω τη μαμά μου 
και τον μπαμπά μου για ότι χρειαστώ…», ενώ ο Σ163 «εδώ στο σχολείο μας τα μαθαίνουμε όλα όπως 
είναι στα αλήθεια… όχι παραμύθια». Ο φόβος παρουσιάζεται ως ένα φυσιολογικό συναίσθημα που 

μπορούν να διαχωριστούν τα παιδιά «όλοι φοβούνται… όμως εγώ ξέρω τι να κάνω αν αρρωστήσω 
ή κάτι άλλο… θα ζητήσω βοήθεια…» (Σ172).  

2.2.2. Αποτελέσματα από την συμμετοχική παρατήρηση  

Μέσα από τη συμμετοχή παρατήρηση δόθηκε η δυνατότητα να εξεταστούν ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της παρέμβασης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή της. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά αφορούσαν το βαθμό της εμπλοκής, τον ενταξιακό χαρακτήρα της διδακτικής 

παρέμβασης, τον τρόπο χρήσης των νέων τεχνολογιών, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των 
συγκρούσεων. Η αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες παρείχε δεδομένα με την ανάπτυξή τους σε 
γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι πριν την παρέμβαση τα παιδιά είχαν ελλιπή επίγνωση 

σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας σε κοινωνικό-συναισθηματικό επίπεδο. Αρχικά, 
πραγματοποιήθηκε μια διερευνητική συζήτηση σχετικά με την πανδημία. Παρατηρήθηκε πριν την 
παρέμβαση να γνωρίζουν ότι πρόκειται για μία μεταδοτική ασθένεια και τον τρόπο μετάδοσής της. 
Μάλιστα, εξέφραζαν δυσαρέσκεια για τη συζήτηση σχετικά με την πανδημία ως κάτι που έχουν 

βαρεθεί να ακούν συνέχεια από τους ενήλικες. Ανέφεραν, ότι γνώριζαν ότι αφορούσε τα μέτρα 
προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης του ιού και τις επιπτώσεις στη σωματική υγεία, κυρίως των 
ηλικιωμένων και των ενηλίκων. Ωστόσο, διαφάνηκε ότι αγνοούσαν την επίπτωση στον ψυχισμό του 
ατόμου και στην καθημερινότητά του, είτε για τον ενήλικα είτε για τα παιδιά. Αγνοούσαν παντελώς 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρίες. Επίσης, μετά από συζήτηση για τη 
διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης και τις εμπειρίες των παιδιών προέκυψε  ότι δεν είχε 
προηγηθεί κάποια συζήτηση σχετικά με πώς βίωσαν συναισθηματικά τον εγκλεισμό, την νόσηση ή 
τον κίνδυνο μετάδοσης.  

Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, άρχισαν να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
το θέμα της πανδημίας, αφού άγγιζε ζητήματα που αφορούσαν εμπειρίες τους μέσα από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον και την καθημερινότητά τους. Ταυτίστηκαν με τον ήρωα του 
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παραμυθιού, δηλαδή το παιδί, ενώ αντιστοίχισαν αμέσως στο πρόσωπο του δράκου την πανδημία 
του κορωνοϊού. Άκουγαν με ιδιαίτερη προσοχή, όπως διαπιστώθηκε από ερωτήσεις κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης όπως «τι έγινε δηλαδή…, ποιος μίλησε…, τι ήθελε να πει το παιδί… ». Αυτό 
αποτέλεσε αφορμή για να αναδυθούν και νέες δραστηριότητες όπως η εικονογράφηση της ιστορίας 

και η δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του ψηφιακού 
παραμυθιού, ζήτησαν έναν ακόμα πιο διασκεδαστικό τρόπο για ασχοληθούν με το παραμύθι, τόσο 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας όσο και μετά. Στην υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης σε 
σχολεία της Αθήνας τα παιδιά, εκτός των παραπάνω, εμβάθυναν σε ζητήματα που αφορούσαν τα 

άτομα με αναπηρίες. Αφορμή αποτέλεσε η επαφή των παιδιών με φαρμακευτικό υλικό και τη γραφή 
Braille πάνω σε αυτά (κουτιά φαρμάκων, κτλ), οπτικό υλικό (αποσπάσματα από δελτίο  ειδήσεων στη 
νοηματική) κατά τη διάρκεια της αφήγησης του παραμυθιού, η οποία είχε εμπλουτιστεί με απτικό, 
οπτικό και ακουστικό υλικό. Τα παιδιά έδειξαν αλληλεγγύη για τα άτομα με αναπηρία και θέλησα 

να συμπράξουν για τη δημιουργία νέου υλικού που θα ήταν  κατάλληλο για παιδιά με αναπηρίες, 
δημιουργώντας πολυαισθητηιακό βιβλίο με QR-code και CD για το ψηφιακό υλικό, καθώς και βιβλίο 
σε μορφή PECS και κούκλα. Μάλιστα, η παρουσία εντός της ομάδας παιδιών με αναπηρία έκαναν 
ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη των παιδιών να υποστηρίξουν το συμμαθητή τους. Αναζήτησαν 

τρόπο για επικοινωνία με ικανούς ενήλικές να αποδώσουν στην γραφή Braille  και στην ελληνική 
νοηματική το παραμύθι και να δημιουργήσουν απτικό υλικό τόσο για τους ίδιους όσο και για τα 
παιδιά με αναπηρίες.  

Επίσης, η διδακτή παρέμβαση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη εξωστρέφεια, αφού πρότειναν τη 

μετατροπή του παραμυθιού σε δανειστικό υλικό για τα παιδιά τόσο του ίδιου σχολείου, όσο και 
άλλων σχολείων. Έτσι, απεύθυναν πρόσκληση σε ειδικά σχολεία τυφλών, κωφών και βαρήκοων, και 
τυφλοκωφών και απέστειλαν το υλικό διά αντιπροσώπου. Το γεγονός ότι ένα παιδί από άλλο σχολείο 
θα τους επισκέπτονταν για να παραλάβει το υλικό τους ενθουσίασε και αμέσως θέλησαν να ορίσουν 

τους δικούς τους εκπροσώπους που θα έδιναν το υλικό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα παιδιά μετά τη 
συνάντησή τους με το παιδί με αναπηρία, όταν τους ζητήθηκε να τον περιγράψουν στους συμμαθητές 
τους που δεν τον είχαν δει, δεν ανέφεραν την αναπηρία του (κωφός), αλλά άλλα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά όπως «είχε γαλάζια μάτια… τα μάτια του ήταν γελαστά… ήταν ψηλός… είχε ξανθά 

μαλλιά… μας χαιρέτισε… ήταν ευγενικός… φορούσε μπλε φόρμες… ήταν μαζί με τη μαμά του έξω 
από την πόρτα του σχολείου και του δώσαμε το κουτί του δράκου…». Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με τα παιδιά των ειδικών σχολείων που δανείστηκαν 
το υλικό και αντάλλαξαν απόψεις. Τα παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες δήλωσαν ότι τους άρεσε 

που μπορούσαν χειριστούν το παραμύθι με ποικίλους τρόπους, οι οποίοι ήταν πολύ ελκυστικοί για 
αυτούς.  

2.2.3. Αποτελέσματα από υλικά τεχνουργήματα 

Το παραμύθι κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας μετατράπηκε σε διδακτικό 
αντικείμενο, το οποίο έλαβε διαφοροποιημένη μορφή προερχόμενη από τα ίδια τα υποκείμενα της 
έρευνας. Οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων το μετέτρεψαν σε ψηφιακό 

βιβλίο, το εικονογράφησαν και δημιούργησαν παιδαγωγικό υλικό ήτοι ψηφιακό παιχνίδι και έντυπο 
πολυαισθητηριακό βιβλίο με ενταξιακή μορφή, προοριζόμενο για την διδασκαλία σε μαθητές με 
φυσική, αισθητηριακή και νοητική αναπηρία. Επίσης, το παραμύθι εμπλουτίστηκε από μία κούκλα 
persona σε μορφή δράκου, η οποία αποτέλεσε έναυσμα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

δραματικής τέχνης, κατά τη διάρκεια των οποίων εκφράζονταν οι δικές τους ιδέες και εμπειρίες. 
Επιπλέον υλικά τεχνουργήματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια της εθνογραφικής διαδικασίας 
ήταν η απόδοση του κειμενικού νοήματος στην ελληνική νοηματική γλώσσα και στη γραφή Braille. 
Προέκυψαν ακόμη, εικαστικές κατασκευές με χρήση ποικίλων υλικών και εικαστικών τεχνικών και 

δραματοποιημένη αφήγηση από γνωστούς ηθοποιούς με την μορφή βίντεο.  
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3. Συζήτηση 

Από τα παραπάνω δεδομένα που προέκυψαν μέσω των συνεντεύξεων, της συμμετοχικής 

παρατήρησης και της κατασκευής υλικών τεχνουργημάτων επιβεβαιώνονται προηγούμενες 
ερευνητικές μελέτες για τη συμβολή των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, 
στη θεσμοθετημένη εκπαίδευση οι τέχνες εντάσσονται είτε ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα, είτε 
ως μέσα διδασκαλίας μη-καλλιτεχνικών διδακτικών θεμάτων (Acevedo et al., 2022; Fathi & 

Rahmani, 2022). Στην παρούσα μελέτη, έγινε προσπάθεια διδασκαλίας ενός ιατρικού αντικειμένου 
όπως είναι η πανδημία και η μετάδοση του κορωνοϊού με στοιχεία από την επιστήμη της ψυχολογίας 
όσον αφορά το στρες, την ψυχική ανθεκτικότητα και την διαχείριση των συναισθημάτων των 
μαθητών/τριών. Στην αντίστοιχη βιβλιογραφία υπογραμμίζονται τα πολλαπλά οφέλη των τεχνών, 

τόσο ως προς την ακαδημαϊκή επίδοση, όσο και γενικότερα στην ανάπτυξη των παιδιών (Argyriadi 
& Sotiropoulou-Zormpala, 2017; Szekely, 2022), κάτι που γίνεται σαφές στο πλαίσιο της παρούσας 
μελέτης αφού σημειώνεται σημαντική βελτίωση σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης, συμπεριφοράς και 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επίσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα καταγράφεται βιβλιογραφικά  ότι 

η δημιουργικότητα, η φαντασία, η έκφραση ιδεών, η αισθητική κατανόηση και η αισθητική 
ευχαρίστηση τίθενται ως δευτερεύοντες εκπαιδευτικοί παράγοντες, παρόλη τη σπουδαιότητά τους 
(Schmitz-Justen, 2022). Με την προτεραιοποίηση αυτών των παραγόντων και την πρακτική τους 
εφαρμογή στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη διαφαίνεται η σημασία και η θετικής του συμβολή.  

Οι απαντήσεις των ίδιων των μαθητών/τριών και των μελών της ερευνητικής ομάδας 
παρουσιάζουν θετικές επιδράσεις του παραμυθιού στο γνωστικό τομέα για τη διδασκαλία 
απαιτητικών θεμάτων για την ηλικιακή ομάδα των μαθητών. Επίσης, παρουσιάζουν αύξηση της 
μαθησιακής εμπλοκής, καλύτερη διαχείριση στα συναισθήματά τους και κατ’ επέκταση στις 

συγκρούσεις καθώς επίσης ολιστική θετική επίδραση στην αναπτυξιακή τους πορεία (Argyriadis et 
al., 2022). Ωστόσο, τα οφέλη της τέχνης και της λογοτεχνίας στο σύνολό της είναι ήδη γνωστά σε 
σημαντικό βαθμό από προηγούμενες ερευνητικές απόπειρες. Αυτό που προκύπτει από την παρούσα 
μελέτη και τη διαφοροποιεί σημαντικά είναι ότι η εθνογραφική μέθοδος εκτός από διερευνητική ήταν 

και εκπαιδευτική για το σύνολο των συμμετεχόντων. Επιπλέον, στο παραμύθι προστέθηκε η έννοια 
της πολυτροπικότητας, αφού αποτέλεσε ένα ενταξιακό εκπαιδευτικό εργαλείο που είχε τα ίδια 
αποτελέσματα τόσο σε μαθητές τυπικής όσο και μη τυπικής ανάπτυξης (Argyriadis & Argyriadi, 
2022). Ακόμη, οι μαθητές απέκτησαν με βιωματικό τρόπο δεξιότητες ενταξιακής επάρκειας και 

επικοινώνησαν αποτελεσματικά μέσα σε ετερογενείς ομάδες. Τέλος, από τα δεδομένα προέκυψε ότι 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην τέχνη και την ενταξιακή εκπαίδευση έδωσε μεγαλύτερη 
ώθηση στα κίνητρα των μαθητών, ενίσχυσε την αύξηση της μαθησιακής εμπλοκής και δημιούργησε 
συναισθήματα χαράς και αυτοπεποίθησης (Matsiola et al., 2022).  

4. Συμπεράσματα 

Από την παρούσα έρευνα και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν διαφαίνεται να υπάρχει σημαντικό 

κενό σε εκπαιδευτικό υλικό που να ακολουθεί την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, να είναι 
ενταξιακό, πολυτροπικό και να ενσωματώνει την χρήση νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, τα σχολεία 
συχνά λειτουργούν ως κλειστά συστήματα και εστιάζουν στο μονοπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης. 
Μετά από την εκπαιδευτική παρέμβαση του παραμυθιού, η οποία περιελάμβανε τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, φάνηκε να αναπτύσσονται θετικές επιδράσεις στην προαγωγή της ψυχικής υγείας 
των μαθητών/τριών αλλά και στην ολιστική ανάπτυξή τους. Σε γνωστικό επίπεδο διδάχθηκαν και 
κατανόησαν γνώσεις πολύ πιο απαιτητικές από το ηλικιακό τους επίπεδο, όπως είναι αυτές που 
σχετίζονται με την πανδημία, τους τρόπους μετάδοσης και μετάλλαξης του κορωνοϊού, αλλά και 

άλλες σχετικά με την πανδημία. Σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, κατόρθωσαν να βελτιώσουν 
σημαντικά τα επίπεδα άγχους και φόβου που ένιωθαν από το συνολικό κλίμα που επικρατούσε, τόσο 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και από τις συζητήσεις και προβληματισμούς των ενηλίκων. 
Σε κοινωνικό επίπεδο φάνηκε να προάγουν την ενταξιακή τους επάρκεια και να μετασχηματίζουν 

μια περίοδο κρίσης σε εκπαιδευτική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, από τα 
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δεδομένα της παρούσας μελέτης φάνηκε ότι αυξήθηκε η εμπλοκή των μαθητών/τριών στη  
μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού παρέμβασης, αναπτύσσεται η 
ενταξιακή επάρκεια των μαθητών/τριών μέσω ψηφιακών, αλληλεπιδραστικών πολυτροπικών 
εκπαιδευτικών εργαλείων και η ψηφιακή απεικόνιση του εκπαιδευτικού υλικού στην μαθησιακή 

διαδικασία ετερογενών ομάδων μαθητών συμβάλλει θετικά. 
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Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ACTIONBOUND ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

 
Κολοκοτρώνης Φώτιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 

Σκαράκη Ευαγγελία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

Περίληψη 

Η τεχνολογία τον 21ο αιώνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας κάθε 
ηλικίας. Οι κινητές συσκευές  στις μέρες μας, χρησιμοποιούνται καθημερινά για διάφορους λόγους 
(διασκέδαση, ψυχαγωγία, υγεία, παραγωγικότητα, γυμναστική κλπ.) ενώ μεγάλη άνθηση γνωρίζουν 

και τα παιχνίδια σε κινητές συσκευές που βασίζονται στην τοποθεσία του παίκτη. Η εκπαίδευση δεν 
θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στις εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο 
χρησιμοποιείται η τεχνολογία μέσα από προγράμματα και εφαρμογές για να ενισχύσει την 
εκπαίδευση των μαθητών. Πλέον η παιχνιδοποίηση της εκπαίδευσης έχει στόχο την αυξημένη 

εμπλοκή των μαθητών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή, ενός 
εκπαιδευτικού σεναρίου διδασκαλίας, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, για τη Μονή 
Αρκαδίου. Χρησιμοποιώντας το πολυμεσικό εργαλείο Actionbound οι μαθητές θα ξεναγηθούν στη 
Μονή. Το μάθημα της Ιστορίας γίνεται πιο διασκεδαστικό καθώς οι μαθητές μετακινούνται στον 

χώρο με χρήση GPS, ερωτήσεων, δοκιμασιών και ανταμοιβών. Επομένως, οι μαθητές δεν θα είναι 
πλέον παθητικοί δέκτες γνώσεων και πληροφοριών αλλά γίνονται  εξερευνητές για να ανακαλύψουν 
οι ίδιοι τη γνώση έχοντας αυξημένη εμπλοκή στο τρόπο διδασκαλίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Actionbound, Mobile Learning, Education, Gamification, Augmented Reality  

Εισαγωγή 

H μάθηση βάσει διερεύνησης (IBL) είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία οι μαθητές 
ξεκινούν με μια ερώτηση που ακολουθείται από τη διερεύνηση των λύσεων, τον προβληματισμό και 
την επικοινωνία ευρημάτων και τη δημιουργία νέας γνώσης με βάση τα επιλεγμένα στοιχεία (Savery, 
2015). Mobile learning (m-learning) είναι η διαδικασία μάθησης που διαμεσολαβείται από 

τεχνολογίες χειρός, όπως smartphone, φορητοί υπολογιστές και συσκευές table t (Burden & Kearney, 
2018 ). Η εκμάθηση μέσω κινητού είναι μια πρόσφατη τεχνολογία που αναπτύχθηκε ταχέως για την 
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παροχή ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση προσωπικών φορητών συσκευών χωρίς να θέτει κανέναν 
περιορισμό ως προς τον χρόνο και την τοποθεσία (UNESCO 2012 ). Η εκμάθηση μέσω κινητού έχει 
γίνει ένας όρος-ομπρέλα για την ενσωμάτωση φορητών υπολογιστικών συσκευών στη διδασκαλία 
και τη μάθηση (Grant 2019).Η ευελιξία και οι ολοένα και πιο διαφορετικές δυνατότητες αυτών των 

κινητών συσκευών έχουν δημιουργήσει σημαντικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, 
ισχυρισμοί ενισχυμένης συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, επιτόπια συλλογή και κοινή 
χρήση δεδομένων· επικοινωνία μεταξύ συνομηλίκων, δασκάλων και ειδικών· και η προσαρμογή της 
μάθησης των μαθητών έχουν αναφερθεί (Kearney, Burden, & Rai, 2015 ). Στην εκπαίδευση των 

επιστημών, οι ερευνητές έχουν αρχίσει να διερευνούν την εφαρμογή για m -learning σε ποικίλα 
πλαίσια (Burden & Kearney, 2016), υποστηρίζοντας ιδιαίτερα τις διδακτικές προσεγγίσεις π ου 
βασίζονται στην έρευνα (Song, 2014). 

Η χρήση κινητών τεχνολογιών για εκμάθηση επιστημών παρέχει πιθανές ευκαιρίες για: (1) 

υποστήριξη διαφόρων επιπέδων έρευνας και δημιουργία νέων τύπων έρευνας (Edelson, Gordin, & 
Pea, 1999). (2) διευκολύνει την περιέργεια και τα κίνητρα των μαθητών (Chiang, Yang, & Hwang, 
2014). (3) διευκολύνουν την απρόσκοπτη μάθηση σε μια σειρά από χώρους μάθησης (Kong & Song, 
2014 ; Song & Wen, 2018). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μάθηση μέσω της παιχνιδοποίησης  

Ο όρος παιχνιδοποίηση έχει να κάνει με την εισαγωγή στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο 
σχεδιασμό παιχνιδιών σε περιβάλλοντα τα οποία όμως δεν είναι παιχνίδια (Deterding et al., 2011), 
όπως στόχοι, κανόνες, βαθμολογικές επιβραβεύσεις, στοιχεία διασκέδασης, ανατροφοδότηση, 
προσφορές, avatar, αποστολές κλπ. (Toth & Tovolgyi, 2016). Ο Prensky (2001) θεωρεί ότι η μάθηση 

που στηρίζεται στο παιχνίδι αναπτύσσει τις δεξιότητες ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί αλλά και 
διασκεδάζει τους επιμορφούμενους. Παράλληλα όμως, επισημαίνει διαφορές μεταξύ «ψηφιακών 
ιθαγενών» και «ψηφιακών μεταναστών» στον τρόπο που μαθαίνουν, παίζουν, επικοινωνούν, 
εργάζονται και δημιουργούν κοινότητες. Οι Roy & Zaman (2018), υποστηρίζουν ότι η μάθηση με 

παιχνιδοποίηση παρέχει στους εκπαιδευόμενους κίνητρα, καθώς ικανοποιεί α) την ανάγκη της 
αυτονομίας, β) την ανάγκη της ικανότητας και γ) την ανάγκη του ατόμου να σχετίζεται. Οι 
Steinkuehler & Squire (2014) κατατάσσουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια σε τέσσερις κατηγορίες: α) 
Τα παιχνίδια ως περιεχόμενο, όταν χρησιμοποιούνται για μετάδοση γνώσεων β) Τα παιχνίδια ως 

«δόλωμα», όταν χρησιμοποιούνται για προώθηση κριτικής σκέψης και μάθησης, γ) Τα παιχνίδια ως 
μέσα εμπλοκής και παροχής μαθησιακών κινήτρων και δ) Τα παιχνίδια ως μέσα αξιολόγησης. 

2.2 Επαυξημένη πραγματικότητα και μάθηση  

Η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) είναι μια αναδυόμενη μορφή εμπειρίας στην οποία ο 
πραγματικός κόσμος (RW) ενισχύεται από περιεχόμενο που δημιουργείται από υπολογιστή και 
συνδέεται με συγκεκριμένες τοποθεσίες ή/και δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια, οι εφαρμογές 

AR έχουν γίνει φορητές και ευρέως διαθέσιμες σε κινητές συσκευές. Το AR γίνεται ορατό στα 
οπτικοακουστικά μέσα μας (π.χ. ειδήσεις, ψυχαγωγία, αθλήματα) και αρχίζει να εισέρχεται σε άλλες 
πτυχές της ζωής μας (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, ταξίδια, μάρκετινγκ) με απτά και συναρπαστικά 
τρόπους. Διευκολύνοντας την πανταχού παρούσα μάθηση, το AR θα δώσει στους εκπαιδευόμενους 

άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες τοποθεσίας που συγκεντρώνονται και παρέχονται 
από πολλές πηγές (Yuen et al., 2011). Με τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών χρήσεων, πολλές 
μελέτες έχουν διερευνήσει το όφελος από τη χρήση AR και VR στη μάθηση των μαθητών. Σε μια 
συστηματική ανασκόπηση 68 μελετών σχετικά με την AR που δημοσιεύθηκε έως το 2015, οι 

Kavanagh και Akçayır ανέφεραν έναν αυξανόμενο αριθμό μελετών που βρήκαν τα ενισχυμένα 
μαθησιακά επιτεύγματα, τις θετικές στάσεις και τα κίνητρα των μαθητών ως αποτελέσματα της 
διδασκαλίας με δυνατότητα AR. Πιο συγκεκριμένα, ένα συνεργατικό σύστημα προσομοίωσης AR 



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

558 

βοήθησε τους προπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις στη φυσική περισσότερο από 
εκείνους που χρησιμοποιούσαν παραδοσιακό σύστημα προσομοίωσης 2D. Επίσης, η χρήση μιας 
εφαρμογής βασισμένης σε AR επηρέασε θετικά όχι μόνο  τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών 
αλλά και τη στάση τους όταν συμμετέχουν σε ένα περιβαλλοντικό έργο.  

2.3 ActionBound 

Το Actionbound είναι ένα παιδαγωγικό μέσο για παιχνίδια αναζήτησης «θησαυρού» βασισμένα 

σε ψηφιακά πολυμέσα (Kissi & Dreesmann, 2017).  Μέσα από αυτό το μέσο είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν κουίζ με άμεση ανατροφοδότηση, κουιζ περιεχομένου πολυμέσων και αναθέσης 
φωτογραφιών, ήχου ή βίντεο. Η καθοδήγηση των συμμετεχόντων γίνεται μέσω του Παγκόσμιου 
Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) ή του συστήματος πλοήγησης που βασίζεται σε δορυφόρο. 

Όλα τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα στη συνέχεια και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους 
συμμετέχοντες μπορούν να ληφθούν και να εμφανιστούν στην τάξη (Rosdiana et al., 2020).  

2.4 Προσπάθειες δημιουργίας στην Ελλάδα 

Στην ελληνική βιβλιογραφία αναφέρονται προσπάθειες χρήσης λογισμικών επαυξημένης 
πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία κυρίως βασισμένα στο μάθημα της τοπικής 
ιστορίας. Το 2018 οι Κουτρομάνος & Λαμπρόπουλος ανέπτυξαν μέσω της πλατφόρμας ARIS ένα 

παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας για την τοπική ιστορία των τριών τελευτραίων τάξεων ενός 
δημοτικού σχολείου της Σαλαμίνας. Ενώ το 2020 οι Κουτρομάνος & Μπουντέκας σχεδίασαν και 
ανέπτυξαν την εφαρμογή “Plato AR”, απεθυνόμενοι σε μαθητές Δ’ δημοτικού, για τον αρχαιολγικό 
χώρο της ακαδημίας Πλάτωνος. 

Η εφαρμογή Actionbound χρησιμοποιήθηκε, για μαθητές δημοτικών σχολείων, στην 
κατασκευή εκπαιδευτικού διαδραστικού παιχνιδιού για την τοπική ιστορία της Νάξου (Koutromanos, 
Pittara & Tripoulas, 2020) αλλά και για την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, Αναστασιάδης, Βαρθαλίτης 
& Κοτρώνης, 2019). Για την πόλη του Ρεθύμνου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους 

Στρατικόπουλο & Αναστασίαδη το 2022 παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με την χρήση 
κινητών συσκευών που απευθύνεται όμως σε ενήλικες. 

2.5 Μονή Αρκαδίου 

Αφορμή του σεναρίου αποτέλεσαν τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Πιο 
συγκεκριμένα στόχος ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν την ιστορία και τα γεγονότα τα οποία 
διαδραματίστηκαν στην μονή Αρκαδίου μέσω της εφαρμογής Actionbound. Στην εικόνα 1 μπορεί να 

δει κάποιος τα μέρη τα οποία θα πρέπει να επισκεφτεί- να λύσει τους γρύφους το παιδί για 
παράδειγμα αρχίζουμε από την είσοδο του μοναστηριού όπου υπαρχεί το νούμερο 1 στην εικόνα  και 
έπειτα ο εκπαιδευόμενος πηγαίνει στο 2 όπου είναι το Πορτάλι. 
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Εικόνα 10: Διαδρομή εκπαιδευόμενου στη Μονή Αρκαδίου  

 
Αρχίζοντας το παιδί να μαθαίνει την ιστορία του εμφανίζεται στο κινητό ένα κοριτσάκι, η 

Λενιώ (Εικόνα 2) κοριτσάκι έξι ετών όπου γεννήθηκε το 1860 στην Κρήτη και ζητάει από τα παιδιά 
να την βοηθήσουν να βρουν το λάβαρο της επανάσταης όπου μέσα από δοκιμασίες όπως ερωτήσεις, 

φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις κ.α. τα παιδιά καλούνται αρχικά να γνωρίσουν την τοπική 
ιστορία αλλά και να ανακαλύψουν το λάβαρο της επανάστασης μέσα από παιγνιώδη τρόπο. Στην 
Εικόνα 2 βλέπει κάποιος κάποια από τα γεγονότα της ιστορίας που διαδραματίζονται μέσα στην 
Μονή αλλά και τους γρίφους για το προς τα που θα πρέπει να κατευθυνθούν τα παιδιά. Επίσης 

παρακολουθούν και κάποια μικρά βιντεάκια όπου στην συνέχεια απαντάνε σε ερωτήσεις 
κατανόησεις για να συλλέξουν πόντους και να συνεχίσουν το παιχνίδι ανακαλύπτοντας και τα άλλα 
μέρη μέσα στην Μονή (Εικόνα 3). 

 
 

Εικόνα 11: Ψάχνοντας το λάβαρο μαζί με την Λενιώ 
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Εικόνα 12: Ερωτήσεις για την συλλογή πόντων 

3.Συμπεράσματα 

Το Actionbound είναι μια καινούργια εφαρμογή στην οποία έχουν γίνει κάποιες μελέτες πάνω 
σε ενήλικες εκπαιδευόμενους (Αναστασιαδής, Στρατικόπουλος, 2022) αλλά δεν έχουν γίνει για 

παιδιά δημοτικού και προσχολικής ηλικίας. Οι απόψεις διήστανται για το εάν τελικά η εφαρμογή 
αυτή βοηθάει πραγματικά να μάθει κάποιος καθώς χρήστες έχουν αναφέρει οτι υπάρχουν 
προβλήματα σχετικά με το gps ή το tablet. Στόχος της δικής μας έρευνας είναι να δούμε εάν τα παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλλά και να μάθουν μέσω της 

συγκεκριμένης εφαρμογής την ιστορία του Αρκαδίου καθώς πιστεύουμε οτι με την σωστή   οργάνωση 
και καθοδήγηση τα παιδιά μπορούν να μάθουν διασκεδάζοντας και να έχουν πολύ καλά 
αποτελέσματα διότι βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή και αυτό καθιστά τα παιδιά ικανούς χρήστες-
εκπαιδευόμενους. 
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ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΖΩΓΡΑΦΟ ΑΝΡΙ ΜΑΤΙΣ 

 
Πολυχρόνου Ζωή 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70-Διευθύντρια 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 
ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση ΕΑΠ-MΔΕ Θεατρικών Σπουδών ΑΠΚΥ 

 

Περίληψη 

Με αφορμή έναν πίνακα του Ανρί Ματίς με τίτλο "Αρμονία σε κόκκινο", 1908-1909, που 
παρατηρούν οι μαθητές της Ε΄ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, ξεκινά μια διαδρομή 
στον κόσμο της τέχνης, παρέα με τον Γάλλο ζωγράφο Ανρί Ματίς. Οι μαθητές γνωρίζουν τον Ανρί 
Ματίς, έναν από τους σημαντικότερους Γάλλους ζωγράφους του 20ου αιώνα, την τεχνοτροπία του 

καλλιτεχνικού ρεύματος του Φωβισμού, την τεχνική του κολλάζ, την τεχνική της χαρτοκοπτικής, 
εμβαθύνουν στους πίνακές του, δημιουργούν ένα ψηφιακό μουσείο, διασκεδάζουν με ψηφιακά 
παιχνίδια WEB 2.0, επισκέπτονται τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κόσμου με έργα του Γάλλου 
ζωγράφου, φιλοτεχνούν τα δικά τους εικαστικά έργα. Η διδασκαλία του μαθήματος 

πραγματοποιείται με τη σύγχρονη μορφή διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας webex κι ακολουθεί η 
ασύγχρονη μορφή διδασκαλίας στην ηλεκτρονική τάξη e-class. Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι η 
ομαδοσυνεργατική με τις τεχνικές της παρατήρησης, της ερώτησης, της συζήτησης. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει τη διαγνωστική, τη διαμορφωτική και την τελική αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση-

ετεροαξιολόγηση.  
 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανρί Ματίς, Φωβισμός, κολλάζ, χαρτοκοπτική 

Ταυτότητα του Σεναρίου 

Εκπαιδευτική Βαθμίδα: Δημοτικό  
Σχολική Μονάδα: 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας 

Τάξη-Αριθμός Μαθητών: Ε΄ - 18 μαθητές 
Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικά 
 Ενότητα: «Mια διαδρομή στον κόσμο της τέχνης, παρέα με τον Γάλλο ζωγράφο Ανρί Ματίς»  
Χρονική διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες  

https://doi.org/10.1088/1757-899X/830/4/042085
https://doi.org/10.1088/1757-899X/830/4/042085
https://doi.org/10.1088/1757-899X/830/4/042085
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Πλαίσιο Υλοποίησης 

Το σενάριο πραγματοποιείται με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας μέσω της 

πλατφόρμας Webex και της ηλεκτρονικής τάξης e-class.  

Χρησιμοποιούμενα Μέσα/Εργαλεία 

Εργαλεία Webex 

• Power Point 

• Ψηφοφορία (Polling) 

• Δημιουργία ομάδων (Breakout Sessions) 

• Ασπροπίνακας (Whiteboard) 

• Bίντεο (Youtube) 

• Φύλλα Εργασίας 

 Eργαλεία e-class 

 

• Κουβεντούλα (ενεργή συζήτηση γύρω από το θέμα) 

• Πολυμέσα (ανάρτηση συνδέσμων, βίντεο) 

• Eργασία 

 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Εικαστικά, Γλώσσα, Μυθολογία, ΤΠΕ 
 

 
 

Ματίς Ανρί. Δημιουργήθηκε με το ψηφιακό εργαλείο photocollage.com  

Εισαγωγή 

Οι εικαστικές τέχνες συνδέονται με την καθημερινή ζωή των παιδιών και αποτελούν ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι του οπτικού πολιτισμού στον οποίο μετέχουν ενεργά. Παράγουν ποικίλες 
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οπτικές μορφές, όπως σχέδια, κατασκευές με πηλό και μπορούν να σχολιάζουν έργα σπουδαίων 
ζωγράφων και εικονογραφήσεις παιδικών βιβλίων πολύ πριν μάθουν να γράφουν. Ιδιαίτερα το σχέδιο 
και η ζωγραφική αποτελούν το βασικό μέσο επικοινωνίας των παιδιών από την ηλικία των 4 -5 ετών. 
Από αυτή την ηλικία το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί οπτικά σύμβολα που έχουν χαμηλό βαθμό 

αφαιρετικότητας. Οι Anning  & Ring (2004) υποστηρίζουν ότι το παιδικό σχέδιο είναι ένα δυνατό 
μέσο διαπραγμάτευσης, αποτύπωσης και έκφρασης συναισθημάτων, σκέψεων, αφηγήσεων, 
ενδιαφερόντων, προσδοκιών των δημιουργών τους, ένα παράθυρο στον εσωτερικό κόσμο των 
παιδιών. 

Σύμφωνα με τον Eisner (2002), oι εικαστικές τέχνες προσφέρουν πολύτιμες οπτικές, απτικές 
αισθητικές εμπειρίες. Tα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν και να απολαμβάνουν οπτικές ποιότητες 
και λεπτές διαφορές στα εικαστικά έργα και σε εικόνες που βλέπουν γύρω τους. H συμμετοχή σε μια 
εικαστική δραστηριότητα προσφέρει μια εσωτερική ικανοποίηση στα παιδιά.  Δραστηριοποιούνται 

εικαστικά περισσότερο για την εμπειρία και λιγότερο για άλλου είδους απολαβές.  
Eπίσης, ο Eisner (2002) υποστηρίζει ότι oι εικαστικές τέχνες αξιοποιούν και διευρύνουν τη 

φαντασία, την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Σε αντίθεση με τη συμβατική 
σχολική διαδικασία, που δίνεται έμφαση στην πραγματιστική αντίληψη του κόσμου, στην ορθότητα 

και στη γραμμικότητα της γνώσης, η εικαστική εκπαίδευση μαθαίνει τους μαθητές να 
αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει γύρω τους, αλλά και να ενδιαφέρονται γι’ αυτό που μπορεί να 
προκύψει. Μέσα από τον συνδυασμό και την αξιοποίηση εμπειριών, γνώσεων, μέσων, ερ γαλείων, 
τεχνικών, δεξιοτήτων, προσπαθούν να αποτυπώσουν αυτό που έχουν φανταστεί και να του δώσουν 

μορφή.  
Οι εικαστικές τέχνες συμβάλλουν στη διεύρυνση της αντίληψης των παιδιών και στην 

απόκτηση νέων γνώσεων. Τα βοηθούν να κατανοήσουν τον εαυτό τους και  τον κόσμο γύρω τους, να 
κατανοήσουν γενικότερα τις πολλαπλές πλευρές της ζωής. Ένα παιδί που σχεδιάζει ένα φυτό, 

κατανοεί καλύτερα τη δομή του, τη λειτουργία του, τους κανόνες της φύσης.  
Οι εικαστικές τέχνες εμπλουτίζουν τον πνευματικό κόσμο των παιδιών,  του δίνουν νόημα, τον 

διευρύνουν, τα εξοικειώνουν με την ανεξάντλητη σε επικοινωνιακές δυνατότητες οπτική γλώσσα.  
Ο Βάος (2008) δέχεται ότι οι εικαστικές τέχνες συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των 

μαθητών (αισθητική, δημιουργική, γνωστική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική), τους βοηθά να 
διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους και να αποδώσουν νόημα στον εσωτερικό τους κόσμο και 
γύρω τους. 

Η εικαστική εργασία θεωρείται κατά βάση μοναχική και ατομική, μπορεί όμως να είναι 

συλλογική και συνεργατική. Ένα ομαδικό κολλάζ, μια έκθεση με μαθητικά έργα, αλλά και οι 
επισκέψεις σε πινακοθήκες, εκθέσεις ζωγραφικής μαθαίνουν στα παιδιά την ομαδικότητα, τη 
συνεργασία και προσφέρουν τη χαρά της συλλογικής δημιουργίας.  

Η συμμετοχή των παιδιών σε  προγράμματα εικαστικής αγωγής τα βοηθά να γνωρίσουν τα 

δομικά στοιχεία, τους κώδικες και τις επικοινωνιακές δυνατότητες της οπτικής γλώσσας. Έτσι 
μπορούν να χειρίζονται άψογα τον οπτικό λόγο. Αυτή η σύνθετη ικανότητα ορίζεται ως οπτικός 

εγγραματισμός (visual literacy) και έχει δύο εκφάνσεις. Κατά πρώτον τα παιδιά επικοινωνούν μέσα 
από τη δημιουργία εικαστικών και οπτικών μορφών και κατά δεύτερον γίνονται ενεργοί και κριτικοί 

αναγνώστες εικόνων. Επιτρέπει στους μαθητές να αξιολογούν τον τεράστιο όγκο των οπτικών 
πληροφοριών που δέχονται καθημερινά, να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν έννοιες και 
νοήματα, να προσεγγίζουν τις προθέσεις και τις σκοπιμότητες των έργων τέχνης που μελετούν 
(Λαμπίτση & Γραφάκου, 2011).  

Με αφορμή έναν πίνακα του Ανρί Ματίς με τίτλο "Αρμονία σε κόκκινο", 1908-1909, στην 
ενότητα του μαθήματος των εικαστικών της Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού "Οι καλλιτέχνες διαλέγουν χρώματα", 
οι μαθητές της Ε΄ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας θέλησαν να γνωρίσουν περισσότερα 
για τη ζωή και το έργο του Γάλλου ζωγράφου.  

Ο Ανρί Ματίς  (Henri Matisse, 1869-1954) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους 
ζωγράφους του 20ου αιώνα. Θεωρείται ιδρυτής του καλλιτεχνικού ρεύματος του Φωβισμού. Ο 
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Φωβισμός είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Η 
έννοια Φωβισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη -fauve που σημαίνει άγριο θηρίο. Κυρίαρχο 
στοιχείο στη ζωγραφική των Φωβιστών είναι η χρήση καθαρού χρώματος και στις φωτεινές και στις 
σκιερές επιφάνειες για να αποδοθούν ο χώρος και οι όγκοι.  

Σύμφωνα με τον Ματίς, για να φανερωθεί αυτό που απεικονίζεται, δε χρειάζονται γραμμές, 
αλλά, απλώς, χρώμα. Το χρώμα είναι αυτό που αποδίδει την έννοια της τέχνης, ενώ οι μορφές δεν 
είναι το ζητούμενο. Στόχος δεν είναι η πιστή απεικόνιση αλλά η εκφραστικότητα. « Τα δέντρα 
μπορούν να είναι κόκκινα, η θάλασσα κίτρινη», μέσα από μια παλέτα έντονων κα ζεστών χρωμάτων 

(Φωτιάδου, 2021).  
 

 
 

    Εικόνα 1. Ματίς, Α. «Ονειρεύομαι μια τέχνη με ισορροπία, καθαρότητα και γαλήνη» 

Ανακτήθηκε από https://www.lifo.gr/culture/eikastika/ta-dyo-aristoyrgimatika-erga-toy-anri-matis-poy-den-itan-pinakes 
 

O Ματίς επηρεάζεται από τα έργα των Σεζάν, Γκωγκέν, Βαν Γκογκ και από την παραδοσιακή 
ιαπωνική τέχνη. Η μεθοδολογία του περιλαμβάνει την επεξεργασία επιμέρους στοιχείων του πίνακα 
και την ανάμιξή τους στο τελικό στάδιο για την παραγωγή της τελικής σύνθεσης.  Τα θέματά του 
είναι κυρίως προσωπογραφίες, εσωτερικοί χώροι και θέματα νεκρής φύσης.  

Ένα μέρος των τελευταίων χρόνων της ζωής του, αναγκάστηκε να το περάσει σε αναπηρική 
καρέκλα. Παρά το γεγονός αυτό, δεν εγκατέλειψε το έργο του, αλλά ασχολήθηκε ενεργά με την 
τεχνική του κολλάζ, μέσω της οποίας κατάφερε να δημιουργήσει σπουδαία έργα, αναγνωρίσιμα μέχρι 
σήμερα. Με την τεχνική αυτή, κολλούσε χαρτιά σε μια επιφάνεια κι έτσι δημιουργούσε ένα έργο 

χωρίς να χρησιμοποιεί το πινέλο (Μυταρά, 1996). Με την τεχνική της χαρτοκοπτικής, έκοβε τις 
μορφές από χρωματιστά χαρτιά και τις μετακινούσε, ώστε να τον ικανοποιεί η σύνθεσή του. 
(Αντωνόπουλος & Δουκάκη, 2011). 

https://www.lifo.gr/culture/eikastika/ta-dyo-aristoyrgimatika-erga-toy-anri-matis-poy-den-itan-pinakes
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Σκοπός-Διδακτικοί Στόχοι 

2α. Σκοπός 

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές στην κρ ιτική παρατήρηση 
και επεξεργασία έργων τέχνης του Γάλλου ζωγράφου Ανρί Ματίς, να ενδυναμώσουν τη στοχαστική 
τους ικανότητα και να καλλιεργήσουν την αισθητική τους εμπειρία.  

2β. Διδακτικοί Στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων:  

Να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του Γάλλου ζωγράφου Ανρί Ματίς, τους εκφραστικούς 

τρόπους και τα χαρακτηριστικά του καλλιτεχνικού ρεύματος του Φωβισμού, την τεχνική του κολλάζ, 
την τεχνική της χαρτοκοπτικής. 

Σε επίπεδο στάσεων/συναισθημάτων:  

• Να ενδυναμώσουν την παρατηρητικότητά τους, να ενεργοποιήσουν την κριτική και 
δημιουργική τους σκέψη.  

• Να καλλιεργήσουν φαντασία, δημιουργικότητα και αισθητική αντίληψη.  

• Να αναπτύξουν ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.  

• Να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργατικότητα, την ομαδικότητα.  

• Να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα που τους προκαλεί η παρατήρηση έργων τέχνης.  

• Να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα των έργων τέχνης ως πολιτισμικό αγαθό.  

• Να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ, ως εργαλείο σύγχρονης και ασύγχρονης 
εκπαίδευσης, άντλησης και διαχείρισης πληροφοριών. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  

• Να αναπτύξουν νοητικές, συναισθηματικές ικανότητες και δεξιότητες μέσω της 

καλλιτεχνικής έκφρασης.  

• Να αναπτύξουν κριτική ματιά σε οπτικά προϊόντα του πολιτισμού μας.  

•  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ, απαραίτητων για την υλοποίηση ενός 

μαθήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

3. Mεθοδολογία 

Στη συγκεκριμένη ενότητα εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας με τις 
τεχνικές της παρατήρησης, της ερώτησης, της συζήτησης. Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες, η 
καθεμιά ομάδα εργάζεται σε ένα φύλλο εργασίας με πίνακες του Γάλλου ζωγράφου, στη συνέχεια 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους και τα συζητούν στην ολομέλεια.  

Με τη συνεργατική μάθηση, οι μαθητές βιώνουν στην πράξη τη δυναμική που αναπτύσσεται 
σε ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίας. Ο ρόλος του δασκάλου είναι οργανωτικός, συντονιστικός, 
καθοδηγητικός (Ματσαγγούρας, 2003).  

Η παρατήρηση έργων τέχνης βοηθά τον/τη μαθητή/τρια να διεισδύσει στον χώρο και τον 

χρόνο, να ενεργοποιήσει τη φαντασία του/της, τη δημιουργική του σκέψη αλλά και τον στοχασμό 
του και να συνδυάσει τις πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και το κίνημα που εκπροσωπεί για να 
κατανοήσει το έργο του (Κολλύφα, 2021).  

Σύμφωνα με τον Efland (2002), η παρατήρηση έργων τέχνης αναπτύσσει την κριτική σκέψη, 

ενεργοποιεί πολλαπλές δεξιοτήτες και ερμηνευτικές δράσεις από την πλευρά των παρατηρητών, για 
να αποσαφηνίσουν τις πιθανές σημασίες των καλλιτεχνικών έργων. Τα  έργα τέχνης αποτελούν ένα 
πλούσιο πεδίο, κατάλληλο για διδακτική αξιοποίηση, όχι μόνο ως εποπτικό υλικό αλλά και ως 
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αφόρμηση για επεξεργασία πλήθους διδακτικών αντικειμένων, καλύπτοντας ένα αντίστοιχα ευρύ 
πλαίσιο διδακτικών περιοχών, γνωστικών και συναισθηματικών στόχων (Βρεττός, 1999). Ο Κόκκος 
(2011) υποστηρίζει ότι σε ένα έργο τέχνης κρύβεται αυτό που ο καλλιτέχνης θέλει να ανακαλύψει ο 
παρατηρητής. Η σχολική τάξη μεταμορφώνεται σε κοινότητα παρατηρητών, σχολιαστών και 

παραγωγών καλλιτεχνικών δημιουργιών.  
Το έργο του Ανρί Ματίς μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά στην τάξη, χαρακτηρίζεται από 

μια χρωματική πανδαισία που ελκύει σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές αυτής της ηλικίας. 

4. Πορεία Υλοποίησης του Σεναρίου 

4α. Ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια αναμονής, έναρξη επικοινωνίας (webex:20΄)  

 

 
 

Εικόνα 2. Ματίς, Α. «Αρμονία σε κόκκινο», 1908 

Aνακτήθηκε από https://artclassproject.com/%CE%B1%CE%BD%CF%81%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%82/ 

 

Η αφόρμηση γίνεται με την παρουσίαση του πίνακα του Ανρί Ματίς «Aρμονία σε κόκκινο», 
1908, σε μια διαφάνεια του Power Point.  

Ρωτάμε τους μαθητές: «Τι απεικονίζει αυτός ο πίνακας; Ποιος είναι ο δημιουργός του;». 

«Γνωρίζετε τον Γάλλο ζωγράφο Ανρί Ματίς;»  Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιούμε το ψηφιακό εργαλείο 
Polling για τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
οι μαθητές γνωρίζουν ελάχιστα τον Γάλλο ζωγράφο. 

Παρουσιάζουμε τη ζωή και το έργο του Ανρί Ματίς, καθώς και το καλλιτεχνικό ρεύμα του 

Φωβισμού. 
Οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν τον πίνακα:  

• Παρατηρήστε προσεκτικά και περιγράψτε τον πίνακα του Ματίς «Αρμονία σε κόκκινο», 1908. 

• Εστιάστε σε ένα μόνο αντικείμενο του πίνακα, στη «γυναίκα» και παρατηρήστε ότι σχετίζεται 
μόνο με τη γυναίκα. 

• Εστιάστε σε ένα μέρος του αντικειμένου, στο κεφάλι ή στη στάση του σώματος και κάντε τις 
παρατηρήσεις σας. 

• Δώστε τις ερμηνείες σας, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει.  

• Συνδέστε τις ερμηνείες σας με όλο το έργο. Ποιος είναι ο ρόλος της «γυναίκας» στη σύνθεση 

του έργου; Τι πιστεύετε; 

https://artclassproject.com/%CE%B1%CE%BD%CF%81%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%82/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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• Συνδέστε τον πίνακα με το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Ζωή» από το ανθολόγιο της Ε΄- ΣΤ΄ 
Δημοτικού. Πώς συνδέεται ο πίνακας με το ποίημα του Παλαμά; Ποια σημεία του πίνακα 
αναδεικνύουν αυτή τη σύνδεση; 

 
Παρακολουθούν ένα ενδιαφέρον βίντεο με έργα του Ανρί Ματίς. 
 

 
 

Εικόνα 3. Ματίς, Α. «Το Σαλιγκάρι», 1953 

Aνακτήθηκε από https://dimartblog.com/2014/04/17/henri-matisse-b2/ 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τον πίνακα «Το Σαλιγκάρι», 1953 και ζητάμε από τους μαθητές 

να τον παρατηρήσουν. Τους ρωτάμε: «Σε τι διαφέρει ο πίνακας αυτός από τον προηγούμενο και πώς 
έχει δημιουργηθεί;». Οι μαθητές απαντούν ότι ο πίνακας αυτός έχει φιλοτεχνηθεί με την τεχνική του 
κολλάζ. Επεξεργάζονται τον πίνακα και καλούνται να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

• Μπορείτε να βρείτε το κέλυφος του σαλιγκαριού; Πού είναι το κεφάλι του;  

• Τι κάνει αυτό το σαλιγκάρι; Πώς νομίζετε ότι νιώθει; 

• Τι χρώματα, τι σχήματα βλέπετε; 

• Ποιες ιδέες σας έρχονται στο μυαλό; 

Σε αυτή τη φάση ακολουθεί συζήτηση για τα δύο έργα τέχνης και παρουσιάζουμε ένα 
ολιγόλεπτο βίντεο για το έργο του Ανρί Ματίς. 

4β. Παρουσίαση στόχων. Ανάδειξη αρχικών ιδεών. Χωρισμός σε ομάδες (webex: 10΄) 

Παρουσιάζουμε τους στόχους της διδακτικής ενότητας σε μια διαφάνεια του Power Point και 
μέσα από τη συζήτηση, αναδεικνύονται οι αρχικές ιδέες των μαθητών.  Με το ψηφιακό εργαλείο 
Βreakout Sessions, χωρίζουμε τους μαθητές σε έξι ομάδες των τριών  ατόμων και η καθεμιά ομάδα 

εργάζεται σε ένα φύλλο εργασίας. Κάθε φύλλο εργασίας περιλαμβάνει δύο πίνακες του Ανρί Ματίς, 
όπου πραγματοποιείται η κριτική παρατήρηση και η επεξεργασία των έργων του, στα πρόσωπα, στα 
αντικείμενα που απεικονίζονται, στις ομοιότητες και διαφορές, στα χρώματα που κυριαρχούν, στις 
σκέψεις και τα συναισθήματα του δημιουργού. Πριν δοθούν τα φύλλα εργασίας, δίνονται 

πληροφορίες για τον κάθε πίνακα και τον δημιουργό του. Τις ερωτήσεις στα φύλλα εργασίας 
διατυπώνουν οι ίδιοι οι μαθητές και μετά το πέρας των εργασιών, η κάθε ομάδα παρουσιάζει στις 
άλλες ομάδες τα αποτελέσματα των εργασιών της και ακολουθεί συζήτηση.  

άχιστον πίνακες του Ματίς εμφανίζονται χρυσόψαρα. Tα χρυσόψαρα συμβόλιζαν καλή τύχη 

και ευημερία και υπήρχε μια παράδοση για τους παντρεμένους άνδρες, να χαρίζουν στις γυναίκες 
τους ένα χρυσόψαρο κατά την πρώτη επέτειο του γάμου τους, ως υπόσχεση των ευημερούντων ετών 
που έρχονται. Είναι πιθανό ότι ο Ματίς απέκτησε εμμονή με τα χρυσόψαρα μετά το ταξίδι του στην 

https://video.link/w/bN6pd
https://dimartblog.com/2014/04/17/henri-matisse-b2/
https://video.link/w/nMVrd
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Ταγγέρη, μια από τις σπουδαιότερες πόλεις και λιμένες του Μαρόκου, όπου είχε παρατηρήσει τον 
αργό και προσεγμένο τρόπο ζωής τους (χ.χ., 2019).  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

     
 

Εικόνα 4. Ματίς, Α. «Η γάτα με τα κόκκινα ψάρια»,  1925         Εικόνα 5. Ματίς, Α.  «Χρυσόψαρα»,  1912 

 

• Τι κοινό θέμα έχουν οι δυο πίνακες; 

• Ποια αντικείμενα βλέπετε και ποια ζώα; 

• Σε τι μοιάζουν, σε τι διαφέρουν; 

• Τι έχετε να πείτε για τα χρώματα; 

• Σε ποιο καλλιτεχνικό ρεύμα ανήκουν; 

• Ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτά τα έργα; 

• Συνθέστε μια μικρή ιστορία παρατηρώντας τους δύο πίνακες.  

 
Στον Ματίς άρεσε να παίζει βιολί και το θέμα των πινάκων του ήταν συχνά η μουσική και ο 

χορός (Del Lago, 2021). 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

         
 

Εικόνα 6. Ματίς, Α. «Η μουσική», 1939         Εικόνα 7. Ματίς, Α.  «tabac royal»,  1943 

   

• Τι θέμα έχουν οι πίνακες; Γιατί απεικόνιζε συχνά αυτό το θέμα ο Ματίς; 

• Ποια πρόσωπα παίρνουν μέρος και τι ακριβώς κάνουν; 

• Ποιους ήχους ακούτε; Ποια μουσικά όργανα βλέπετε; 

• Ποια χρώματα κυριαρχούν; 

• Ποιες διαφορές και ομοιότητες εντοπίζετε; 

• Τι συναισθήματα σας προκαλούν αυτοί οι πίνακες; 



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

570 

• Από πού πιστεύετε ότι εμπνεύστηκε ο ζωγράφος για να δημιουργήσει αυτά τα έργα; 

• Ποιους τίτλους μπορείτε να δώσετε σε καθέναν από τους πίνακες; 

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 

        
 

Εικόνα 8. Ματίς, Α. «O xoρός», 1910         Εικόνα 9. Ματίς, Α.  «Μουσική», 1910 

 

• Ποια είναι τα θέματα των δύο πινάκων; 

• Γιατί πιστεύετε ότι επέλεξε ο καλλιτέχνης να δημιουργήσει πίνακες με αυτά τα θέματα; 

• Πόσα πρόσωπα παίρνουν μέρος και τι ακριβώς κάνουν; (κίνηση-στατικότητα) 

• Ποια χρώματα χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης;  

• Πιστεύετε ότι οι πίνακες αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα του Φωβισμού και γιατί; 

• Από ποιον πίνακα ακούτε ήχους; Αναγνωρίζετε τα μουσικά όργανα πού παίζουν; 

• Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες των πινάκων;  

• Τι τίτλο μπορείτε να δώσετε σε καθέναν από τους πίνακες; 

• Θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν ενιαίο πίνακα; 

 
Ένα από τα θέματά του ήταν οι προσωπογραφίες. Σε κάποιους από τους πίνακές του έχει  

ζωγραφίσει και τη σύζυγό του Αμελί. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

 

              
 

Εικόνα 10. Ματίς, Α. «Η κυρία Ματίς. Πορτρέτο με πράσινη ρίγα», 1905   Εικόνα 11. Ματίς, Α.  «Γυναίκα με καπέλο», 1905 

 

• Ποια πρόσωπα απεικονίζουν οι δύο πίνακες; Μήπως απεικονίζουν το ίδιο πρόσωπο; 

• Τι μπορεί να αισθάνεται/σκέφτεται η κυρία σε καθένα από τα έργα; Κάντε έναν μονόλογο με 
αυτά που σκέφτεται. 

• Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο πινάκων; 

• Τι μπορείτε να πείτε για τα χρώματα; Αποτελoύν αντιπροσωπευτικά έργα του Φωβισμού; 
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• Τι μπορεί να αποκαλύπτει το έργο για τη σχέση του καλλιτέχνη με τη σύζυγό του; 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

 

      
 

Εικόνα 12. Ματίς, Α. «Λαχανικά», 1952         Εικόνα 13. Ματίς, Α.  «Τα λουλούδια του χιονιού», 1951 

 

• Με ποια τεχνική δημιούργησε αυτούς τους πίνακες ο Ματίς; 

• Τι είδους υλικά χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης και πώς τα αξιοποίησε στα έργα αυτά;  

• Από πού εμπνεύστηκε για να δημιουργήσει αυτούς τους πίνακες; 

• Με τι χρώματα αποτύπωσε τα στοιχεία της φύσης; 

• Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν; 

• Ποιες μπορεί να ήταν οι σκέψεις του καλλιτέχνη τη στιγμή της δημιουργίας;  

• Ποιους τίτλους μπορείτε να δώσετε σε καθένα από τα έργα; 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 

 

            
 

Εικόνα 14. Ματίς, Α. «Η πτώση του Ίκαρου», 1943         Εικόνα 15. Ματίς, Α.  «Ίκαρος», 1947 

 

• Με ποια τεχνική έχουν δημιουργηθεί; 

• Ποιο είναι το κοινό θέμα τους; 

• Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές πού παρουσιάζουν; 

• Βλέπετε κίνηση σε αυτούς τους πίνακες; 

• Ποια χρώματα χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης; 
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• Από ποιον μύθο πιστεύετε ότι εμπνεύστηκε για να δημιουργήσει αυτούς τους πίνακες ο 
Ματίς; 

• Μπορείτε να διηγηθείτε αυτόν τον μύθο; 

4δ. Δραστηριότητες διδασκαλίας: Παρουσίαση των εργασιών (webex: 30΄) 

Οι μαθητές επιστρέφουν στην ολομέλεια της τάξης, η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματα 
από την παρατήρηση των πινάκων και εξάγονται συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του 
καλλιτεχνικού ρεύματος του Φωβισμού.  

4ε. Δραστηριότητες εμπέδωσης (webex: 30΄) 

Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες των έξι ατόμων, σε κάθε ομάδα δίνεται ένα έργο τέχνης 
του Ανρί Ματίς και καλούνται να συνθέσουν μία ιστορία. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα την 
παρουσιάζει στην τάξη. 

Ένας πίνακας διηγείται…… 

 
 

Εικόνα 16. Ματίς, Α. «Η θλίψη του βασιλιά», 1952 

 

Εάν αυτός ο πίνακας ήταν η αρχή μιας ιστορίας, ποια νομίζετε ότι θα ήταν η συνέχεια της 
ιστορίας; 

Ένας πίνακας διηγείται…… 

 

 
 

Εικόνα 17. Ματίς, Α. «Άλογο, αναβάτης και κλόουν», 1952 
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Εάν αυτός ο πίνακας ήταν η μέση μιας ιστορίας, ποια νομίζετε ότι θα ήταν η αρχή της ιστορίας; 
Ποιο θα ήταν το τέλος της; 

Ένας πίνακας διηγείται…… 

 

 
 

Εικόνα 18. Ματίς, Α. «Ο παπαγάλος και η γοργόνα», 1952 

 

Εάν αυτός ο πίνακας ήταν το τέλος μιας ιστορίας, ποια θα μπορούσε να ήταν η ιστορία;  
 
Διαβάζουμε το βιβλίο «Ο κήπος του Ματίς-Με αναπαραγωγή έργων του Ανρί Ματίς» της 

Σαμάνθα Φρίντμαν, με την υπογραφή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, εκδόσεις 

Μέλισσα. 

4στ. Δραστηριότητες αξιολόγησης-αναστοχασμού (e-class: 60΄) 

 

 

 

Εικόνα 19. Αίθουσα Ματίς Α.(438). Μουσείο Ερμιτάζ, Πετρούπολη-Ρωσία «Αρμονία σε κόκκινο», 1908 

 
Στην ηλεκτρονική τάξη e-class οι μαθητές επισκέπτονται εκθέσεις από διάφορα μέρη με έργα 

του Ανρί Ματίς, όπως την έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη  στην Κοπεγχάγη της Δανίας (πίνακας 
«Η κυρία Ανρί Ματίς. Πορτρέτο με πράσινη ρίγα», 1905), το Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού στο Παρίσι, το 
Μουσείο-Βιβλιοθήκη του Στρατή Ελευθεριάδη στη Μυτιλήνη, που περιλαμβάνει και έργα ξένων 

https://www.smk.dk/en/exhibition/french-art-1900-1930/
https://www.centrepompidou.fr/fr/recherche?terms=Henri%20Matisse
http://www.museumteriade.gr/museum/
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καλλιτεχνών, όπως του Ανρί Ματίς (Άλογο, αναβάτης, κλόουν, 1952), το Μουσείο Ερμιτάζ στην 
Πετρούπολη της Ρωσίας (Αρμονία σε κόκκινο,  1908), (Ο Χορός 1910, Μουσική 1910).  

Οι μαθητές παρακολουθούν μια έκθεση στο Λονδίνο στην Τate Modern, που περιλαμβάνει τα 
έργα τέχνης κολλάζ του Ματίς. 

Κάθε ομάδα δημιουργεί τα δικά της έργα και στο τέλος παρουσιάζουν όλες οι ομάδες τις 
δημιουργίες τους, τις σχολιάζουν και τις εκθέτουν στην τάξη. 

 

    
 

Εικόνα 20. Αίθουσα Ματίς Α. (440). Μουσείο Ερμιτάζ, Πετρούπολη-Ρωσία «Μουσική», 1910,  

«Ο χορός», 1910 

 
Διασκεδάζουν με ψηφιακά παιχνίδια που έχουν δημιουργήσει με ψηφιακά εργαλεία WEB 2.0. 

Ενώνουν τα κομμάτια του παζλ στο Φωτόδεντρο και δημιουργούν τον πίνακα του Ανρί Ματίς 

«Αρμονία σε κόκκινο, 1908». 
Ενώνουν τα κομμάτια του παζλ με το ψηφιακό εργαλείο jigsawplanet.com και δημιουργούν 

τον πίνακα του Ανρί Ματίς «Αρμονία σε κόκκινο, 1908» και τον πίνακα του Ανρί Ματίς «Το 
Σαλιγκάρι, 1953». 

Mε το ψηφιακό εργαλείο learningapps.org, oι μαθητές ενώνουν Πίνακες του Ανρί Ματίς με 
τους τίτλους τους και ταιριάζουν ζευγάρια πινάκων. 

Λύνουν το σταυρόλεξο του Φωβισμού.  
Κάνουν μια δραστηριότητα σύνθεσης με μοτίβα λουλουδιών, σύμφωνα με τον πίνακα του 

Ματίς «Νεκρή φύση με μελιτζάνες», 1911-1912. 
Δημιουργούν ένα ψηφιακό μουσείο έργων τέχνης με τις αίθουσες 11, 12, 13, 14, 15 να τις 

αφιερώνουν στον Ανρί Ματίς και τα έργα του. https://docs.google.com/presentation/d/1dPXmqxIs-
IwYSZDFB6xn_QFYV628TXLJ0GfXVpRxCoY/edit#slide=id.gd72ce5e7e4_0_18 (αντιγραφή-

επικόλληση) 
Ταξιδεύουν στον μαγικό κόσμο της τέχνης του Ανρί Ματίς, παρέα με τους δύο παιδαγωγικούς 

ήρωες τη Μάτι και τον Ντάντα, που μας μιλούν για τον Γάλλο ζωγράφο, την τεχνοτροπία του 
Φωβισμού και τα αξιοθαύμαστα έργα του. 

5. Αξιολόγηση  

Με τη διαγνωστική αξιολόγηση διερευνάται η προϋπάρχουσα  γνώση και το ενδιαφέρον των  

μαθητών. Η διαμορφωτική  αξιολόγηση διεξάγεται  κατά  τη  διάρκεια  της  διδασκαλίας  μέσω  της 
παρατήρησης,  της  συμμετοχής  και  της συνεργασίας  των  μαθητών  μέσα  στην ομάδα. Η τελική 
αξιολόγηση πραγματοποιείται με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην e -class, ψηφιακά παιχνίδια 
WEB 2.0. Η αυτοαξιολόγηση πραγματοποιείται με το εργαλείο «κουβεντούλα» στην e-class (Τι 

https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/staff/#node6
https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/staff/#node4
https://video.link/w/wLdrd
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7894
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12e825c2c42f
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2674ed475db0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2674ed475db0
https://learningapps.org/19390993
https://learningapps.org/view25358594
https://crosswordlabs.com/view/2021-04-19-721
https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6561
https://docs.google.com/presentation/d/1dPXmqxIs-IwYSZDFB6xn_QFYV628TXLJ0GfXVpRxCoY/edit#slide=id.gd72ce5e7e4_0_18
https://docs.google.com/presentation/d/1dPXmqxIs-IwYSZDFB6xn_QFYV628TXLJ0GfXVpRxCoY/edit#slide=id.gd72ce5e7e4_0_18
https://video.link/w/vFdrd
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άρεσε ή τι δυσκόλεψε τους μαθητές) και η ετεροαξιολόγηση που διενεργείται μεταξύ των ομάδων 
εργασίας. 

6. Μεταγνωστικές Δραστηριότητες 

Καταγράφονται στον ασπροπίνακα (whiteboard) οι νέες απόψεις των μαθητών σχετικά με το 
θέμα και αντιπαραβάλλονται οι αρχικές ιδέες με τις νέες ιδέες που αποκτήθηκαν. Οργανώνεται 
συζήτηση, ώστε οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις αλλαγές των ιδεών τους.  

7. Συμπεράσματα 

Μέσα από αυτή τη διδακτική ενότητα, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσο υν τον 

καλλιτέχνη Ανρί Ματίς, τη ζωή και το έργο του, τη συμβολή του στην τέχνη του 20 ου αιώνα και 
γενικότερα στην ιστορία της τέχνης. Αναλύουν έργα του σπουδαίου καλλιτέχνη, καλλιεργούν την 
αισθητική τους εμπειρία και την κριτική τους σκέψη. Η επαφή των μαθητών με έργα τέχνης 
προσφέρει πλούσια ερεθίσματα για την καλλιέργεια της αισθητικής τους αντίληψης. Η συμμετοχή 

των μαθητών σε δημιουργικές-καλλιτεχνικές δραστηριότητες συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
προσωπικής τους σχέσης με τον πολιτισμό και γενικότερα στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 
τους.  
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https://www.smk.dk/en/exhibition/french-art-1900-1930/
https://www.youtube.com/watch?v=D6UcpBY8bVI
https://video.link/w/wLdrd
https://www.centrepompidou.fr/fr/recherche?terms=Henri%20Matisse
https://www.youtube.com/watch?v=_cjiDMguwAk&t=87s
https://video.link/w/vFdrd
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/ergo/003.pdf
http://www.museumteriade.gr/museum/
https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/staff/#node6
https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/staff/#node4
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=66&v=2
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=66&v=2
https://www.youtube.com/watch?v=GN0okOq8Hyc
https://video.link/w/nMVrd
https://www.youtube.com/watch?v=5BJ2FAlxmKo&t=5s
https://www.offlinepost.gr/2021/05/14/o-xoros-kai-i-mousiki-epistrofi-sto-arxegono/
https://www.offlinepost.gr/2021/05/14/o-xoros-kai-i-mousiki-epistrofi-sto-arxegono/
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/9316
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7894
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6561
https://www.fractalart.gr/matisse-goldfish/
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ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΥΡΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ  
 

Ταξίδης Ευστάθιος  

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου - Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

Ταξίδου Βασιλική  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

Περίληψη 

Η εργασία αποτελεί διδακτική πρόταση - σενάριο διδασκαλίας και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο 
ευρύτερου πρότζεκτ με θέμα την Ιστορία και τον Πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου. Αφορά σε 

ολιστική διδασκαλία μέσω της μαγειρικής. Γλώσσα, Φυσική, Ιστορία, Μαθηματικά, αγωγή 
καταναλωτή, διατροφική αγωγή και ανάπτυξη κριτικής ικανότητας γίνονται ένα με οσμές και γεύσεις 
αρχέγονες, μετατρέποντας την αίθουσα διδασκαλίας σε κυψέλη μάθησης και εργαστήριο 
δημιουργικής απασχόλησης. Παρασκευάζουμε στην τάξη φρέσκα ποντιακά μακαρόνια (μακαρίνα), 

τα μαγειρεύουμε και τα ... τρώμε!. Διακριτικά κατευθυνόμενη ανακαλυπτική μέθοδος, φύλλα 
εργασίας, δράσεις στην τάξη (ζύμωμα και μαγείρεμα) αλλά και στην αγορά (προμήθεια πρώτων 
υλών), η οποία έχει διάρκεια ενός εξαώρου, καλύπτοντας τα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα. 
Κατανόηση κειμένου, κατευθυντικός λόγος, δημιουργία και επίλυση προβλήματος (αναλογίες - 

συνολικό κόστος, κόστος ανά μερίδα φαγητού), οι τρεις καταστάσεις της ύλης - σημείο βρασμού, 
χειραπτικές δεξιότητες και δεξιότητες καταναλωτή, υγιεινή διατροφή και οικιακή οικονομία 
συναρμόζονται και αξιολογούνται εντέλει στο μεσημεριανό ... συμπόσιο της τάξης, εντυπώνοντας 
γνώσεις και δεξιότητες μέσω των οσμών και των γεύσεων, των ισχυρότερων μορφών της μνήμης. 

 
Λέξεις κλειδιά: ολιστική – διαθεματική προσέγγιση, Ιστορία και Πολιτισμός Ελλήνων του 

Πόντου,  παραδοσιακή μαγειρική – διατροφή.  
 

1. Εισαγωγή  

Το συγκεκριμένο project ο γράφων άρχισε να διαμορφώνει και να εφαρμόζει στα σχολεία που 

υπηρετεί από τις αρχές του ’90. Τη φετινή σχολική χρονιά, την επετειακή, την αφιερωμένη στα εκατό 
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, τη μεγαλύτερη τραγωδία του Ελληνισμού, το πρότζεκτ 
είχε ως τίτλο «Ποντιακός Ελληνισμός από τη Γενοκτονία και την Προσφυγιά στην Αναγέννηση». 
Είχε πεντάμηνη διάρκεια και αξιοποίησε χρόνο από όλα τα μαθήματα (Γλώσσα, Ιστορία, 

Μαθηματικά, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,  Μουσική, Τ.Π.Ε., Εικαστικά, Φυσικά, 
Φυσική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή), διαπερνώντας το σύνολο των διδακτικών αντικειμένων, 
αποδεικνύοντας «εν τοις πράγμασιν» το ενιαίον και αδιάσπαστον της γνώσης.  

Η ανά χείρας εργασία, διδακτική πρόταση - σενάριο διδασκαλίας, αποτελεί μέρος του 

προαναφερόμενου project, έχοντας διάρκεια ενός εξάωρου. Προσεγγίσαμε ολιστικά τη γνώση, 
διαθεματικά. Με βιωματικό, παιγνιώδη, ευχάριστο και … εύγεστο τρόπο. Η παρασκευή στην τάξη 
ολόφρεσκων ποντιακών μακαρονιών – μακαρίνας – το μαγείρεμά τους … και η μεσημεριανή 
τράπεζα αγάπης που ακολουθεί μετατρέπει την αίθουσα διδασκαλίας σε εργαστήριο μαγειρικής και 

χώρο δημιουργικής απασχόλησης, αφού γνώσεις, οσμές και γεύσεις αλληλοπεριχωρούνται 
συναρπαστικά με τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Οι μαθητές/τριες κατευθύνονται 
διακριτικά από τον εκπαιδευτικό στην ανακάλυψη της νέας γνώσης και την εμπέδωση των 
παλαιότερων. Με φύλλα εργασίας, με ενεργή εμπλοκή των στην εκπαιδευτική διαδικασία (ζύμωμα 

και μαγείρεμα) αλλά και στην αγορά των πρώτων υλών, καλύπτουμε τα προαναφερθέντα γνωστικά 
αντικείμενα. Δίνονται παιδαγωγικές ευκαιρίες πρόσκτησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
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στους μαθητές/τριες που αφορούν στην κατανόηση κειμένου, στον κατευθυντικό λόγο, στη 
δημιουργία και επίλυση προβλήματος (αναλογίες - συνολικό κόστος, κόστος ανά μερίδα φαγητού), 
στις τρεις καταστάσεις της ύλης - σημείο βρασμού, στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, στην 
αυτοδιάθεση των λαών και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις χειραπτικές δεξιότητες, στην αγωγή 

καταναλωτή, στην υγιεινή διατροφή και την οικιακή οικονομία. Σε ικανότητες και δεξιότητες ζωής 
εν τέλει. 

Η αφορμή για να ξεκινήσει ένα πρότζεκτ μπορεί να δοθεί από το κάθε τι (Frey, 2002). Στην 
προκειμένη περίπτωση, φέτος, από την επέτειο των εκατό χρόνων. Να σημειωθεί ωστόσο πως η 

πλειονότητα των κατοίκων στην περιοχή του Σχολείου μας είναι προσφυγικής καταγωγής. Αρχικά 
γίνεται μια συζήτηση με τους μαθητές/τριες για το επετειακό γεγονός και με διακριτικό τρόπο ο 
δάσκαλος κατευθύνει τους μαθητές προς … τον Πόντο, στην αίθουσα επικρατεί μια κατάσταση 
δημιουργικού χάους και εν τέλει καταγράφεται στο κέντρο του πίνακα η λέξη «Πόντος».  

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, ανάλογα με τις 
προτάσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τις πτυχές του  και να 
φέρουν στην ολομέλεια της τάξης σχετικές πληροφορίες, συνεντεύξεις, αντικείμενα, φωτογραφίες 
κλπ. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί την πορεία της έρευνας, ανατροφοδοτεί και ανακατευθύνει την 

έρευνα και την πορεία της εργασίας με διακριτικότητα.  
Οι ανακοινώσεις – παρουσιάσεις των εργασιών – ερευνών πραγματοποιούνται στην ολομέλεια 

και το παραγόμενο υλικό αναρτάται στον τοίχο της τάξης σε κολλάζ σε χαρτί του μέτρου. Την 
εβδομάδα της 19ης Μαΐου, Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, μεταφέρεται 

το κολλάζ και αναρτάται σε εμφανές σημείο του σχολείου, κοντά στον πίνακα ανακοινώσεων. Το 
ηλεκτρονικά παραγόμενο υλικό αναρτάται στο blog του σχολείου, ενώ τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται σε δημόσια εκδήλωση για την επέτειο της 19ης Μαΐου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει 
αφηγηματικά κείμενα, ποιήματα, θεατρικό  δρώμενο και σχετικά ποντιακά τραγούδια από τους 

μαθητές/τριες, ενώ συμμετέχουν και καλλιτέχνες από τον ποντιακό χώρο,και πραγματοποιούνται 
έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Πρώτη ώρα δραστηριοτήτων 

Σε ό,τι αφορά στο επιμέρους τμήμα του project, σε αυτό της μαγειρικής, αυτό συνδέεται με το 
ΔΕΠΠΣ και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2002) ενώ είναι συμβατό και με το 

μάθημα της γλώσσας (Ιορδανίδου κ. ά., 2006) όπου παρουσιάζονται Συνταγές Μαγειρικής και 
συγκεκριμένα μακαρόνια με κιμά, ενώ ως προς τη γλώσσα το μάθημα μας πληροφορεί ότι θα 
«ασχοληθούμε: πώς δίνουμε οδηγίες για μια συνταγή, πώς σχηματίζουμε την προστακτική των 
σύνθετων ρημάτων, πώς χρησιμοποιούμε τις αποτελεσματικές προτάσεις».  

Την επομένη του μαθήματος αυτού και στο μάθημα της Γλώσσας διανέμουμε το Φύλλο 
Εργασίας 1 με την ιστορία των ζυμαρικών και της «Μακαρίνας», του ποντιακού χειροποίητου 
μακαρονιού, στο οποίο ήδη αναφέρθηκε στην ολομέλεια της τάξης η ομάδα των μαθητών/τριών μας 
που ασχολήθηκε με την παραδοσιακή ποντιακή διατροφή. Γίνεται η ανάγνωσή του και ακολουθεί 

συζήτηση. Αποσαφηνίζονται λέξεις και έννοιες. Λύνονται απορίες.  
Στη συνέχεια μοιράζουμε στους μαθητές μας το Φύλλο Εργασίας 2 με τα απαιτούμενα υλικά 

και τη συνταγή παρασκευής της μακαρίνας ενώ στον προτζέκτορα προβάλλουμε σχετικές εικόνες. 
Ακολουθεί συζήτηση για το κατά πόσο είναι εφικτό να παρασκευαστεί από τους μαθητές/τριες στο 

σχολείο η μακαρίνα και να μαγειρευτεί ως φαγητό, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού αλλά και άλλων 
βοηθών (γονέων). Η ολομέλεια της τάξης αποφασίζει με ενθουσιασμό να προχωρήσουμε στη 
μαγειρική. Εννοείται ότι έχουμε φροντίσει εκ των προτέρων να έχουμε στη διάθεσή μας τα 
απαιτούμενα σκεύη (2 καμινέτα αερίου 2λιτρου, 2 λεκάνες, 2 χύτρες, τηγάνι, κουτάλα, πιρούνα, 

μαχαίρι, πλάστη, ξύλινη βάση ανοίγματος φύλλου, όπως επίσης και την παρουσία  βοηθών, 
απαραίτητη για την πρόληψη ατυχημάτων). 
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Ακολούθως διανέμουμε το Φύλλο Εργασίας 3 με τα υλικά που απαιτούνται για το μαγείρεμα 
της μακαρίνας και τον τρόπο εκτέλεσης της συνταγής. Από την προσεκτική ανάγνωση των Φύλλων 
Εργασίας 2 & 3 για την παρασκευή της μακαρίνας αλλά και από τη συνταγή για το μαγείρεμά της, 
γίνεται αντιληπτό ότι οι ανάλογες ποσότητες αφορούν σε τέσσερις έως έξι μερίδες.  

Μπαίνουμε, λοιπόν, στα μαθηματικά, αφού στην τάξη είμαστε είκοσι μαθητές, ο δάσκαλος 
είκοσι ένας, οι δύο βοηθοί είκοσι τρεις. Η ολομέλεια τελικά αποφασίζει να παρασκευαστούν είκοσι 
τέσσερις μερίδες. Αρχίζει η σχετική συζήτηση για τις ποσότητες που θα απαιτηθούν (Χασάπης, 
2011). Διανέμουμε το Φύλλο Εργασίας 4. Επειδή οι συνταγές αφορούν σε τέσσερις έως έξι μερίδες, 

οι αναλογίες που εύλογα προκύπτουν είναι επί τέσσερα (4Χ6=24). Με σχετική ευκολία, μέσα από τη 
συζήτηση, προκύπτει ότι όλες οι ποσότητες των υλικών που χρειάζεται να αγοραστούν πρέπει να 
πολλαπλασιαστούν με το τέσσερα (Κασσώτη κ. ά., 2006, Χασάπης, 2011). Οι μαθητές/τριες 
συμπληρώνουν το σχετικό φύλλο εργασίας με τις ποσότητες.  

Η ολομέλεια της τάξης αποφασίζει να προχωρήσει στην αγορά των υλικών από το γειτονικό 
σούπερ μάρκετ. Γίνεται η σχετική συζήτηση – εντάσσεται στην αγωγή καταναλωτή - συντάσσεται η 
λίστα με τα ψώνια και η μετάβαση όλης της τάξης αποφασίζεται να γίνει μετά το διάλειμμα.  

Συνολικός χρόνος 1 διδακτική ώρα. 

2.2. Στο σούπερ μάρκετ 

Μετάβαση στο γειτονικό σούπερ μάρκετ, αγορές και επιστροφή. Η ολομέλεια της τάξης, 

συνοδευόμενη από τον εκπαιδευτικό και τους βοηθούς, έχοντας ανά χείρας τη λίστα με τα ψώνια 
μεταβαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε ομάδες επιλέγουν τα προς αγορά 
προϊόντα, κάνοντας τη σχετική έρευνα, συγκρίνοντας τιμές, ερευνώντας συστατικά, επιλέγοντας 
εντέλει με γνώμονα το πηλίκο τιμής/ποιότητας. Στο ταμείο πληρώνει ο δάσκαλος, δίνοντας την 

απόδειξη στον ταμία της τάξης για περαιτέρω αξιοποίησή της. Επιστροφή στο Σχολείο.  
Χρόνος 1 διδακτική ώρα. 

2.3. Παρασκευή ζύμης 

Οι μαθητές/τριες, ο εκπαιδευτικός και οι βοηθοί πριν μπουν στην τάξη πλένουν καλά τα χέρια 
τους. Στην αίθουσα διανέμονται γάντια latex σε όλους. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Στις 
δύο λεκάνες ισομοιράζονται οι ποσότητες αλευριού και αλατιού από κάθε έναν από τους βοηθούς, 

ενώ καλείται από την κάθε ομάδα και ένας μαθητής για να ρίξει βαθμιαία την ποσότητα νερού στο 
μίγμα. Ο βοηθός υποδειγματίζει τον τρόπο ζυμώματος και στη συνέχεια αναλαμβάνουν ρόλο οι 
μαθητές/τριες. Αφού παρασκευαστεί η ζύμη αφήνεται να «ξεκουραστεί» για μισή ώρα ενώ εμείς 
επανερχόμαστε στο Φύλλο Εργασίας 3 για τη συνταγή μαγειρέματος της μακαρίνας και την εκτέλεσή 

της για να προετοιμαστούμε κατάλληλα, αλλά και για να αξιοποιήσουμε δημιουργικά το μισάωρο 
«ξεκούρασης» της ζύμης. Στο δεύτερο μέρος του Φύλλου Εργασίας 3 υπάρχει αναφορά στον 
κατευθυντικό λόγο. Δίνουμε τις απαιτούμενες εξηγήσεις και στη συνέχεια οι μαθητές/τριες 
καλούνται να συμπληρώσουν τις εργασίες που ακολουθούν.  

Χρόνος 1 διδακτική ώρα.  

2.4. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα – Ανοίγουμε φύλλο, κόβουμε τη μακαρίνα  

Μαγειρεύουμε τη μακαρίνα σύμφωνα με τη συνταγή. Την γενική εποπτεία έχει ο εκπαιδευτικός 
της τάξης ωστόσο βοηθοί τίθενται, επιβλέποντας τον χώρο όπου βρίσκονται τα καμινέτα αερίου, οι 
δύο γονείς. 

Η πρώτη ομάδα φροντίζει με βάση το φύλλο εργασίας για την εκτέλεση της συνταγής να 

παρασκευάσει τον κιμά με τη σάλτσα ενώ η δεύτερη τη μακαρίνα. Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν 
στην όλη διαδικασία με σειρά και ανάλογα με τις επιθυμίες τους (καθάρισμα και τεμάχισμα 
κρεμμυδιών, καρότων, πιπεριών, ντοματών, τσιγάρισμα, ανακάτεμα κατσαρόλας κλπ).  
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Η δεύτερη ομάδα παίρνοντας κομμάτια ζύμης ανοίγει φύλλα ζύμης. Αφού τελειώσει με το 
άνοιγμα των φύλλων, τα τυλίγει το καθένα σε ρολό και τα κόβει σε λωρίδες. Οι λωρίδες 
πασπαλίζονται με αλεύρι και αφήνονται να «ηρεμήσουν» ώστε να «τραβήξουν» τα υγρά τους για 
δέκα λεπτά. 

Χρόνος 1 διδακτική ώρα. 

2.5. Μαγείρεμα μακαρίνας – σερβίρισμα - γεύμα 

Κι ενώ η διαδικασία μαγειρέματος της σάλτσας είναι σε εξέλιξη και η μακαρίνα μας «ηρεμεί», 
ανάβουμε το δεύτερο καμινέτο αερίου, γεμίζουμε τη χύτρα μας με νερό και περιμένουμε να βράσει. 
Περιμένοντας να βράσει το νερό μας, μάς δίνεται μια πρώτης τάξης ευκαιρία για Φυσική, για τις 
τρεις καταστάσεις της ύλης (Φυσικά Ε΄ Δημοτικού, Αποστολάκης κ. ά., 2006), αφού το νερό  

προσφέρεται να μας «δείξει» και τις τρεις: στερεά (φροντίζουμε να έχουμε από πριν παγάκια), υγρή 
και αέρια με την εξάτμισή του. Ακόμη συζητάμε για την εξάτμιση, τον βρασμό και την υγροποίηση 
(Φυσικά Ε΄ Δημοτικού, Αποστολάκης κ. ά., 2006). Ενώ κάνουμε αναφορά στη μεταφορά της 
θερμότητας με ρεύματα και τη δείχνουμε στην χύτρα (Φυσικά Στ΄ τάξης, Αποστολάκης κ. ά., 2006 - 

Φυσικά Ε΄ Δημοτικού, Αποστολάκης κ. ά., 2006). 
Αφού πλέον έχει «ηρεμήσει» η μακαρίνα μας, καλείται η ομάδα των μαθητών/τριών μας να τη 

ρίξει, με προσοχή και με τη διακριτική επίβλεψη του εκπαιδευτικού και βοηθών πάντα, στη χύτρα. 
Οι μαθητές/τριες αναδεύουν με προσοχή τη μακαρίνα και σε έξι λεπτά την κατεβάζουμε από τη φωτιά 

και τη σουρώνουμε. Στη συνέχεια βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά και λιώνουμε το αγελαδινό βούτυρο 
και περιχύνουμε τη μακαρίνα. Εν τω μεταξύ έχει δέσει και η σάλτσα μας και είμαστε έτοιμοι να 
σερβίρουμε, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες αλλά και τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών.  

Τρώμε, συζητώντας χαμηλόφωνα για τα πλεονεκτήματα του να παρασκευάζει κάποιος τις 

τροφές που καταναλώνει και να μαγειρεύει τα φαγητά που τρώει (Υγιεινή Διατροφή - Αγωγή 
Υγείας). 

Ακολούθως στον πίνακα αναγράφονται από τον εκπαιδευτικό οι τιμές ενός εκάστου υλικού 
που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή της μακαρίνας και ζητείται από τους μαθητές ως εργασία 

γλώσσας – μαθηματικών για το σπίτι η δημιουργία και η λύση προβλήματος σχετικά με το κόστος 
της κάθε μερίδας (Χασάπης, 2011), της οποίας το αντίτιμο καλούνται να καταθέσουν την επομένη 
στον ταμία της τάξης για να αποδώσει λογαριασμό, με βάση την απόδειξη αγοράς, στον 
εκπαιδευτικό. 

Χρόνος 2 διδακτικές ώρες. 

2.6. Αξιολόγηση του project - Συμπέρασμα 

Η αξιολόγηση του project από τους μαθητές/τριες γίνεται την επομένη. Και τούτο για να δοθεί 
η ευκαιρία του αναστοχασμού σε εκπαιδευτικό και μαθητές/τριες. Η μέχρι τώρα εμπειρία του 
εκπαιδευτικού από την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος για την παραδοσιακή μαγειρική είναι 
πέραν πάσης προσδοκίας ενθαρρυντική. Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνοντας ρόλους ενηλίκων, 

αποκτούν αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, σιγουριά για το ότι καταφέρνουν να κάνουν πράγματα που 
κάνουν οι «μεγάλοι». «Ψηλώνουν», αποκομίζοντας την αίσθηση του ότι είναι ικανοί να 
δημιουργήσουν το γεύμα τους και μάλιστα από πρώτες ύλες που οι ίδιοι παρασκεύασαν. 
Ενθουσιάζονται από την εμπειρία της αγοράς, του σούπερ μάρκετ. 

Ωστόσο εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι πως τους εντυπώνονται οι αφηρημένες γνώσεις 
και έννοιες των γνωστικών αντικειμένων – γλώσσας, μαθηματικών, φυσικής - με ευχάριστο και 
παιγνιώδη τρόπο, πλαισιωμένες στη μνήμη της οσμής και της γεύσης, αλλά και μέσω της εμπειρίας 
και του βιώματος, ακόμα πιο έντονα. Άλλωστε ο όρος project έχει αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα 

ως μέθοδος βιωμάτων (Μ. Κλεάνθους – Παπαδημητρίου, 1952) και ως βιωματική και επικοινωνιακή 
μάθηση (Χρυσαφίδης, 1954). Με τον βιωματικό τρόπο οι μαθητές/τριες οικειοποιούνται τη γνώση 
μέσα από εμπειρίες, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις και συνάψεις με τις 
αφηρημένες έννοιες. 
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Επισημαίνεται ότι στις μέρες μας οι μαθητές/τριες είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις 
έννοιες και τους όρους της μαγειρικής, αλλά και φαίνεται πως κάποιοι από αυτούς έχουν κάποια 
μικρή ή μεγαλύτερη σχέση με την κουζίνα. Συμπεραίνουμε πως το φαινόμενο αυτό παρατηρείται 
λόγω της πληθώρας των εκπομπών μαγειρικής στην τηλεόραση κατά τα τελευταία χρόνια. 

Επιστημονική αξιολόγηση της διδακτικής αυτής πρότασης δεν έγινε. Ωστόσο ο γράφων στα 
τριάντα χρόνια που εφαρμόζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο έχει επιφέρει βελτιώσεις και 
διαφοροποιήσεις, πάντοτε ζητάει από τους μαθητές του να το αξιολογήσουν. Η αξιολόγηση από την 
πλευρά των μαθητών είναι άκρως ικανοποιητική. Παραθέτουμε, λόγω έλλειψης χώρου, τα λόγια 

μαθητή της Ε΄ τάξης στο 43ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 2017: «Η καλύτερή μου μέρα στο 
σχολείο ever». Ενώ χαρακτηριστική είναι και η «αξιολόγηση» πατέρα μαθήτριάς μας, διδάκτορα 
Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, μετά τη δημόσια παρουσίαση του συνολικού project 
για την ιστορία και τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου: «Κύριε Ταξίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. 

Σήμερα μας μάθατε Ιστορία». 
Μαγνητοσκοπημένα παραδοτέα αναρτώνται στο blog του Σχολείου, ψηφιοποιημένα, ενώ μέσα 

από το project αυτό προέκυψε και η έκδοση σε έξι γλώσσες του βιβλίου « In memoriam – Τα 
Αρμενοπούλια», το οποίο αναφέρεται στη Γενοκτονία των Αρμενίων αλλά και του Ποντιακού 

Ελληνισμού (Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2021). 
Το συνολικό project συστήνεται ανεπιφύλακτα να εφαρμοστεί, ακόμα και στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, αναφορικά με όλες τις εθνοτοπικές ομάδες των Ελλήνων (Κρήτες, 
Ρουμελιώτες, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Μακεδόνες κλπ) αλλά και με άλλες εθνικές ομάδες στο 

πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Φύλλο Εργασίας 1 

Συνταγές Μαγειρικής 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Οι οικογένειες που ζούσαν, κατά κύριο λόγο στις αγροτικές και ορεινές περιοχές, και στο 
πλαίσιο της οικιακής οικονομίας, παρασκεύαζαν τα ζυμαρικά τα οποία κατανάλωναν. Τα ζυμαρικά 

αυτά αποτελούν τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας γιατί: 
Παράγονται 100% από αλεύρι σιταριού και δεν περιέχουν συντηρητικά. 
Περικλείουν σημαντικότατη διαθρεπτική αξία που συντελεί στην καλή λειτουργία του 

οργανισμού. 

Είναι πλούσια σε ίνες και υδατάνθρακες, αποτελώντας μία από τις βασικές πηγές ενέργειας, 
που παράλληλα ενισχύουν και τον μεταβολισμό των λιπών. 

Είναι χαμηλά σε περιεκτικότητα λιπών και δεν περιέχουν καθόλου χοληστερίνη. 
Περιέχουν φώσφορο και μαγνήσιο και είναι πλούσια σε βιταμίνες Β & Ε. 

Συνδυάζονται ιδανικά με το ελαιόλαδο, τη ντομάτα και τα αρωματικά χόρτα, τα οποία 
αποτελούν βασικά συστατικά της Μεσογειακής Διατροφής. 

Περιέχουν φυτικές ίνες, δίνοντας έτσι μια αίσθηση πληρότητας και δεν χρειάζεται να φάμε 
πολύ για να χορτάσουμε. 

Βοηθούν στο έντερο και την πέψη και συμπεριλαμβάνονται στις τροφές που βοηθούν στην 
καταπολέμηση του καρκίνου. 

Ανάμεσα στα δημοφιλέστερα σπιτικά ζυμαρικά της ελληνικής κουζίνας σημαντική θέση 
κατέχουν τα μακαρόνια. Η λέξη μακαρόνια είναι ελληνικότατη. Στην αρχαιότητα μετά την κηδεία 

επακολουθούσαν τα νεκρόδειπνα, στα οποία πρόσφεραν πιττάκια από ζυμωμένο αλεύρι. Τα 
νεκρόδειπνα αυτά λεγόταν «μακάρια» αφού κατά τους αρχαίους Έλληνες οι νεκροί μετοικούσαν στη 
χώρα των Μακάρων. Η χώρα αυτή κατά τον Στράβωνα δεν απείχε πολύ από τις ακτές του Μαρόκου. 
Πρόκειται μάλλον για τη σημερινή συστάδα των Καναρίων νήσων. Εδώ σύμφωνα με τον όμηρο 

«ζούσαν» οι ψυχές μετά θάνατον ευτυχισμένα. Η Ελληνική Μυθολογία αναφέρει ότι ο Ήφαιστος 
δημιούργησε ένα εργαλείο που έφτιαχνε κορδόνια από ζύμη. Οι ρίζες των ζυμαρικών χάνονται στους 
αιώνες, δεδομένου ότι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι ετοίμαζαν πιάτα που έμοιαζαν πολύ με τα 
σημερινά μακαρόνια, με τη διαφορά ότι γίνονταν ψητά και όχι βραστά. Στην αρχαιότητα μετά την 

κηδεία επακολουθούσαν τα νεκρόδειπνα στα οποία πρόσφεραν πιττάκια από ζυμωμένο αλεύρι. Τα 
νεκρόδειπνα αυτά λεγόταν «μακάρια» αφού κατά τους αρχαίους Έλληνες οι νεκροί μετοικούσαν στη 
χώρα των Μακάρων. Η χώρα αυτή κατά τον Στράβωνα δεν απείχε πολύ από τις ακτές του Μαρόκου. 
Πρόκειται μάλλον για τη σημερινή συστάδα των Καναρίων νήσων. Εδώ σύμφωνα με τον όμηρο 

«ζούσαν» οι ψυχές μετά θάνατον ευτυχισμένα. 
Πράγματι είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες ετοίμαζαν αποξηραμένα παρασκευάσματα από 

αλεύρι που άφηναν μαζί με λάδι και κρασί στους τάφους των νεκρών (των μακάρων). Σύμφωνα με 
άλλη εκδοχή μπορεί να προέρχεται από το λατινικό «ammacare»=κόβω. Στο Βυζάντιο, τα ζυμαρικά 

σερβίρονταν ως γλυκό με μέλι και κανέλλα. Συνέχεια αυτής της γαστρονομικής συνήθειας είναι τα 
Χριστουγεννιάτικα μελομακάρονα. Ο ευρύτατα διαδεδομένος θρύλος ότι τα μακαρόνια έφερε στην 
Ιταλία ο Μάρκο Πόλο με την επιστροφή του από την Άπω Ανατολή τον 13ο αιώνα απορρίπτεται 
πλέον από τους μελετητές. Η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη των ζυμαρικών χρονολογείται γύρω στο 

1000 π.Χ., στην αρχαία Ελλάδα, όπου η λέξη «λάγανον» περιέγραφε μία φαρδιά πλακωτή ζύμη από 
νερό και αλεύρι, την οποία έκοβαν σε λωρίδες. Η ζύμη αυτή μεταφέρθηκε και στην Ιταλία από τους 
πρώτους Έλληνες έποικους γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ., και μετονομάστηκε σε «laganum» στα 
λατινικά, τα σημερινά Λαζάνια. 
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Τα σπιτικά μακαρόνια στον Πόντο, η μακαρίνα όπως τα λένε, γινόταν από γνήσιο σιταρίσιο 
αλεύρι εκλεκτής ποιότητας. Τα φύλλα της ζύμης ανοίγονταν, όχι πολύ λεπτά, και κόβονταν σε στενές 
λωρίδες. Ακολουθούσε άπλωμα πάνω σε καθαρά σεντόνια στον ήλιο μέχρι να ξεραθούν. Σε κάποιες 
άλλες συνταγές μακαρίνας προσθέτουν στη ζύμη γάλα και αυγά ενώ κάποιες φορές η μακαρίνα αφού 

κόβονταν σε στενές λωρίδες αφήνονταν για δεκαπέντε λεπτά περίπου ώστε να «ηρεμήσει» η ζύμη 
και μαγειρεύονταν άμεσα, ως φρέσκη μακαρίνα. 

Φύλλο Εργασίας 2 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΑΡΙΝΑΣ 

• Υλικά για την παρασκευή του ζυμαρικού (ζυμαρικό για 4 – 6 μερίδες) 

• 600 γραμμάρια αλεύρι 

• 200 ml νερό 

• ½ κουταλιού του γλυκού αλάτι 

• Παρασκευή 

Σε μια λεκάνη ή άλλο βαθύ σκεύος ρίχνουμε το αλεύρι και το αλάτι. Προσθέτουμε το νερό και 
ζυμώνουμε. Αναδιπλώνουμε με τα χέρια τη ζύμη μέσα στη λεκάνη και την πιέζουμε με μπουνιές – 

με αγάπη και σεβασμό, όχι με μίσος. Την κάθε αναδίπλωση ακολουθεί πίεση εναλλάξ με το κάθε μας 
χέρι. …Όταν φτάσουμε στις εκατό (ναι, 100) αναδιπλώσεις και πιέσεις με τις μπουνιές μας, το ζυμάρι 
μας πια έχει ομογενοποιηθεί στο βαθμό που πρέπει. Τώρα είναι η ώρα για να ξεκουραστούμε και 
εμείς και το ζυμάρι μας. Αφήνουμε, λοιπόν, το ζυμάρι μας να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Στη 

συνέχεια αποκόβουμε από τη συνολική ποσότητα του ζυμαριού μπαλάκια ζύμης ίσα με τη χούφτα 
μας, παίρνουμε τον πλάστη και ανοίγουμε (φτιάχνουμε) φύλλο πάνω σε ξύλινη επιφάνεια την οποία 
προηγουμένως έχουμε πασπαλίσει με αλάτι (την αλευρώνουμε). Αφού κάνουμε όλη την ποσότητα 
του ζυμαριού φύλλα, κόβουμε το κάθε φύλλο σε λωρίδες πλάτους 3 - 4 χιλιοστών και μήκους πέντε, 

περίπου εκατοστών. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το γκατζετάκι που 
κυκλοφορεί στο εμπόριο. 

Αλευρώνουμε τη μακαρίνα μας και την αφήνουμε για λίγο ώστε να «τραβήξουν» τα υγρά της.   
 

Φύλλο Εργασίας 3 

ΜΑΚΑΡINA 

• Υλικά για 4 – 6 άτομα 

• 600 γραμμάρια μακαρίνα  

• 500 μοσχαρίσιος κιμάς 

• 1 ποτηράκι του κρασιού λάδι 

• 300 γραμμάρια γνήσιο αγελαδινό βούτυρο 

• 150 γραμμάρια κεφαλοτύρι 

• 1 κρεμμύδι ξερό τριμμένο 

• 1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε κύβους  

• 1 μεγάλο καρότο κομμένο σε κύβους  

• 1 κιλό ντομάτες ξεφλουδισμένες και χοντροκομμένες  

• 1 ποτήρι του νερού χυμό ντομάτας  

• 1 /2 ποτηράκι του κρασιού άσπρο κρασί  

•  αλάτι και πιπέρι  

Εκτέλεση 
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Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τον κιμά με το λάδι και το κρεμμύδι, τον ανακατεύουμε συνέχεια 
για να μη σβολιάσει και προσθέτουμε την πιπεριά, το καρότο, το κρασί, αλάτι και πιπέρι. Μετά 
ρίχνουμε τις ντομάτες και τον χυμό ντομάτας, προσθέτουμε λίγο νερό και αφήνουμε τον κιμά να 
βράσει και να μείνει με τη σάλτσα του. Βράζουμε τη μακαρίνα πέντε με έξι λεπτά και τη σουρώνουμε. 

Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο και περιχύνουμε τη μακαρίνα μας. Απλώνουμε σε μια πιατέλα, 
διαδοχικά, κεφαλοτύρι, τα μακαρόνια, πάλι κεφαλοτύρι, τον κιμά με τη σάλτσα του και τελειώνουμε 
με κεφαλοτύρι. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Όταν δίνουμε οδηγίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:  
α) Οριστική Ενεστώτα, σαν να περιγράφουμε σε κάποιον τι να κάνει, δηλαδή του ζητάμε να 

κάνει κάτι με ευγενικό τρόπο. 
π.χ. Δε φωνάζουμε δυνατά όταν είμαστε σε χώρο με άλλους ανθρώπους,  

β) Υποτακτική Ενεστώτα, Αόριστου ή Παρακείμενου προσέχοντας τις αλλαγές στο πρόσωπο 
του ρήματος, αφού το α' πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού (το «εγώ» ή το «εμείς») δίνει οδηγία/ες στο 
β' πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού (στο «εσύ» ή στο «εσείς»). 

π.χ. Να μη φωνάζετε δυνατά όταν είστε σε χώρο με άλλους ανθρώπους,  

γ) Προστακτική Ενεστώτα ή Αόριστου, προσέχοντας τις αλλαγές στο πρόσωπο του ρήματος, 
αφού το α' πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού (το «εγώ» ή το «εμείς») δίνει προσταγή στο β' πρόσωπο 
ενικού ή πληθυντικού (στο «εσύ» ή στο «εσείς»). Στην περίπτωση αυτή έχουμε ανεβασμένο τόνο 
στη φωνή, αφού δίνουμε εντολή, διαταγή, π.χ. Μη φωνάζετε δυνατά όταν είστε σε χώρο με άλλους 

ανθρώπους. 
 
Ας πούμε ότι θέλετε να δώσετε τις οδηγίες για την εκτέλεση της συνταγής της μακαρονάδας 

σε φίλους σας. Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο τοποθετώντας τα ρήματα που πρέπει στην 

υποτακτική, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις όπου (και αν) είναι απαραίτητες. 
 
Σε μια 

κατσαρόλα.................................................................................................................... ............. 

.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ..........................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

......... 
 
Μπορείτε να κάνετε το ίδιο, τοποθετώντας αυτή τη φορά τα ρήματα στην προστακτική, 

κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις όπου (και αν) είναι απαραίτητες. 

 
Σε μια 

κατσαρόλα................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................



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

585 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

......... 

Φύλλο  Εργασίας 4 

 
Υλικά για την παρασκευή του ζυμαρικού μακαρίνα (ζυμαρικό για 4 – 6 μερίδες) 

Υλικά για 4 – 6 μερίδες Υλικά για 24 μερίδες 

600 γραμμάρια αλεύρι 600Χ… = ……. γραμμάρια αλεύρι 

200 ml νερό 200Χ … = ……..ml νερό 

½ κουταλιού του γλυκού αλάτι 1/2Χ … = ….. κουτάλια του γλυκού αλάτι 
 

Υλικά για το μαγείρεμα του ζυμαρικού μακαρίνα 
ΜΑΚΑΡINA 

Υλικά για 4 – 6 άτομα Υλικά για 24 άτομα 

600 γραμμάρια μακαρίνα  600Χ .. = ….. γρ. μακαρίνα 

500 μοσχαρίσιος κιμάς 500Χ .. = ….. γρ. μοσχαρίσιος κιμάς 
1 ποτηράκι του κρασιού λάδι 1Χ .. = .... ποτηράκια του κρασιού λάδι 

300 γραμμάρια αγελαδινό βούτυρο 300Χ .. = ….. γρ. αγελαδινό βούτυρο 
150 γραμμάρια τριμμένο κεφαλοτύρι 150Χ .. = …. γρ. τριμμέν. κεφαλοτύρι 

1 κρεμμύδι ξερό τριμμένο 1Χ .. = ..κρεμμύδια ξερά τριμμένα 

1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε κύβους  1Χ .. = .. πράσινες πιπεριές 

1 μεγάλο καρότο κομμένο σε κύβους  1Χ .. = ..μεγάλα καρότα 

1 κιλό ντομάτες ξεφλουδισμένες, 
χοντροκομμένες  

1Χ .. = … κιλά ντομάτες 

1 ποτήρι του νερού χυμό ντομάτας  1Χ .. = .. ποτήρια του νερού χυμό 
ντομάτας 

1 /2 ποτηράκι του κρασιού άσπρο κρασί  1/2Χ .. = … ποτηράκια άσπρο κρασί 

1 κουτάλι σούπας κοφτό αλάτι   1Χ .. = … κουτάλια κοφτά αλάτι 

1 πρέζα μαύρο πιπέρι 1Χ .. = … πρέζες μαύρο πιπέρι 
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Γ05. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+,  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 
 

Ανδρονίδης Συμεών  

Υποψήφιος Διδάκτορας 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας καθίσταται η μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus. Βασικός σκοπός 
του παρόντος κειμένου είναι το αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ή αλλιώς, η ταυτότητα 
του, οι στόχοι που θέτει το πρόγραμμα, και, τελευταίο,  το αν,  σε ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους 

έχει συμβάλλει στην προώθηση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Για τον σκοπό αυτό, 
μεθοδολογικά, θα αξιοποιηθεί η διαθέσιμη βιβλιογραφία που είναι  πλούσια, και υλικό σχετικό με το 
πρόγραμμα και τις διάφορες δραστηριότητες του, έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την ίδια την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το κείμενο περιλαμβάνει την εισαγωγή, εκεί όπου θα ανατρέξουμε εν συντομία την περί 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βιβλιογραφία,  περνά στο δεύτερο μέρος όπου και δίνεται έμφαση στην 
ακολουθητέα μέθοδο και στην ανάλυση του προγράμματος Erasmus, και κλείνει με τα 
συμπεράσματα για την συμβολή του.  

 
Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση, Erasmus, Ευρώπη, Μεταρρύθμιση, Ενοποίηση.  

1. Εισαγωγή 

 Το 2021, συμπληρώθηκαν σαράντα χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Η ένταξη αυτή αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για την 
εκκίνηση μίας διαδικασίας ενός βαθύτερου κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού 

μετασχηματισμού (δεν μιλάμε για μία καθαυτό ανταλλακτική σχέση), της χώρας, η οποία μάλιστα 
εντείνονταν όσο περνούσαν τα χρόνια και η εμβάθυνε η συμμετοχή της Ελλάδας στο εν ευρεία εννοία 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ή αλλιώς, διαφορετικά ειπωμένο, μέσα σε μία ευρωπαϊκή «μεταπολιτεία», 
όπως αποκαλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ο καθηγητής Κώστας Λάβδας (Λάβδας, 2006), λαμβάνοντας, 

θεωρητικώ τω τρόπω, υπόψιν το γεγονός πως αυτή συντίθεται τόσο από συμβατικά πολιτειακά 
χαρακτηριστικά που μπορεί να παραπέμπουν στο συμβατικό έθνος-κράτος, όσο όμως και από 
χαρακτηριστικά που ξεφεύγουν από αυστηρές κατηγοριοποιήσεις περί έθνους-κράτους, από 
διχοτομικά σχήματα τα οποία προτιμούν να εστιάζουν στη μορφή και όχι στο περιεχόμενο. Και όμως, 

είναι αυτά τα μη συμβατικά χαρακτηριστικά που προσέδωσαν εν συνόλω στην Ένωση, σταδιακά, 
από τα πρώτα στάδια της ίδρυσης της ως Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, μία 
ιδιαίτερη πολιτική-πολιτειακή ταυτότητα και παράλληλα, έναν ‘μοναδικό’ χαρακτήρα, μέσω του 
οποίου κατέστη, αφενός μεν σύνθετη ως προς τον τρόπο διακυβέρνησης της, και, αφετέρου δε, απτή 

και αναγνωρίσιμη, ακόμη και ως brand, συνεπεία των αποτελεσμάτων που παρήγαγε σε επιμέρους 
τομείς, η πολιτική της. Ίσως δεν κομίζουμε γλαύκας εις Αθήνας εάν λέγαμε πως η χρονική σύμπτωση 
που έλαβε χώρα το 2021, μεταξύ της συμπλήρωσης διακοσίων χρόνων από το ξέσπασμα της 
ελληνικής επανάστασης (1821-2021), και της παράλληλης συμπλήρωσης σαράντα χρόνων από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
(1981-2021), λειτούργησε εις βάρος της δεύτερης. Καθότι, η πληθώρα των αφιερωμάτων, των 
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εκδόσεων και των συνεδρίων που προέκυψαν με αφορμή την συμπλήρωση του χρονικού ή του 
ιστορικού «οροσήμου» (Λεμονίδου, 2020), των διακοσίων ετών από την έναρξη της επανάστασης, 
δεν επέτρεψε το να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πραγματοποίηση ενός ψύχραιμου και αναλυτικού 
απολογισμού για το τι σήμαινε για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία και το εγχώριο πολιτικό 

σύστημα, για την Μεταπολιτευτική Δημοκρατία,  η ένταξη της στην ΕΟΚ. Σαράντα χρόνια μετά, και 
μία βαθιά κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση να έχει μεσολαβήσει, ο αντίκτυπος αυτής της 
ένταξης παραμένει κάτι παραπάνω από αισθητός. Έτσι, αφορμή για  την συγγραφή αυτού του 
κειμένου, αποτέλεσε η ύπαρξη αυτού του μάλλον γνωσιακού κενού, εκεί όπου, το ίδιο το κείμενο επ’ 

ουδενί δεν φιλοδοξεί να προβεί σε μία εξάντληση του προς πραγμάτευση θέματος (και πως αλλιώς, 
άλλωστε; ), αλλά, να αποτελέσει έναυσμα για την έναρξη μίας θεωρητικής συζήτησης επί διαφόρων 
πτυχών της ευρωενωσιακής πολιτικής και επί των διαφόρων πεδίων όπου αναπτύσσεται η σχέση 
μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την ύπαρξη αυτού του κενού,  η βιβλιογραφία όμως 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν, καθώς και για τις διάφορες φάσεις 
μετεξέλιξης της, καθίσταται ιδιαίτερα πλούσια, με νέες εκδόσεις να προστίθενται συνεχώς τα 
τελευταία χρόνια. Κάποιες εξ αυτών των εκδόσεων καθίστανται ιδιαίτερες γόνιμες και πρωτότυπες, 
όπως αυτή του Δημήτρη Χρυσοχόου για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως μία 

«οργανωμένη συγκυριαρχία» (Χρυσοχόου, 2007), κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως η εξουσία σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αν δεν διαμοιράζεται, ασκείται από κοινού. Για τον Γιώργο 
Κοντογιώργη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται  μία ιδιαίτερη «συμπολιτεία» (Κοντογιώργης, 2005), 
η λειτουργία της οποίας προϋποτίθεται στο ό,τι τα κράτη-μέλη, και τα ιδρυτικά, αλλά και αυτά που 

εισχώρησαν κατά τη διάρκεια των διαφόρων ‘κυμάτων’ διεύρυνσης που γνώρισε ιστορικά η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, συναινούν (η συναινετική λειτουργία τίθεται στον καταστατικό πυρήνα της 
Ένωσης), στο να εκχωρήσουν βασικές και σημαντικές λειτουργίες οι οποίες άλλοτε άπτονται του 
πλαισίου της εν στενή εννοία κρατικής κυριαρχίας. Ιδιαίτερα σημαντική κατά την άποψη μας, είναι 

η πρόσληψη του Majone (1996), ο οποίος έχει κομίσει στη θεωρία των Ευρωπαϊκών Σπουδών που 
καταπιάνεται  με τη συγκρότηση και με τις λειτουργίες που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, την έννοια 
του «ρυθμιστικού κράτους» (regulatory state). Όπως σπεύδει να υπερθεματίσει ο Robert Jones, «η 
προσέγγιση της Ένωσης ως «ρυθμιστικού κράτους» βασίζεται στην υπόθεση ότι αυτή εμφανίζει 

ρυθμιστικά χαρακτηριστικά κράτους, όπως η διαμόρφωση κανόνων, η προσήλωση στο κράτος 
δικαίου και η δικαστική επίλυση των διαφορών, έστω και αν δεν εκπληρώνει ακόμη ορισμένες 
παραδοσιακές κρατικές λειτουργίες-κλειδιά, όπως ο έλεγχος της φορολογίας και των δαπανών ή ο 
έλεγχος των εξωτερικών υποθέσεων και της άμυνας». (Jones, 2003). Εδώ θα μπο ρούσαμε να 

προσθέσουμε πως σε κάποιους τομείς, όπως είναι η φορολογία και η διαμόρφωση μίας κοινής 
φορολογικής πολιτικής (Βασιλειάδου, 2015), έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα, αν και 
ακόμη απέχουμε από το κατά την Ένωση ζητούμενο. Με την πάροδο των ετών, το αρχικό ευρωπαϊκό 
σχέδιο, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί στη δεκαετία του 1950, με νωπές ακόμη τις μνήμες από τον 

καταστροφικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (δεν θα ήταν υπερβολή, θεωρητικά, εάν λέγαμε πως η 
ιστορική μνήμη, η επίκληση της οποίας μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς το ενδεχόμενο 
πραγματοποίησης ενός νέου μαζικού πολέμου, υπήρξε εκ των θεμέλιων λίθων ίδρυσης της Ενωμένης 
Ευρώπης), αποκτούσε νέες διαστάσεις και υπερέβαινε, δίχως όμως επ’ ουδενί να ακυρώνει, το 

ευρωπαϊκό ή παν-ευρωπαϊκό αίτημα ειρήνης επί τη βάσει του οποίου συγκροτήθηκε.  
Και αυτό είναι ένα σημείο-κλειδί ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε βαθύτερα το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα και την σημαντικότητα του, η οποία είναι υπαρκτή και επίσης, μετρήσιμη: Το 
ό,τι δηλαδή, εξαρχής, συνέβαλλε στη διασφάλιση της ειρήνης μεταξύ των κρατών-μελών της, 

απέκτησε μία οριζόντια ελκτικότητα η οποία μεγεθύνονταν όσο περισσότερο γίνονταν αντιληπτοί οι 
λόγοι ύπαρξη της, συνέδεε την ανά περιόδους διεύρυνση με την έννοια της ενοποίησης, η δυναμική 
της οποίας όμως διέφερε και διαφέρει από τομέα σε τομέα, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη 
διαμόρφωση μίας κοινής, μεταπολεμικής, ευρωπαϊκής ταυτότητας.  

Η Ένωση πλέον, μετά από τις εξελίξεις της προηγούμενης δεκαετίας, που την κλόνισαν αλλά 
δε τη διέλυσαν, όπως τόνιζαν αρκετοί δίκην αυτο-εκπληρούμενης προφητείας (Julliard, 2015), 
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βρίσκεται σε φάση ανα-διαμόρφωσης των πολιτικών της. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, 
δεν εξετάζουμε την Ένωση με έναν ‘στενό’ νομικίστικο τρόπο, όντας θιασώτες της άποψης το υ Neil 
Nugent, για τον οποίο «η εξέταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να γίνεται σε υπερβολικά 
στενό πλαίσιο» (Nugent, 2003).  

Σε αυτό το ευρύτερο πολιτικό και αξιακό, ευρωενωσιακό πλαίσιο, οφείλουμε να 
τοποθετήσουμε τη διαμόρφωση μίας κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, συμβολική 
κορωνίδα της οποίας υπήρξε το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με την επωνυμία Erasmus στο 
οποίο θα αναφερθούμε περισσότερο διεξοδικά στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης μας.             

2. Kυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το κύριο αναλυτικό βάρος δίνεται στο πρόγραμμα Erasmus, η 
δημιουργία του οποίου αποτελεί το ιδιαίτερο αποτέλεσμα της ώσμωσης παραγόντων όπως είναι ο 
υψηλός βαθμός συναίνεσης που επιτεύχθηκε μεταξύ των χωρών-μελών ως προς την αναγκαιότητα 
της λειτουργίας του μέσα  σε πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες, της σταδιακής εναρμόνισης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής των χωρών-μελών, διαδικασία η οποία ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1980 
και  επιταχύνθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και από  τις αρχές της δεκαετίας του 2000, 
και, τελευταίο άλλα όχι έσχατο, της βαθύτερης πρόθεσης των αρμόδιων θεσμικών οργάνων του να 
γνωρίσουν οι νεότερες γενιές ευρωπαίων τα οφέλη που προσφέρει η ένταξη στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ξεχνάμε όμως, πως ένας εκ των βασικών παραγόντων που 
οδήγησαν στη δημιουργία του προγράμματος Erasmus υπήρξε η εστίαση στις έννοιες της 
εκπαίδευσης και της μάθησης δια της αλληλεπίδρασης. Οι δύο έννοιες, σύμφωνα με τη διατύπωση 
του Κωνσταντίνου Κυριακή, είναι συμβατές «με το αίτημα των δημοκρατικών διεκδικήσεων και των 

ατομικών δικαιωμάτων του δυτικού κόσμου» (Κyriakis, 2009).Για μία επαρκέστερη μελέτη του 
προγράμματος, θα στραφούμε μεθοδολογικά, σε υλικό που έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικά, κάποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς και ακόμη, μεμονωμένα 
πρόσωπα. Σε μία τέτοια επιλογή μας ωθεί το ό,τι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη ένα πλήρες χρονολόγιο 

που μπορεί να περιλαμβάνει τους κυριότερους σταθμούς του προγράμματος, τις φάσεις μετεξέλιξης 
του, τον κοινωνικό-εκπαιδευτικό αντίκτυπο που αυτό προσέλαβε και συνεχίζει να προσλαμβάνει. Το 
πρόγραμμα Erasmus είναι ένα πρόγραμμα φοιτητικής κινητικότητας το οποίο επίσημα 
θεσμοθετήθηκε το 1987. Για την ακρίβεια, «το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο 
προϋπολογισμός του εκτιμάται σε 26,2 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο της 
χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στο προηγούμενο πρόγραμμα (2014 -2020). Το πρόγραμμα 2021-
2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, 

καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο». (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2022). Χρήσιμες πληροφορίες παρέχει και ο δημοσιογράφος Νίκος Ευσταθίου, σε ένα άρθρο του για 
λογαριασμό της εφημερίδας ‘Η Καθημερινή,’ διανθίζοντας με αναφορές περί της εν γένει 
χρησιμότητας του:     Το Erasmus, σήμερα γνωστό ως το ευρύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη 

μιας βεντάλιας πρωτοβουλιών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό με 
προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 14 δισ. Ευρώ, ξεκίνησε σχετικά ταπεινά, στις αρχές της δεκαετίας 
του 80’, με μερικές πιλοτικές ανταλλαγές σπουδαστών. Βαφτίστηκε ως φόρος τιμής στον Ολλανδό 
φιλόσοφο Έρασμο, τον γνωστό “αντίπαλό του δογματισμού” που έζησε και εργάστηκε σε δεκάδες 

μέρη στην Ευρώπη για να εμπλουτίσει τα βιώματα του, τοποθετώντας από την αρχή την έννοια της 
πολιτισμικής πολυμορφίας στην καρδιά του εγχειρήματος. Παρά το μετρημένο ξεκίνημα του, η 
πορεία του Erasmus υπήρξε αστρονομική. Το 1987 μόλις 3.244 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
ανταλλαγής – μεταξύ τους και 37 Έλληνες φοιτητές που αποφάσισαν να παρακολουθήσουν ένα 

εξάμηνο σπουδών στο εξωτερικό. Μέχρι το 2006, πάνω από 150.000 φοιτητές αποκτούσαν πλέον 
εμπειρίες σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής οικογένειας κάθε χρόνο. Στα πρώτα 20 του χρόνια, 
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πάνω από δύο εκατομμύρια Ευρωπαίοι φοιτητές συνολικά επωφελήθηκαν από τις υποτροφίες 
Erasmus (Ευσταθίου, 2021).  Θεωρούμε αυτή την μέθοδο προσέγγισης που υιοθετούμε ίσως την 
πλέον προσφιλή, διότι θέτει στο επίκεντρο της πρωτογενές υλικό σχετικό με τις επεξεργασίες που 
έχει κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus. Η μέθοδος μας είναι 

κλασική, όντας όμως ικανή να μας παράσχει το  απαραίτητο υπόβαθρο για να σκιαγραφήσουμε την 
ταυτότητα του προγράμματος. 

2.2. Ανάλυση 

Όπως διαφαίνεται από τα ως άνω γραφόμενα, το πρόγραμμα Erasmus (η χρήση του ονόματος 
του Έρασμου γίνεται για να καταδειχθεί η έμφαση που δίνεται στη γνώση), κατάφερε να  εξελιχθεί 
με την πάροδο των ετών, αποκτώντας τα χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερου ευρω-ενωσιακού brand, η 

επίκληση του οποίου αρκούσε για να γεννήσει θετικά συναισθήματα στους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα. Από την πλευρά μας, θα θέσουμε στο επίκεντρο της ανάλυσης μας, την έννοια της 
«πολιτικής εκχείλισης» (functional spillover), η οποία πρωτοδιατυπώθηκε από τον Ερνστ Χάας 
(Haas, 1959), προκειμένου να αναδείξουμε το ποιες είναι οι προεκτάσεις που εξέλαβε το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus. Για τον Neil Nugent (2003), η «πολιτική  εκχείλιση απορρέει σε 
μεγάλο βαθμό από την οικονομική ολοκλήρωση και έχει διάφορες διαστάσεις: οι εθνικές ελίτ 
στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους σε υπερεθνικά επίπεδα δραστηριότητας και 
λήψης αποφάσεων∙ οι ελίτ αυτές τάσσονται υπέρ της διαδικασίας ολοκλήρωσης και της αναβάθμισης 

των κοινών συμφερόντων∙ υπερεθνικά όργανα και μη κυβερνητικοί παράγοντες αποκτούν 
μεγαλύτερη επιρροή στη διαδικασία ολοκλήρωσης, ενώ τα έθνη-κράτη και οι κυβερνητικοί φορείς 
χάνουν μέρος της επιρροής τους». Συνυπολογίζοντας δραστικά αυτή την θεωρητική προσέγγιση, 
μπορούμε να ισχυρισθούμε πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus και η εξέλιξη του, ιδίως από 

τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, μπορεί να ερμηνευθεί μέσω του σχήματος της πολιτικής εκχύλισης 
(ο κατά Χάας νεολειτουργισμός δεν καθίσταται μία θεωρία των ελίτ), καθότι, αφενός μεν, 
τροχοδρομεί την μετάβαση από την οικονομία και τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης σε 
άλλους τομείς ή πεδία, στα οποία μπορεί να παραχθεί πολιτική και δη κοινή πολιτικ ή από 

«υπερεθνικά όργανα και μη κυβερνητικούς παράγοντες». Και,  αφετέρου δε, αντλεί από τη δυναμική 
που ήδη είχε προσλάβει η οικονομική ολοκλήρωση, προκειμένου να θέσει τις βάσεις της λειτουργίας 
και της μετέπειτα ανάπτυξης του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα Erasmus και οι προεκτάσεις 
του, εγγράφεται μέσα στο δυναμικό και εν πολλοίς αλληλεξαρτώμενο περιβάλλον της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης η οποία εξελίσσονταν με σχετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς τη δεκαετία του 1980, 
συμβάλλει στη στροφή των «εθνικών» ή ορθότερα, των πολιτικών ελίτ, προς το επίπεδο της 
«υπερεθνικής δραστηριότητας και λήψης αποφάσεων», κύρια λόγω του ό,τι συνιστά ένα κατά βάση 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οποίου οι διακυβεύσεις είναι σαφώς λιγότερο έντονες και 

συγκρουσιακές από ό,τι σε άλλα πεδία παραγωγής και άσκησης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής.  
Σημείο-τομής για την μετέπειτα εξέλιξη έως ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus συνιστά 

η συνομολόγηση και η υπογραφή της Συμφωνίας του Μάαστριχτ το 1992, μέσω της οποίας η μέχρι 
τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα μετεξελίχθηκε θεσμικά, πολιτικά και καταστατικά, σε 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη αυτή, ‘απελευθέρωσε’ μία ήδη υπάρχουσα δυναμική, σχετική με το 
πρόγραμμα, έθεσε τις βάσεις για την αναδιοργάνωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος σε πιο στέρεες βάσεις, το συνέδεσε, πιο δραστικά και ίσως πιο ολοκληρωμένα, με τα 
διάφορα ‘κύματα’ διεύρυνσης που γνώρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 1990, τα οποία, 

από την στιγμή όπου ίσχυε η ελευθερία μετακίνησης μεταξύ χωρών-μελών, αποτέλεσαν τον 
‘τροφοδότη’ του προγράμματος με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό το οποίο προέρχονταν από τα νέα 
μέλη της Ένωσης. Παράλληλα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η ανάπτυξη του συνυφάνθηκε 
με τις διαδικασίες εναρμόνισης των εκπαιδευτικών πολιτικών των χωρών-μελών της Ένωσης, κάτι 

που είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει έναν ‘φοιτητικό’ χαρακτήρα, με τις μετακινήσεις φοιτητών 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα να είναι ελεύθερες και αθρόες, λαμβάνοντας χώρα μέσα σε μία 
ενιαία εκπαιδευτική ζώνη. Στην οποία συνυπήρχαν και ανταλλάσσονταν προγράμματα και ιδέες. Η 
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δεκαετία του 1990 είναι η δεκαετία κατά την οποία το πρόγραμμα άρχισε να αναπτύσσεται μαζικά 
και στην Ελλάδα. Δύο παράγοντες (factors), οι οποίες διαδραμάτισαν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη 
του, υπήρξαν, πρώτον, η συμμετοχή της χώρας, μετά από επιλογή των εκάστοτε κυβερνήσεων, στα 
διάφορα στάδια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και, δεύτερον, η εξέλιξη και η περαιτέρω ανάπτυξη της 

διαδικασία του εξευρωπαϊσμού (Knill, 2001), μέσω της οποίας παράγονταν ευρωπαϊκές αφηγήσεις 
και ταυτότητες, νέες και θετικές ως επί το πλείστον προσλήψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
διαδικασία του εξευρωπαϊσμού δεν επηρέασε μόνο την εγχώρια πολιτική κουλτούρα (Δεμερτζής, 
1989), και τις αφηγήσεις πολιτικών κομμάτων και μεμονωμένων πολιτικών προσώπων. Αλλά, τη 

στάση και την νοοτροπία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και ακόμη, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
που οικειοποιήθηκαν στα νάματα του, προσλαμβάνοντας ένα οιονεί εξωστρεφές προφίλ το οποίο και 
επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την κινητικότητα των Ελλήνων φοιτητών (και καθηγητών) μέσω του 
προγράμματος το οποίο τους έφερε σε καθεστώς διεπίδρασης με την εκπαιδευτική πραγματικότητα 

σε άλλες χώρες-μέλη της Ένωσης. Στο στάδιο της πλήρους ανάπτυξης του προγράμματος εν Ελλάδι, 
τα ελληνικά πανεπιστήμια, μετεξελίχθηκαν, όχι μόνο σε χώρους ‘εξαγωγής’ φοιτητών, αλλά και σε 
χώρους ‘υποδοχής’ (input/output) ευρωπαίων φοιτητών, κάτι που μετέβαλλε και το ίδιο το 
πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο τους. Αν για την ελληνική κοινωνική -εκπαιδευτική 

πραγματικότητα της δεκαετίας του 1990, το πρόγραμμα Erasmus εισήλθε σε φάση ανάπτυξης και 
διεύρυνσης των ωφελημάτων του (το δέλεαρ της ελεύθερης μετακίνησης υπήρξε σημαντικό), τότε, 
για αρκετές εκ των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, είχε ήδη εισέλθει σε φάση σταθεροποίησης. 
Ώστε, από τη δεκαετία του 2000 και έπειτα, παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις, να αποτελεί ευρωπαϊκό 

‘κεκτημένο,’ με το πρόγραμμα Erasmus plus (δεκαετία του 2010) να συνιστά την ποιοτική μετεξέλιξη 
του κλασικού Erasmus το οποίο δεν εξεμέτρησε τον ωφέλιμο βίο του. Η δημιουργία του Era smus 
Plus είναι  απόρροια της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ της «πολιτικής θεσμικής δυνατότητας» (political 
institutional capacity), η οποία έχει να κάνει «με τη δυνατότητα των πολιτικών φορέων να 

επιβάλλουν ή να διαπραγματεύονται αλλαγές», σύμφωνα με την Schmidt (Schmidt, 2002), και των 
«κληροδοτημάτων πολιτικής» (policy legacies). Η διαδικασία αυτή, όπως ισχυρίζεται η Στέλλα 
Λαδή, «αναφέρεται στο «ταίριασμα» με παλιές παγιωμένες πολιτικές και με θεσμούς σχεδιασμού 
πολιτικής» (Λαδή, 2007). Έτσι, είναι ενδεικτικό  θεωρητικά, το πως προκύπτει το Erasmus plus το 

οποίο περιλαμβάνει σε μεγαλύτερο βαθμό μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(επίσης περιλαμβάνει ανταλλαγές αθλητικού τύπου), καθιστάμενο περισσότερο ολιστικό πρόγραμμα 
από ό,τι το κλασικό Erasmus. Προκύπτει ως το «ταίριασμα» του διαπραγματευτικού παιγνίου εντός 
της Ένωσης το οποίο μπορεί να επιφέρει αλλαγές άμεσες και επίσης, αλλαγές αισθητές σε βάθος 

χρόνου, με τις παλαιές πρακτικές που αναπτύσσονται εντός του τριγώνου εθνικές πολιτικές -
ευρωπαϊκές δράσεις-ευρωπαίοι πολίτες. Και το Erasmus και στην προηγούμενη και στην τωρινή του 
μορφή, έχει ως βασικό αποδέκτη τον ευρωπαίο πολίτη. Υιοθετώντας την ανάλυση των Dearing & 
Rogers περί «γεγονότος-ερεθίσματος» (Dearing, Rogers, 2005), θα υπογραμμίσουμε πως το Erasmus 

συνιστά ένα πρότυπο «γεγονότος-ερεθίσματος», το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή ατόμων και 
φορέων που είναι επιφορτισμένα με τη χάραξη δημόσιων πολιτών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
αν και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε σταθερή βάση και αδιαλείπτως, και πολιτών διαφόρων 
ευρωπαϊκών χωρών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του,  το πρότυπο άσκησης πολιτικής που εισαγάγει 

και τα αποτελέσματα του, θα μπορούσε να συγκριθεί με ένα πεδίο άσκησης πολιτικής και δη κοινής 
πολιτικής, όπου και εκεί διαθέτουμε σειρά απτών αποτελεσμάτων: Ήτοι, το πεδίο της κοινής 
αγροτικής πολιτικής, το οποίο βέβαια δεν το διακρίνει η διαρκής κινητικότητα ανθρώπινου και 
διανοητικού κεφαλαίου  που χαρακτηρίζει το Erasmus, που καταστατικά είναι ‘κινητικό πρόγραμμα.’ 

Η προσέγγιση του προγράμματος Erasmus με βάση την θεωρία  της ορθολογικής επιλογής (Hall, 
Taylor, 1996), θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από την στιγμή όπου μπορεί να βοηθήσει να δούμε το 
ποια ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν στη δημιουργία (‘δρω με αυτόν τον τρόπο με στόχο…’), και 
στην ανάπτυξη του προγράμματος. Όμως κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μίας άλλης 

ανάλυσης.   



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

591 

3. Συμπεράσματα 

Φέτος συμπληρώνονται τριάντα  πέντε χρόνια από την επίσημη θεσμοθέτηση του 

προγράμματος Erasmus (1987-2022).  Και κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το πρόγραμμα, 
κατάφερε να καταστεί μία ευρωπαϊκή ‘ιστορία επιτυχίας,’ εξελισσόμενο, δίχως να αποκλίνει με 
στεγανά, παράλληλα με τις διάφορες φάσεις μετεξέλιξης, ολοκλήρωσης και διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως το πρόγραμμα συνέδραμε στον 

εκδημοκρατισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας (θέτοντας τις βάσεις και για τη διαμόρφωση 
εκπαιδευτικών-‘ηγετών’) στην προαγωγή της κοινωνικής-εκπαιδευτικής συνεργασίας και 
παράλληλα, συνετέλεσε στην παραγωγή μίας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και μάλιστα, με όρους 
πολιτειότητας (Μαρινάκη, 2015). Του να αποκτά δηλαδή κάποιος την αίσθηση πως  είναι ευρωπαίος 

πολίτης. Μέσω του προγράμματος η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη οικεία και αναγνωρίσιμη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε νεότερες γενιές ευρωπαίων. Κάτι που βέβαια δεν συνέβη με μεταφυσικούς 
όρους. Και μία βασική ίσως παράμετρο, είναι η παράμετρος της ανθεκτικότητας που το χαρακτηρίζει 
που επίσης μπορεί να ιδωθεί ως δείγμα επιτυχίας, ιδίως δε, εάν συνεκτιμήσουμε τις κρίσεις, τις 

εντάσεις και τις αντιφάσεις που διαπέρασαν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα την τελευταία δεκαετία. 
Δείγμα επιτυχίας συνιστά επίσης και η διεύρυνση του προγράμματος σε άλλα επιμέρους πεδία.  
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ –  
EYEHARP ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.  

 

Βαρσαμά Μαρία 

Διδάκτωρ του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ/Εκπαιδευτικός ΠΕ60/ΠΕ60ΕΑΕ 
 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση του ψηφιακού μουσικού οργάνου 
EyeHarp, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με τετραπληγία να παίζουν μουσική μέσω της 

όρασης και συγκεκριμένα μέσω μιας τεχνολογίας παρακολούθησης της κίνησης του ματιού με σκοπό 
να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική συμπερίληψη. Η σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση 
των μαθητών με ειδικές ανάγκες αφορά τη φοίτηση τους στο γενικό σχολειό. Στόχος είναι όλοι οι 
μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και με ουσιαστικό τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία αξιοποιώντας 

τις δυνατότητες τους. Ο προβληματισμός, όμως, εντείνεται, όταν υπάρχουν βαριά περιστατικά 
αναπηρίας, σχετικά με το πώς τα παιδιά αυτά θα ενταχθούν ενεργά στο μαθητικό δυναμικό της τάξης. 
Η συμβολή του άρθρου προκύπτει από την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Η εν λόγω ερευνητική 
προσπάθεια αφορά τη μελέτη περίπτωσης μιας μαθήτρια με τετραπληγία και εγκεφαλική παράλυση, 

η οποία κατάφερε μέσα από το EyeHarp να αποτελέσει ισότιμο μέλος μιας ορχήστρας, δίνοντας 
συναυλίες σε πανελλαδικό επίπεδο.   

 
Λέξεις κλειδιά: EyeHarp, εκπαιδευτική συμπερίληψη, τετραπληγία, εγκεφαλική παράλυση.  

1. Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια, η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί ένα εγχείρημα που λαμβάνει 

χώρα σε  διεθνές επίπεδο, με στόχο την επίτευξη της ίσης εκπαίδευσης για όλα τα άτομα και τη 
δημιουργία μιας κοινωνίας μηδενικών διακρίσεων (Παπαδοπούλου, 2021). Στην εφαρμογή της, 
όμως, υπεισέρχονται διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι συνδράμουν καταλυτικά στο τελικό 

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/47/38
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/47/38
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/47/38
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αποτέλεσμα. Αρχικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εννοιολογική οριοθέτηση της ίδιας της 
συμπερίληψης. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Unesco (2019) «Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αφορά στον 
μετασχηματισμό της σχολικής κουλτούρας, των εκπαιδευτικών πολιτικών και των πρακτικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στην ποικιλομορφία των μαθητών, αντιμετωπίζοντας τη διαφορετικότητα όχι ως 

πρόβλημα, αλλά ως ευκαιρία για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια 
δυναμική διαδικασία που αποσκοπεί να διευκολύνει όλο και περισσότερο, τη συμμετοχή των μαθητών 
-με και δίχως αναπηρία- στην εκπαίδευση, μέσω της αποδοχής και του σεβασμού της προσωπικότητάς 
τους, της ισότιμης μεταχείρισης και της θετικής ανταπόκρισης στις διαφορετικές ανάγκες, δυνατότητες 

και προτιμήσεις τους, και μέσω της άρσης των εμποδίων που περιορίζουν την εκπαιδευτική τους 
σταδιοδρομία. Προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, έτσι όπως 
ορίζεται, εξασφαλίζει την αποτελεσματική πρόσβαση κάθε μαθητή σε ένα συμμετοχικό περιβάλλον 
μάθησης, προσφέροντας, σε όποιους μαθητές το έχουν ανάγκη, κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες 

και προσαρμογές.» Unesco (2019:6) 
Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω ορισμό, κρίνεται απαραίτητο να σημειωθούν αλλαγές 

τέτοιου είδους, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μάθησης που θα προάγει την πρόσβαση και 
την εμπλοκή του συνόλου των μαθητών στα σχολεία, είτε πρόκειται για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

είτε για παιδιά με αναπηρίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες (Butakor et al., 
2018). Συνεπώς, μέσω της εκπαιδευτικής συμπερίληψης επιδιώκεται η προώθηση της κοινωνικής 
συμμετοχής συνολικά των παιδιών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και η δημιουργία μιας ομάδας, 
όπου όλα τα μέλη της  θα είναι αποδεκτά (Spratt & Florian, 2015), το επίπεδο της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης θα είναι υψηλό, θα εισαχθούν νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι, θα αξιοποιούνται οι νέες 
τεχνολογίες προς όφελος του ανθρώπου και θα εξασφαλιστεί νέος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ώστε 
να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη προσβασιμότητα όλων των μαθητών στο σχολείο (Byrne, 2019). 

Ουσιαστικά, η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί μία ευκαιρία για μεταρρύθμιση της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας σε νομοθετικό - θεσμικό επίπεδο, εργαλειακό καθώς και σε επίπεδο 
τάξης, ώστε να επωφεληθούν όλοι όσοι μετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία (Weskbrook & Croft, 
2015).  Παρ' όλα αυτά, σε πρακτικό επίπεδο, η μετάβαση από τη θεωρία στην υλοποίηση, έχει 
διαπιστωθεί  από πολλές σύγχρονες έρευνες ότι είναι δύσκολη (Mieghem et al., 2020· Nilholm, 2020· 

Paseka & Schwab, 2020· Salovita, 2020). Οι δυσκολίες αυξάνονται, όταν αφορούν μαθητές με βαριές 
ή/και πολλαπλές αναπηρίες. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προσδιορίζει ως άτομα 
με πολλαπλές αναπηρίες, τα άτομα που έχουν μια βαριά αναπηρία (νοητική, νευροψυχική ή 
κινητική), η οποία συνοδεύεται από άλλες αναπηρίες. Δεν αναφέρεται απλώς στη συνύπαρξη δύο 

αναπηριών, αλλά στο συνδυασμό φυσικών, αισθητηριακών  ή/και γνωστικών διαταραχών που, 
αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, επιφέρουν σοβαρές δυσκολίες στον τομέα της μάθησης και της 
επικοινωνίας για ένα άτομο (Γεωργούλα, Ζέζα & Κατσούλης, 2015).  

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες από την συμπερίληψη 

του στο γενικό σχολείο είναι πολλαπλά (Tyrki & Dianne, 2012), ωστόσο η συμπερίληψη του δεν 
παύει να αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, τόσο για το εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και για το σύνολο 
των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, γονέων, βοηθητικού προσωπικού καθώς και των ίδιων των 
μαθητών. Μια νέα εκπαιδευτική και κατ' επέκταση κοινωνική πραγματικότητα φαίνεται πως 

ανατέλλει μέσω του μουσικού οργάνου – EyeHarp, το οποίο βασίζεται στην παρακολούθηση της 
κίνησης του ματιού και του κεφαλιού και δίνει σε ανθρώπους με αναπηρία, που έως τώρα δεν 
μπορούσαν να παίξουν μουσική, τη δυνατότητα να μάθουν όποιο μουσικό όργανο επιθυμούν 
(Vamvakousis & Ramirez, 2011) και να συμμετάσχουν σε μια μουσική ομάδα αποκτώντας έναν νέο 

ρόλο. Σκοπός της παρούσης ερευνητικής προσπάθειας είναι η ανάδειξη ενός τρόπου - μέσου, 
συγκεκριμένα για το μάθημα της μουσικής, με το οποίο μαθητές με τετραπληγίες, με εγκεφαλική 
παράλυση και συναφή προβλήματα, μέσω της τεχνολογίας του EyeHarp, δύνανται να αποτελέσουν 
ισότιμα μέλη μιας ορχήστρας. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το μουσικό όργανο EyeHarp 

Το μουσικό όργανο EyeHarp είναι μια συσκευή παρακολούθησης της κίνησης του ματιού. 
Αναλυτικότερα, πρόκειται για μια χαμηλού κόστους τεχνολογία που στηρίχθηκε στον τρόπο 
ανάπτυξης του EyeWriter Project (Εικ. 1), το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά για έναν παράλυτο 
καλλιτέχνη γκράφιτι. Το EyeHarp, του οποίου η ελληνική μετάφραση είναι "ματοάρπα", είναι ένα 

λογισμικό παρακολούθησης του ματιού, το οποίο εντοπίζει και παρακολουθεί τη θέση ενός μαθητή 
από μία εισερχόμενη κάμερα, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η χαρτογράφηση των συντεταγμένων 
της παρακολουθούμενης κόρης μεταφέροντας τις κινήσεις αυτές σε αντίστοιχες θέσεις στην οθόνη 
ενός υπολογιστή. Το EyeHarp  έχει σχήμα ματιού για να διευκολύνει τον χρήστη και περιλαμβάνει 

υπέρυθρο led φωτισμό, με σκοπό να δημιουργούνται σκιές (σκούρο εφέ στην κόρη του ματιού) 
ανάλογα με το που κοιτάζει ο χρήστης και να διαχωρίζονται από τα φωτεινά σημεία αυτής.   

Κατά την προετοιμασία του συστήματος, η βαθμονόμηση πραγματοποιείται εμφανίζοντας μια 
ακολουθία σημείων στην οθόνη και καταγράφοντας τη θέση της κόρης σε κάθε σημείο. Ο χρήστης 

εστιάζει σε μια ακολουθία σημείων που εμφανίζονται στην οθόνη τα οποία παρουσιάζονται ένα προς 
ένα. Όταν ολοκληρωθεί η ακολουθία, τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται  ώστε να 
αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή σε ενδιάμεσες θέσεις του ματιού (Vamvakousis & Ramirez, 2011). 

 
Εικόνα 13: Το σύστημα του EyeWriter 

 

Τo EyeHarp είναι ένα μουσικό όργανο, το οποίο έχει την ίδια εκφραστική δύναμη με τα 
παραδοσιακά μουσικά όργανα και είναι κατάλληλο για ερμηνεία σε συγκρότημα. Επίσης, το 
EyeHarp αποτελεί και αυτόνομο εργαλείο σύνθεσης. 

 

 
Εικόνα 2: Το EyeHarp 
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Στο κέντρο της οθόνης του υπολογιστή υπάρχει ένα μικρό διαφανές τμήμα που δείχνει μια 
εικόνα του ματιού όπως αποτυπώθηκε από τη κάμερα σε πραγματικό χρόνο. Ένας μικρός πράσινος 
κύκλος υποδεικνύει το εντοπισμένο σημείο βλέμματος του χρήστη. Κάθε χρώμα επιδεικνύει και μια 
νότα, στο κέντρο της οποίας υπάρχει ένας μικρός κύκλος (Εικ. 2), ο οποίος γίνεται πράσινος όταν η 

νότα είναι ενεργή. Μόνο μια νότα μπορεί να επιλεγεί για κάθε βήμα της ακολουθίας. Στα αριστερά, 
επάνω, υπάρχουν δύο κυκλικά κουμπιά για τον έλεγχο της έντασης (Vamvakousis & Ramirez, 2015). 
Αυτός ο τρόπος παρουσίασης δίνει μια αυτονομία στον χρήστη που επιθυμεί να παίξει μουσική, 
έχοντας ως μοναδική απαίτηση από εκείνον να είναι σε θέση να εστιάσει την όρασή του.  

2.2. Μέθοδος της έρευνας  

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, διεξήχθη ποιοτική έρευνα. Ο όρος «ποιοτική έρευνα» 

περικλείει ένα μεγάλο εύρος φιλοσοφικών βάσεων, μεθοδολογικών και πρακτικών τεχνικών (Mason, 
2011). Δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός για την περιγραφή της. Αρκετοί είναι οι συγγραφείς που 
έχουν επιχειρήσει να αποδώσουν την ουσία της ποιοτικής έρευνας στηριζόμενοι στα χαρακτηριστικά 
της. «Η ποιοτική έρευνα είναι μια πλαισιοθετημένη δραστηριότητα (situated activity), η οποία 

τοποθετεί τον παρατηρητή στον κόσμο. Αυτή συνίσταται σε ένα σύνολο ερμηνευτικών και υλικών 
πρακτικών, οι οποίες κάνουν τον κόσμο ορατό. Αυτές οι πρακτικές μετασχηματίζουν τον κόσμο. 
Μετατρέπουν τον κόσμο σε μια σειρά από αναπαραστάσεις του εαυτού, συμπεριλαμβανομένων των 
σημειώσεων πεδίου, των συνεντεύξεων, των συνομιλιών, των φωτογραφιών, των μαγνητοφωνήσεων 

και των σημειώσεων σε ημερολόγια. Σε αυτό το επίπεδο, η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια 
ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι ποιοτικοί ερευνητές 
μελετούν τα πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο, επιχειρώντας να δώσουν νόημα ή να ερμηνεύσουν τα 
φαινόμενα με όρους των νοημάτων που οι άνθρωποι δίνουν σε αυτά»  (Denzin & Lincoln, 2005). 

 Στη παρούσα μελέτη η ποιοτική έρευνα αποτελεί τη μόνη ερευνητική επιλογή, εφόσον 
σκοπός είναι η κατανόηση μιας καινοτόμας προσέγγισης. Δεν επιδιώκεται η γενίκευση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας ή η ανάδειξη αιτιακών σχέσεων, αλλά η ανάδειξη των παραμέτρων που 
καθιστούν το EyeHarp ικανό εργαλείο, ώστε άτομα με βαριές αναπηρίες, όπως η τετραπληγία,  να 

καταφέρουν να αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας. Στόχος, είναι να εισαχθεί το EyeHarp στο σύγχρονο 
ελληνικό σχολείο, ώστε να επιτευχθεί η επιζητούμενη αλλαγή, με την οποία θα ικανοποιούνται και 
οι ανάγκες των παιδιών με τέτοιου είδους αναπηρία. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε μία περίπτωση, 
προκειμένου να αξιολογηθεί το πρόγραμμα σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων του.  Η μελέτη 

περίπτωσης, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, συμβάλλει σημαντικά στη βαθύτερη εξέταση της 
ποιότητας των προγραμμάτων αναδεικνύοντας τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους 
(Μαγγόπουλος, 2014). 

Όταν το ερευνητικό ενδιαφέρον μεταφέρεται σε μια συγκεκριμένη, σύνθετη και λειτουργική 

κατάσταση, όπως αυτή του EyeHarp, τότε η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 
την ερευνητική στρατηγική. Η «περίπτωση» είναι σκόπιμη και έχει «ταυτότητα». Περίπτωση 
αποτελούν συνήθως οι άνθρωποι, οι ομάδες, τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς 
και σπανιότερα τα γεγονότα και οι διαδικασίες (Robson, 2010).  

2.3. Αποτελέσματα της Έρευνας  

Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιούνιο του 2021 έως και τον  Ιανουάριο 2022. Μελετήθηκε για έξι 

μήνες η περίπτωση μιας τετραπληγικής μαθήτριας, με εγκεφαλική παράλυση και κατ' επέκταση 
απουσία προφορικού λόγου. Η μαθήτρια είναι 21 ετών, διαμένει στην Μυτιλήνη και είχε εκπαιδευτεί 
στον χειρισμό του EyeHarp από το Μάρτιο του 2021. Τα μαθήματα γίνονταν με τον δάσκαλο της εξ' 
αποστάσεως λόγω της πανδημίας του Covid - 19.  Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης της συμμετέχουσας με το περιβάλλον της, γενικότερα, πραγματοποιείται μέσω μιας 
ειδικής εφαρμογής  στον υπολογιστή, στην η ίδια πληκτρολογεί με τα μάτια ό,τι επιθυμεί να  πει και 
ο υπολογιστής το μετατρέπει σε λόγο.  
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Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μαθήτρια, ήταν για το γεγονός οτι επρόκειτο για την 
μοναδική ελληνίδα που ανακάλυψε το EyeHarp, αποφάσισε ότι θέλει να μάθει να παίζει μουσική και 
κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι σε θέση να το πράξει σε συναυλιακό επίπεδο. Στο 
διάστημα αυτό, η συμμετέχουσα έλαβε μέρος σε δύο μεγάλες συναυλίες, μία στις 14 Ιουνίου του 

2021 στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και μία στη 1 Δεκεμβρίου, όπου 
κατάφερε να δώσει την πρώτη της ατομική συναυλία συνοδεύοντας τη, στο τραγουδιστικό μέρος, 
μια γνωστή  ερμηνεύτρια.  H επίδοση της συμμετέχουσας μουσικά, αξιοποιώντας το EyeHarp επί 
σκηνής, όπως αποδείχθηκε, ήταν τέτοια, ώστε να παίξει μουσική για τουλάχιστον μία ώρα ως ισότιμο 

μέλος ενός μουσικού σχήματος.  
Το EyeHarp, όπως η ίδια δήλωσε σε συνεντεύξεις που έδωσε στα πλαίσια της προώθησης των 

δύο συναυλιών, της έδωσε «μια νέα ζωή. Ένιωσε πως ξαναγεννήθηκε και η πρώτη φορά που έπαιξε 
το πρώτο της τραγούδι ήταν σαν να άκουγε την ψυχή της».  Ο λόγος που δεν επιλέχθηκε η συνέντευξη 

ως εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν για να αποφευχθεί να διεξαχθούν συμπεράσματα από τον ίδιο 
τον χειριστή του μουσικού οργάνου, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της 
έρευνας, χωρίς αυτή να υποκύπτει σε τυχούσες υποκειμενικές αξιολογήσεις κατευθυνόμενες από 
συναισθηματικές παραμέτρους. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η βελτίωση της 

ψυχικής υγείας των μαθητών, ανεξαρτήτως της κατάστασης τους, είναι βασικός στόχος της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας συλλέχτηκαν κατ' αποκλειστικότητα από την καταγραφή της 
πορείας της συμμετέχουσας μέσα από τη  χρήση του EyeHarp ως προς την ενεργό συμμετοχή της 

στην ομάδα, την κοινωνικοποίηση της και την απόκτηση κοινωνικού ρόλου. Όπως προέκυψε, η 
μαθήτρια κατάφερε να έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα ως μέλος της ορχήστρας. Η αναπηρία της 
αντιμετωπίστηκε ως χαρακτηριστικό της μουσικού, αλλά όχι ως εμπόδιο για τη συμμετοχή της στις 
συναυλίες. Εκεί κρίθηκε ως μουσικός, όπου οι δυνατότητες της αξιολογήθηκαν ως επαρκείς και η 

ίδια ως κατάλληλη για να συμπράξει επί σκηνής με άλλους μουσικούς.  
Η συμμετοχή στις συναυλίες αναδιαμόρφωσαν την καθημερινότητα και τη ζωή της, μιας και 

για τις ανάγκες αυτών κλήθηκε να ταξιδέψει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, να συμμετέχει σε 
πρόβες, να γνωρίσει κόσμο και να ξεπεράσει τις φαινομενικές δυσκολίες της αναπηρίας της, 

αναδεικνύοντας έτσι την προσωπικότητα της.  
Η δεύτερη συναυλία που έλαβε χώρα στη 1 του Δεκέμβρη του 2021, οργανώθηκε και 

υλοποιήθηκε από την ερευνήτρια σε συνεργασία με τον δημιουργό της τεχνολογίας του EyeHarp και 
τη συμμετέχουσα μουσικό στην έρευνα. Ήταν ένα πραγματικά ριψοκίνδυνο και δύσκολο εγχείρημα, 

σκοπός του οποίου ήταν να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες οι δυνατότητες της τεχνολογίας 
και του χειριστή. Φυσικά, κάθε μαθητευόμενος έχει διαφορετικές δυνατότητες ως μοναδικό άτομο, 
αλλά η παρεχόμενη εκπαίδευση οφείλει να βρίσκει τρόπους, ώστε να συνδράμει σε καθένα εξ' αυτών 
και να εξελιχθεί κατά το μέγιστο των ατομικών του δυνατοτήτων. Για την προετοιμασία της 

συναυλίας χρειάστηκαν έξι μήνες και δούλεψαν πολλοί άνθρωποι, ώστε να καταφέρει να λάβει χώρα 
το εν λόγω εγχείρημα.  

Όπως προέκυψε, μετά το πέρας της συναυλίας, η συμβολή αυτής της τεχνολογίας δεν αφορά 
μόνο στην εξέλιξη του χρήστη, αλλά και των παρατηρητών - θεατών ενός τέτοιου μουσικού 

γεγονότος. Η τεχνολογία του EyeHarp κρίθηκε ικανή να αναδιαμορφώσει την κουλτούρα της 
ευρύτερης κοινωνίας, σχετικά με τα άτομα με βαριές αναπηρίες, τετραπληγίες και εγκεφαλική 
παράλυση, ως περιπτώσεις απομονωμένες και περιθωριοποιημένες από την ίδια την αναπηρία τους. 
Το EyeHarp είναι η απόδειξη ότι η αναπηρία κάποιου δεν δύναται να τον καθορίσει ως άνθρωπο.  

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η τεχνολογία του EyeHarp δύναται να 

απεγκλωβίσει τους μαθητές με τετραπληγία από τους περιορισμούς της αναπηρίας τους. Ως 
τεχνολογία, αξιοποιεί την όραση και την ικανότητα εστίασης του τετραπληγικού ατόμου 
συμβαδίζοντας απόλυτα με την πολιτική της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, η οποία πρεσβεύει στην 
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αναζήτηση νέων τρόπων, μεθόδων και τεχνικών που θα εστιάζουν στις δυνατότητες και όχι στις 
αδυναμίες του κάθε μαθητή. Το EyeHarp, σε επίπεδο τάξης, μπορεί να οδηγήσει σε μια διαλλακτική 
αλληλεπίδραση των παιδιών με τετραπληγία με τους συμμαθητές τους και να διδάξει σε όλα τα 
παιδιά ότι οι άνθρωποι, παρά τις όσες διαφορές τους, είναι ίσοι. 

Εντύπωση προκάλεσε το φαινόμενο ότι οι θεατές της συναυλίας παρά το γεγονός ότι είχαν 
παρακολουθήσει την συμμετέχουσα τετραπληγική μουσικό να παίζει για μία ώρα επί σκηνής, όταν 
προσήλθαν να την συγχαρούν, μέρος αυτών, της απευθύνονταν ως να έχει νοητική υστέρηση λόγω 
του παρουσιαστικού της. Αύτη η συμπεριφορά των ανθρώπων προδίδει ότι σε σημαντικό βαθμό η 

ενυπάρχουσα κουλτούρα είναι περιοριστική προς τους ανθρώπους με αναπηρίες και όχι 
συμπεριληπτική. Μέσω του EyeHarp, δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της εν λόγω αντίληψης.  

Ολοκληρώνοντας, σε επίπεδο μαθητή, σημαντικό είναι το συμπέρασμα ότι βοηθά σε μεγάλο 
βαθμό τα παιδιά με τετραπληγία ή εγκεφαλική παράλυση να χτίσουν μια θετική αυτοεικόνα και να 

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, όπως συνέβη και με την υπό μελέτη περίπτωση. Αντίστοιχα, μπορεί να 
βοηθήσει τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης να καλλιεργήσουν την αλληλοεκτίμηση και να 
συνεισφέρει στην αναδόμηση των σχέσεων των παιδιών, με τέτοιο τρόπο που θα επιφέρει αλλαγές 
και στην κοινωνική συμπεριφορά τους στο μέλλον ως πολίτες. 
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Περίληψη  

H ραγδαία ανάπτυξη της έρευνας και της βιομηχανίας των ψηφιακών παιχνιδιών οδήγησε στη 
δημιουργία ενός νέου υβριδικού τύπου δωματίων απόδρασης, τα ψηφιακά δωμάτια απόδρασης. 
Ενίοτε, στα ψηφιακά αυτά δωμάτια, αξιοποιείται και η εκπαιδευτική τους διάσταση. Στην παρούσα 
εργασία αποτυπώνεται το σκεπτικό και η μεθοδολογία ανάπτυξης του έργου «Απόδρ αση στον 
Πολιτισμό» (http://escape.cti.gr), που αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ψηφιακών 
παιχνιδιών απόδρασης με στόχο τη δημιουργία πολιτισμικής εμπειρίας για τον παίκτη. Βασιζόμενο 
στο τρίπτυχο: ψηφιακό παιχνίδι απόδρασης, λογοτεχνικό κείμενο, πολιτισμικό τοπίο, το έργο 
εντάσσει στη θεματολογία του πολιτισμικά σημεία ενδιαφέροντος της χώρας μας, καθώς και σχετικά 
λογοτεχνικά κείμενα και στοχεύει σε δίγλωσσο κοινό. Έτσι, με “όχημα” τη λογοτεχνία, ο παίκτης 
έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει διαφορετικές περιοχές μέσα από ένα παιγνιώδες αλλά και 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα οργανωμένο σχήμα δοκιμασιών και γρίφων δωματίων απόδρασης, 
υποδομών ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης για κινητές συσκευές και Η/Υ, εξ αποστάσεως εικονικές 
περιηγήσεις, διά ζώσης περιηγήσεις κλπ.  

 
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά παιχνίδια, Λογοτεχνία, Πολιτισμικό τοπίο, Επαυξημένη 

πραγματικότητα, Παιχνίδια απόδρασης 
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1. Εισαγωγή  

Αντικείμενο του έργου «Απόδραση στον Πολιτισμό» (http://escape.cti.gr/), αποτελεί η 

ανάπτυξη καινοτόμου υποδομής για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών δωματίων απόδρασης 
(escape games) για την ενίσχυση της προβολής της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με την ταυτόχρονη αξιοποίηση κειμένων της ελληνικής λογοτεχνίας.  

Το έργο επιχειρεί να αναδείξει νέους παιγνιώδεις πολιτιστικούς τρόπους γνωριμίας των 

Ελλήνων και ξένων επισκεπτών των περιοχών της χώρας μας στη βάση της εξοικείωσής τους με 
αξιόλογα λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών. 

Παράλληλα, στοχεύει να συγκεράσει τις νέες τάσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών παιγνίων 
(τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές και Η/Υ) με τον ανεξάντλητο 

πολιτιστικό πλούτο της χώρας μας. Η παιχνιδοποίηση αποτελεί ανερχόμενη τάση στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό το συγκεκριμένο έργο επιχειρεί 
μεταξύ άλλων να διερευνήσει αν η εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων παιγνιωδών δραστηριοτήτων που 
αξιοποιούν λογοτεχνικά κείμενα,  μπορεί να ενισχύσει και να καταστήσει  εύκολη και 

αποτελεσματική την πολιτιστική εμπειρία του επισκέπτη ενός τόπου, αξιοποιώντας τα σύγχρονα 
τεχνολογικά επιτεύγματα (Γαβριηλίδου και συν., 2022).  

Η προσέγγιση του χώρου και του χρόνου μέσα από τη λογοτεχνία με παιγνιώδη τρόπο αποτελεί 
από μόνη της μία πολυεπίπεδη πρόκληση. Τι συνιστά ένα παιχνίδι απόδρασης και πως μπορεί το 

μέσο μέσα από το οποίο διεξάγεται το ψηφιακό παιχνίδι να επηρεάζει κομβικές έννοιες που 
αποτελούν επιμέρους συστατικά στοιχεία των παιχνιδιών της «Απόδρασης στον Πολιτισμό»; Πώς 
επιλέγονται τα λογοτεχνικά κείμενα και σε ποιον βαθμό αυτά καθορίζουν τις παιγνιώδεις δράσεις; 
Ποιο είναι το όριο μεταξύ της έμπνευσης και του περιορισμού που μπορεί να προκύπτει από μία 

λογοτεχνική επιλογή; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πολλά ερωτήματα – προκλήσεις που έχουν 
αναδειχθεί στην πορεία του έργου μέχρι τώρα και τα οποία απαντώνται μέσα από συνεχείς κύκλους 
δοκιμής, ανατροφοδότησης και εξέλιξης.  

Το έργο «Απόδραση στον Πολιτισμό» είναι ενταγμένο στη Δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – 

Καινοτομώ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Για την υλοποίησή του 
συνεργάζονται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών/ Εργαστήριο 
Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ), το Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’ (ΙΤΥΕ) και η εταιρεία πληροφορικής 
«ΑΠΟΠΛΟΥ Μον/πη ΙΚΕ». 

2. Ψηφιακά παιχνίδια και παιχνίδια απόδρασης 

Το παιχνίδι αποτελεί διαχρονικό στοιχείο πολιτισμού με κοινωνικοποιητικό και εκπαιδευτικό 
ρόλο (Huizinga, 1938). Αξιοποιώντας τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής, τα ψηφιακά παιχνίδια 
διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά των μη ψηφιακών παιχνιδιών, συνδυάζοντάς τα με τις 

δυνατότητες των ψηφιακών μέσων. Έτσι λοιπόν τα ψηφιακά παιχνίδια διέπονται και αυτά από 
κανόνες, ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή. Ταυτόχρονα, 
τα ψηφιακά παιχνίδια παρέχουν πολυτροπικά ερεθίσματα στον παίκτη και του επιτρέπουν να 
εισαγάγει σε αυτά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια διαχειρίζονται με ψηφιακό τρόπο. Η επεξεργασία 

των δεδομενων αυτών στο ψηφιακό περιβάλλον του παιχνιδιού οδηγεί στην ανατροφοδότηση του 
παίκτη. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν πολύ συγκεκριμένα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, οι Salen και Zimmerman (2004) επισημαίνουν την άμεση αλλά 
περιορισμένη διάδραση, τη δυνατότητα διαχείρισης της πληροφοριας, την αυτοματοποίηση 

πολύπλοκων διαδικασιών και την ένταξη της δικτυακής επικοινωνίας στο πλαίσιο του ψηφιακού 
παιχνιδιού. 

Ειδικότερα, το παιχνίδι απόδρασης αποτελεί ένα ακόμη είδος παιχνιδιού που συνήθως παίζεται 
από μία ομάδα παικτών που καλούνται να συνεργαστούν για να λύσουν σειρά γρίφων ώστε να 

αποδράσουν από έναν ή περισσότερους κλειστούς χώρους σε περιορισμένο χρόνο (Borrego κ.συν., 

http://escape.cti.gr/
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2017). Για την επίλυση των γρίφων αυτών οι παίκτες αναζητούν και συλλέγουν στοιχεία τα οποία 
αξιοποιούν στη συνέχεια. Η συνδρομή της τεχνολογίας και σε αυτό το είδος παιχν ιδιού είχε ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας παιχνιδιών, τα ψηφιακά παιχνίδια απόδρασης 
(digital escape games). Τα ψηφιακά παιχνίδια απόδρασης διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά των 

μη ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης όπως είναι η ύπαρξη ενός βασικού σεναρίου και η ενσωμάτωση 
πλήθους γρίφων σε αυτό, η αίσθηση του χώρου-σκηνικού του παιχνιδιού, καθώς και ο περιορισμένος 
χρόνος-διάρκεια του παιχνιδιού. Αντίθετα, τα ψηφιακά παιχνίδια απόδρασης διαφοροποιούνται από 
τα μη ψηφιακά κυρίως ως προς την αίσθηση του χώρου και τη δράση του παίκτη σε αυτόν. 

Ειδικότερα, κατά τον σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού απόδρασης ο δημιουργός του παιχνιδιού 
καλείται να λύσει τον «γρίφο» του χώρου: Πώς θα δημιουργηθεί στον παίκτη η αίσθηση της 
απόδρασης από έναν χώρο που δεν είναι φυσικός χώρος; Η επιλογή ενός ή περισσότερων εικονικών 
«στατικών» δωματίων αποτελεί συχνή πρακτική σε ψηφιακά παιχνίδια απόδρασης, με αποτέλεσμα 

να δυσχεραίνεται η εμβύθιση και να περιορίζεται το ενδιαφέρον του παίκτη. Άλλα στοιχεία 
διαφοροποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης σχετίζονται με την ύπαρξη ενός ή 
περισσότερων παικτών, με αλλαγές ως προς τη δομή των παιχνιδιών, καθώς και με το περιεχόμενο 
των πολυτροπικών γρίφων.  

Η θεματολογία των ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης ποικίλλει. Πέρα από τα παιχνίδια 
διασκέδασης που εστιάζουν στη διαλεύκανση μυστηρίων και περιπέτειας, ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η δημιουργία παιχνιδιών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Τα παιχνίδια αυτά επιχειρούν τη γνωριμία και 
την εξοικείωση του παίκτη με σχολικό περιεχόμενο, με περιεχόμενο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

καθώς και με ευρύτερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.  
 Η εστίαση ενός ψηφιακού παιχνιδιού απόδρασης στη θεματολογία του πολιτισμού αποτελεί 

σημαντική πρόκληση. Πιο συγκεκριμένα, η αξιοποίηση της ιδέας ενός ψηφιακού πα ιχνίδιού 
απόδρασης με θέμα τον πολιτισμό μπορεί να υποστηρίξει τη «συνάντηση» δύο σημαντικών εννοιών 

του πολιτισμού: της λογοτεχνίας και του πολιτισμικού τοπίου. Στην κατεύθυνση αυτή το παιχνίδι 
απόδρασης μπορεί να βασιστεί και να αξιοποιήσει με δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο λογοτεχνικά 
κείμενα, συνδυάζοντάς τα με μια πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του χώρου. Συνεπώς, ο χώρος του 
παιχνιδιού μπορεί να ιδωθεί και να αποδοθεί σε συνάρτηση με το λογοτεχνικό έργο είτε ως ο 

πραγματικός χώρος του σήμερα που αποτέλεσε το σκηνικό του λογοτεχνικού έργου, ως 
αναπαράσταση αυτού στον χρόνο του έργου, ως ένας φανταστικός χώρος από όπου πρέπει να 
αποδράσει ο παίκτης, ως επέκταση του πραγματικού χώρου του παίκτη κ.ο.κ.    

3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη των ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης 

Αναφορικά με την αποτύπωση ενός νέου υβριδικού τύπου δωματίων απόδρασης, η διεθνής 
βιβλιογραφία είναι περιορισμένη. Δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι αυτά των Guigon, 

Humeau και Vermeulen (2018), καθώς και των Clarke κ.συν. (2017) που εστιάζουν σε εκπαιδευτικά 
ψηφιακά παιχνίδια απόδρασης και περιγράφουν τα θεωρητικά πλαίσια σχεδιασμού τους. Πιο 
συγκεκριμένα, το μοντέλο EscapED των Clarke κ.συν. (2017) περιλαμβάνει έξι βασικά σημεία 
ανάπτυξης του ψηφιακού παιχνιδιού απόδρασης. Πρόκειται για την ανάλυση αναγκών του 

παιχνιδιού, τους μαθησιακούς στόχους, το σενάριο του παιχνιδιού, το σχεδιασμό των γρίφων, την 
επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού, καθώς και την αξιολόγηση της εμπειρίας του παίκτη. Περισσότερο 
εστιασμένο στη δομή ενός παιχνιδιού απόδρασης, το μοντέλο SEGAM των Guigon, Humeau και 
Vermeulen (2018) αντιμετωπίζει το ψηφιακό παιχνίδι απόδρασης ως μια σειρά από επίπεδα, που με 

τη σειρά τους αποτελούνται από μικρότερα σύνολα γρίφων. Η επιτυχημένη επίλυση κάθε συνόλου 
γρίφων οδηγεί στην ολοκλήρωση του επιπέδου και το ξεκλείδωμα ενός νέου. Στο SEGAM 
μελετώνται επίσης ο βαθμός δυσκολίας των γρίφων, η καθοδήγηση από το διδάσκοντα, οι τρόποι 
σύνδεσης των γρίφων, η διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς και η προσβασιμότητα από τους παίκτες.  

Η βιβλιογραφία των ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης με θέμα τον τουρισμό  και τη 
διασκέδαση δίνει έμφαση στις τεχνολογικές λύσεις που ενισχύουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή 
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του παίκτη όπως η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα (Kazak κ.συν., 2020), αλλά και στη 
θεματολογία και το περιεχόμενο των γρίφων (Weber, 2014). 

Το έργο «Απόδραση στον Πολιτισμό» έχει ως στόχο την παιγνιώδη γνωριμία με το πολιτισμικό 
τοπίο μέσω της γνωριμίας με κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας και άλλα κειμενικά είδη 

(εγκυκλοπαιδικά λήμματα-βικιπαίδεια, άρθρα εφημερίδων, ιστορικές πηγές κλπ), που μπορούν να 
συνδράμουν στη βιωματική εξοικείωση του παίκτη με γεωγραφικούς τόπους. Ταυτόχρονα, μέσα από 
τα παιχνίδια απόδρασης του έργου αναδύονται πληροφορίες με εννοιολογικές συνδέσεις στα τοπία, 
καθώς και σε ενδιαφέροντα στοιχεία ανάλυσης επιλεγμένων λογοτεχνικών έργων (Papadopoulos 

κ.συν., 2022).  
Οι γενικές αρχές και το πλάνο σχεδιασμού των παιχνιδιών απόδρασης του έργου αφορούν τον 

ορισμό στόχων των μηχανισμών και των στοιχείων παιχνιδοποίησης, την πρώιμη δοκιμή των 
αρχικών προτάσεων της διαδικασίας παιχνιδοποίησης και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας με 

τη συνδρομή ομάδας εστίασης παικτών. 
Ο σχεδιασμός των παιχνιδιών απόδρασης του έργου προβλέπει την ανάπτυξη πολλών 

διαδρομών αφήγησης που προκύπτουν από το συνδυασμό των παιγνιωδών στοιχείων, την 
αλληλεπίδραση του παίκτη με τον τόπο και τα πραγματικά ή εικονικά αντικείμενα του παιχνιδιού. 

Ως αποτέλεσμα, ο παίκτης εμπλέκεται, εμβυθίζεται και παίρνει τη θέση του πρωταγωνιστή του 
παιχνιδιού απόδρασης. 

Η αισθητική των ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης του έργου σχετίζεται με τη διεπαφή ήχου 
και γραφικών ώστε να καλύπτονται τόσο οι λειτουργικές απαιτήσεις των διαφορετικών μέσων και 

εφαρμογών (διαδικτυακά παιχνίδια, παιχνίδια σε φορητές συσκευές, παιχνίδια σε ανοιχτό ή κλειστό 
χώρο), όσο και οι ποικίλες αναπαραστάσεις του πολιτισμικού τοπίου (με κείμενα, φωτογραφίες, 
γραφιστικό σχεδιασμό, προφορικές αφηγήσεις, ηχογραφήσεις, ηχητικά τοπία και άλλο πολυμεσικό 
υλικό). Ταυτόχρονα, επιχειρείται η δημιουργία προϋποθέσεων για κοινωνικότητα μεταξύ των 

παικτών και η ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης του παίκτη με άλλους παίκτες, οι οποίοι αν και 
παίζουν το παιχνίδι ξεχωριστά, καλούνται να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία μέσω συγκεκριμένων 
εργαλείων της εφαρμογής (αποστολή μηνυμάτων, πίνακες κατάταξης κ.α.)  

Οι γρίφοι των παιχνιδιών απόδρασης του έργου ακολουθούν συγκεκριμένη τυπολογία (παζλ, 

αντιστοιχίσεις, ρέμπους, αναγνώριση μοτίβων, κρυπτογράφηση, αναζήτηση κρυμμένων 
αντικειμένων, κωδικοιποίηση κ.α.) και εντάσσονται σε ειδικά σχεδιασμένα σενάρια που απορρέουν 
από το λογοτεχνικό κείμενο. 

Καινοτομία του έργου «Απόδραση στον Πολιτισμό» αποτελεί η ύπαρξη τριών διαφορετικών 

εκδοχών ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης, τα οποία προσαρμόζονται στις συνθήκες δράσης του 
παίκτη: η εκδοχή Desktop, όπου ο παίκτης παίζει το παιχνίδι σε κλειστό χώρο, ανεξάρτητα από το 
τοπίο του λογοτεχνικού έργου, η εκδοχή Augmented Reality, όπου ο παίκτης παίζει το παιχνίδι σε 
φορητή συσκευή σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, καθώς και η εκδοχή Augmented Reality in situ, όπου ο 

παίκτης παίζει το παιχνίδι στον τόπο αναφοράς του λογοτεχνικού έργου. Οι τρεις διαφορετικές 
εκδοχές του παιχνιδιού μας επιτρέπουν να πειραματιστούμε ως προς τη λειτουργία της τεχνολογίας 
και του χώρου στο σχεδιασμό των παιχνιδιών απόδρασης και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.     

4. Ο ρόλος της Λογοτεχνίας 

Στο πλαίσιο του έργου «Απόδραση στον Πολιτισμό» γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της 
λογοτεχνίας με το πολιτισμικό τοπίο. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον ορισμό του 

τοπίου ως τη σύνθεση του φυσικού περιβάλλοντος και της επέμβασης του ανθρώπο υ σε αυτό, με 
χαρακτήρα ιστορικής εξέλιξης (Μπεριάτος, 2007), όσο και την αντίληψη του τόπου ως 
πολυαισθητηριακή εμπειρία του παρατηρητή (Τερκενλή, 1996), τα πολιτισμικά τοπία των παιχνιδιών 
απόδρασης του έργου είναι τοπία που έχουν διαμορφωθεί από την ανθρώπινη εμπλοκή (Galani κ.συν, 

2022). Πρόκειται για γεωγραφικές περιοχές με ιστορική, πολιτιστική ή αισθητική αξία που 
αποτυπώνουν τις εξελισσόμενες σχέσεις του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο.  
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Ταυτόχρονα, προβάλλεται το ελληνικό τοπίο, η ιστορική του πορεία, οι ανθρώπινες 
παρεμβάσεις σ’ αυτό, η μορφολογία και άλλα χαρακτηριστικά του, μέσα από το πρίσμα ελληνικών 
λογοτεχνικών κειμένων που αναφέρονται σε αυτό. Προσαρμόζοντας τα παραπάνω στο σχεδιασμό 
των ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης, η έννοια του πολιτισμικού τοπίου προσεγγίζεται διττά: από 

τη σκοπιά του λογοτέχνη, καθώς και από τη σκοπιά του παίκτη του παιχνιδιού.  
Η αφήγηση, έμφυτη ανάγκη για επικοινωνία των σκέψεων του ανθρώπου, αλλά και κομβικό 

στοιχείο της λογοτεχνίας αντιμετωπίζεται από το παιχνίδι ως ζωντανό κομμάτι των παιχνιδιών 
απόδρασης που ενισχύει την εμβύθιση του παίκτη. Ως αποτέλεσμα, το λογοτεχνικό κείμενο -αφήγηση 

αποτελεί τον «καμβά» στον οποίο αναπτύσσονται οι προσωπικές αναζητήσεις-διαδρομές του παίκτη 
στον χώρο και τον χρόνο του παιχνιδιού και του πολιτισμικού τοπίου. Τα λογοτεχνικά κείμενα των 
παιχνιδιών «Απόδραση στον Πολιτισμό» προέρχονται από τα ελληνικά σχολικά βιβλία. Ταυτόχρονα, 
όπου κρίνεται απαραίτητο, το υλικό των παιχνιδιών απόδρασης εμπλουτίζεται με λογοτεχνικά και 

άλλα κείμενα με συμπληρωματικό ρόλο στην αξιοποίηση των παραπάνω. Η επιλογή των 
λογοτεχνικών κειμένων γίνεται με κριτήριο τη θεώρηση του τοπίου είτε ως πλαίσιο στο οποίο 
εκτυλίσσεται μια ιστορία, είτε ως ερέθισμα ανάκλησης αναμνήσεων και άλλων σκέψεων.  

Παίζοντας στα ψηφιακά δωμάτια απόδρασης «Απόδραση στον Πολιτισμό» ο παίκτης γνωρίζει 

έναν τόπο μέσα από το πρίσμα ενός ή περισσότερων σχετικών λογοτεχνικών έργων. Ερμηνεύει με 
παιγνιώδεις τρόπους λογοτεχνικά αποσπάσματα και δημιουργεί δικές του, νέες αφηγήσεις. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα στον «υπερχώρο» των ψηφιακών παιχνιδιών «Απόδραση στον Πολιτισμό» η 
εμπειρία του παίκτη να προκύπτει από την ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων (layers) όπως εκείνο  της 

λογοτεχνίας, του χώρου, του χρόνου και του πολιτισμικού τοπίου.  

5. Συμπεράσματα 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ψηφιακών δωματίων απόδρασης στο πλαίσιο του έργου 
«Απόδραση στον Πολιτισμό» αφορά την εξεύρεση δημιουργικών παιγνιωδών τρόπων ανάδειξης της 
ελληνικής λογοτεχνίας και του ελληνικού πολιτισμικού τοπίου.  

Η στρατηγική επιλογή υιοθέτησης τριών διαφορετικών εκδοχών παιξίματος, της  εκδοχής 

Desktop, όπου ο παίκτης παίζει το παιχνίδι σε κλειστό χώρο, ανεξάρτητα από το τοπίο του 
λογοτεχνικού έργου, της εκδοχής Augmented Reality, όπου ο παίκτης παίζει το παιχνίδι σε φορητή 
συσκευή σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, καθώς και της εκδοχής Augmented Reality in situ, όπου ο 
παίκτης παίζει το παιχνίδι στον τόπο αναφοράς του λογοτεχνικού έργου υπήρξε μία μεγάλη 

πρόκληση από μόνη της στο πλαίσιο του έργου. Ο σχεδιασμός διαφορετικών ψηφιακών εκδοχών 
δωματίων απόδρασης προέκυψε από τη μελέτη των αναγκών του δυνητικού παίκτη. Κάθε μία εκδοχή 
συμβαδίζει με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις χωρίς να αποκλείει τη δυνατότητα της εμπλοκής 
του παίκτη και στις τρεις με οποιαδήποτε σειρά. Βοηθά τον παίκτη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 

της απόστασης, να καλύψει την ανάγκη προετοιμασίας μίας επίσκεψης στον χώρο και τελικά να 
μπορέσει να εμπλακεί σε μία παιγνιώδη διαδικασία  γνωριμίας με το πολιτισμικό τοπίο   

 Πρακτικές, τεχνικές και εννοιολογικές δυσκολίες που συνδέονται με την αξιοποίηση 
διαφορετικών τεχνολογιών στο σχεδιασμό δωματίων απόδρασης αφορούν τη διάρκεια παιξίματος, 

την έκταση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, τον τρόπο παρουσίασης του λογοτεχνικού 
στιγμιότυπου, τη διαφορετική απόδοση της έννοιας της απόδρασης, την αξιοποίηση ενός μοναδικού 
λογοτεχνικού κειμένου ή πολλαπλών λογοτεχνικών στιγμιοτύπων, τον τρόπο οργάνωσης, 
μοντελοποίησης και ανάπτυξης των σεναρίων δωματίων απόδρασης, αποτελούν μικρό δείγμα της 

υπό εξέλιξη ανάπτυξης των παιχνιδιών στο πλαίσιο της «Απόδρασης στον Πολιτισμό». 
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