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Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου 

 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Α01. Αλληλεπιδράσεις κοινωνίας και εκπαίδευσης 

Α02. Σύγχρονες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

Α03. Ευρωπαϊκές πολιτικές και εκπαίδευση 

Α04. Ιδεολογική διάσταση της εκπαίδευσης 

Α05. Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη 

Α06. Εκπαίδευση και δημόσιες πολιτικές 

Α07. Εκπαίδευση και πολιτειότητα 

Α08. Κοινωνικό κράτος και ανισότητες 

Α09. Διαγενεακές ανισότητες και εκπαίδευση 

Α10. Μεταναστευτική-προσφυγική κρίση 

Α11. Υγειονομική κρίση, κοινωνία και εκπαίδευση 

Α12. Ανώτατη εκπαίδευση και society at large 

Α13. Πρόγραμμα PISA και νέες εκπαιδευτικές τάσεις 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Β1. Οικονομική και κοινωνική θεωρία 

Β2. Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

Β3. Εκπαίδευση, οικονομία και αγορά εργασίας 

Β4. Ψηφιακή οικονομία και εκπαίδευση 

Β5. Επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση 

Β6. Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση 

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Γ01. Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία 

Γ02. Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά υλικά 

Γ03. Διδακτική μεθοδολογία 

Γ04. Διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας 

Γ05. Προγράμματα Erasmus+, Καινοτόμα προγράμματα 

Γ06. Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 

Γ07. Εκπαίδευση για την αειφορία 

Γ08. Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση 

Γ09. Επαγγελματικός προσανατολισμός 

Γ10. Εκπαιδευτικές έρευνες. 
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Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 

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  
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Κατσαντώνη Σπυριδούλα, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Αν. Αττικής, Διδάσκουσα ΠΜΣ, Πανεπιστήμιο 

Θράκης  

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

Κορνηλάκη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

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

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

συζήτησης.  

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

Εκ μέρους της  Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής       Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής  
 

Ελένη Π. Μαράκη                                                         Σπύρος Χ. Πανταζής 

 

 Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαιδευτικής και                                        Ομότιμος Καθηγητής 
 Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ηρακλείου                                    Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Γ06. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ WIKI ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΠΥ (ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 
Μουδατσάκη Ελένη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 

Περίληψη  

Η συγκεκριμένη εργασία εντάασσεται στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριόττηας διδακτορικού 
προγράμματος σπουδών και έχει ως στόχο τη μελέτη του ρόλου των Web 2.0 εργαλείων στην 
καλλιέργεια συνεργατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών με ΔΕΠΥ. Παορυσιάζει 

δραστηριότητες συγγραφής κειμένου, δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων και βίντεο, 
οργανωμένες και προσαρμοσμένες στο περιβάλλον του wiki εργαλείου Pbworks, οι οποίες 
απευθύνονται σε σχολικά τμήματα Γυμνασίου που περλαμβ΄νουν τουλάιστον 1 μαθητή με ΔΕΠΥ 
και στοχεύουν στην καλλιέργεια και ενίσχυση των συνεργατικών διεργασιών που αναπτύσσονται 

μεταξύ των μαθητών με και χωρίς τη διαταραχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο που πρέπει 
να σχεδιάζονται και να παρουσιάζονται οι παραπάνω δραστηριότητες ώστε να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή όλων των μαθητών του τμήματος και την ανάπτυξη της επικοινωνίας και συνεργασίας 
μεταξύ τους. Η μελέτη στοχεύει στην τελική εξαγωγή του επιπέδου βελτίωσης της συνεργασίας των 

μαθητών Στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή γίνεται μια πρώτη προσπάθεια άντλησης χρήσιμων 
συμπερασμάτων σε σχέση τόσο με την ανταπόκριση των μαθητών σε τέτοιου είδους έργα, όσο και 
με τη γενικότερη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτά.  

 

Λέξεις- κλειδιά: ΔΕΠΥ, Web 2.0 εργαλεία, wiki, συνεργασία, Pbworks 

1. Εισαγωγή 

Το web 2.0, το οποίο αποτελεί την εξέλιξη του web 1.0 και ουσιαστικά τη δεύτερη φάση στην 
εξέλιξη του web, είναι πλέον ένας από τους δημοφιλέστερους όρους στις περισσότερες ανθρώπινες 
δραστηριοτήτες αφού η χρήση του διαδικτύου γίνεται ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητά μας . Είναι μια συλλογή τεχνολογιών, επιχειρησιακών στρατηγικών και 

κοινωνικών τάσεων (Murugesan, 2007). To web 2.0 εκμεταλλεύεται το web με ένα διαδραστικό και 
συνεργατικό τρόπο εστιάζοντας στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τη συλλογική νοημοσύνη.  

Η Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)  είναι μια μόνιμη 
διαταραχή που επηρεάζει το 3-5% των μαθητών. Τα παιδιά με αυτό το είδος διαταραχής υποφέρουν 

από συμπτώματα όπως υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής και αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες σε θέματα προσαρμογής, άγχους, σχολικής επίδοσης, μαθησιακών ικανοτήτων, 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, συμπεριφοράς και άλλων αναπτυξιακών διαδικασιών (Hoseinifar, 
2011). Είναι γνωστό οτι επιθυμούν πολύ να συμπεριληφθούν σην ομάδα αλλά δε γνωρίζουν τον 

τρόπο για να αναπτύξουν κοινωνική συμπεριφορά (Shuenn, 2008). Σε αυτό το σημείο μπορεί να 
επέμβει η τεχνολογία ως μέσο υποστήριξης όχι μόνο των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών με 
ΔΕΠΥ, αλλά πιο σημαντικά ως ένας διευκολυντής των προσπαθειών τους για συνεργασία. 
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας/Θεωρητικό Υπόβαθρο  

2.1. Εκπαιδευτική και κοινωνική προσέγγιση των συμπτωμάτων ΔΕΠΥ 

Τα ποικίλα συμπτώματα της ΔΕΠΥ μπορούν να καταταχθούν γενικά σε τρεις κατηγορίες:  

• Χαμηλή συγκέντρωση 

• Υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα 

• Συνδυασμός των δύο παραπάνω 

και μπορούν να επηρεάσουν πολλές πτυχές της καθημερινότητας των συγκεκριμένων μαθητών. 
Οι μαθητές που έχουν δυσκολίες εστίασης στις δραστηριότητες της τάξης ή στην ολοκλήρωση 

των εργασιών για το σπίτι λόγω των προβλημάτων συγκέντρωσης είναι πιθανό να είναι λιγότερο 

αποτελεσματικοί στη μάθηση σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους χωρίς προβλήματα 
συγκέντρωσης (Gropper, 2009). 

Τα παιδιά με μειωμένες ικανότητες συγκέντρωσης, γενικά, ανταποκρίνονται σε ένα 
μεγαλύτερο αριθμό ερεθισμάτων, είτε είναι σχετικά με τις εργασίες που κάνουν είτε όχι και δεν είναι 

ικανά να συγκεντρώνονται καθόλη τη διάρκεια τς εργασίας με την οποία ασχολούνται (Tripathi, 
2014). Ένα άλλο χαρακτηριτικό που αποδίδεται στα παιδιά με προβλήματα συγκέντρωσης είναι η 
έλλειψη οργάνωσης και η παρορμητικότητα τα οποία οδηγούν σε δυσκολία στη λήψη αποφάσεων 
και στη λύση προβλημάτων (Bauermeister, 2012). 

Τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ περιλαμβάνουν παρορμητικότητα, επιθετικότητα, 
υπερκινητικότητα, μη-συμμόρφωση με κανόνες και αντικοινωνικές τάσεις. Επιπροσθέτως, τα παιδιά 
με ΔΕΠΥ συχνά επιδεικνύουν λιγότερο θετικές κοινωνικές συμπεριφορές, δεν ξεκινούν συχνά 
αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους, δε λαμβάνουν θετική ενίσχυση από τους συνομιλήκους 

τους και παρουσιάζουν μειωμένες συμπεριφορές που έχουν σχέση με τη συνεργασία  (Fenstermacher, 
2006). 

Εξαιτίας της έλλειψης ικανοτήτων για αλληλεπίδραση και κοινωνικότητα των παιδιών με 
ΔΕΠΥ, είναι αρκετά σύνηθες να αποκλείονται από τις ομάδες συνομιλήκων (Cook, 1999).  Βιώνουν 

συναισθήματα όπως οτι δεν αξίζουν (Armstrong, 1999), έχουν χαμηλά κίνητρα για μάθηση, χαμηλή 
αυυτοεκτίμηση, συμπεριφορικά προβλήματα και δέχονται κοινωνική απόρριψη (Fowler, 1994).  

Έχει επανηλλημένα αποδειχτεί οτι τα παιδιά με ΔΕΠΥ δέχονται τη μεγαλύτερη απόρριψη σε 
σχέση με τους συμμαθητές τους (Zumpfe, 2002) . Πολλά από αυτά επιλέγουν να παρατήσουν το 

σχολείο (Bishop, 2003). 

2.2 Η χρήση της συνεργατικής μάθησης σε μαθητές με ΔΕΠΥ 

Οι δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ποικιλομορφία 
της σημερινής παγκόσμιας κοινωνίας. Προτείνουν την ετερογένεια και τονίζουν τις διαδραστικές 
ευκαιρίες μάθησης που υπάρουν πλέον στον παγκόσμιο χώρο εργασίας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες 
συνεργατικής μάθησης παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες να αναπτύξουν κοινωνικές σπουδές και 

δεξιότητες αλφαβητισμού που είναι απαραίτητες για να εργαστούν παραγωγικά με άτομα από 
ετερογενή υπόβαθρα και διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων (Becker, 1990).  

Οι μαθητές με ΔΕΠΥ μπορούν να εκδηλώσουν αντικοινωνικές, ανυπάκουες ή ακόμα και 
εχθρικές συμπεριφορές που καθιστούν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για τους δασκάλους να εφαρμόσουν 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συνεργατική μάθηση: δημιουργία ομάδας, ανάληψη ρόλων, 
διαπολιτισμικές προσομοιώσεις και συνεργατική επίλυση προβλημάτων. Επιδεινώνοντας την 
κατάσταση, τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ συχνά συνδυάζονται με απροσεξία, παρορμητικότητα και 
υπερδραστηριότητα (Lerner & Lerner, 1991). 
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2.3 Κανόνες ομαδικότητας για τη συνεργατική μάθηση  

Σύμφωνα με τις προτάσεις του Taylor (Taylor & Larson, 1998), οι δάσκαλοι πρέπει να 

αναπτύξουν με τους μαθητές κανόνες και γραπτές διαδικασίες για τη λειτουργία της ομάδας (π.χ. οι 
κανόνες της ομάδας προειδοποιούν όλους τους μαθητές για αναμενόμενες συμπεριφορές και 
αποτελέσματα χωρίς να στοχεύουν μαθητές με ΔΕΠΥ ως πιθανούς «δημιουργούς προβλημάτων». 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται ορισμένες ιδέες για τη χρήση ομάδων μέσα σε ένα συνεργατικό 

περιβάλλον μάθησης:  

• Συζητήστε με τους μαθητές την ανάγκη να εργαστούν σε ετερογενείς ομάδες για να 
αναπτύξουν μια εκτίμηση για τη διαφορετικότητα και τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχία 
στον παγκόσμιο χώρο εργασίας 

•  Παρέχετε στους μαθητές δραστηριότητες δημιουργίας ομάδας.  

•  Μεγιστοποιήστε την ετερογένεια εντός των ομάδων (δηλαδή, δημιουργήστε ομάδες 
διαφορετικές ως προς την εθνικότητα, τους τύπους νοημοσύνης, το επίπεδο ικανότητας, την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το φύλο). 

•  Καθιερώστε με τους μαθητές κανόνες και διαδικασίες της ομάδας.  

• Καθορίστε με τους μαθητές λογικές συνέπειες/ανταμοιβές για ακατάλληλες/επιθυμητές 
συμπεριφορές. 

•  Καταγράψτε κανόνες που αφορούν συνέπειες/ανταμοιβές σε σχέση με τη λειτουργία των 

ομάδων. 

• Δίνετε ξεκάθαρα τους στόχους και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τις 
δραστηριότητες της τάξης. 

• Δώστε αρκετό χρόνο στους μαθητές να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, αλλά όχι τόσο πολύ 

ώστε οι μαθητές να ενθαρρύνονται να απομακρυνθούν από την εργασία.  

• Συμπεριλάβετε στις οδηγίες σας τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και τους χρόνους 
έως τους οποίους πρέπει να επιτευχθούν. 

•  Ζητήστε από τους μαθητές να πραγματοποιήσουν αξιολογήσεις από τους συμμαθητές τους 
σε σχλεση με την ομαδική και ατομική εργασία τους και τη συνεργατικότητα που επετεύχθει, 
χρησιμοποιώντας κριτήρια που δημιουργούνται από τους μαθητές στην αρχή της ομαδικής 
δραστηριότητας. 

• Προετοιμάστε και ειδοποιήστε τους μαθητές για μια εναλλακτική εργασία ή περιοχή «time 
out» για μαθητές που πρέπει να απομακρυνθούν προσωρινά από τις ομάδες τους.  

•  Ζητήστε από τους μαθητές να αναγνωρίσουν ρόλους/καθήκοντα που είναι απαραίτητα για 
κάθε ομαδική δραστηριότητα και να επιλέξουν τους μαθητές για να ολοκληρώσουν 

συγκεκριμένες εργασίες. 

• Δημιουργήστε ένα σήμα για να εστιάσετε την προσοχή των μαθητών όταν χρειάζεται (π.χ. 
σβήνοντας τα φώτα, μετρώντας μέχρι το τρία ή χτυπώντας ένα ρυθμό). 

• Βαθμολογήστε τους μαθητές ατομικά. 

2.4 Οδηγίες σχεδίασης ηλεκτονικού περιεομένου για μαθητές με ΔΕΠΥ 

Η Lorna Mcnight έκανε μεγάλη έρευνα σχετικά με το θέμα του σχεδιασμού λογισμικού 
κατάλληλου για μαθητές με ΔΕΠΥ και το διεύρυνε περαιτέρω ώστε να περιλαμβάνει γενικές οδηγίες 
για δασκάλους και γονείς, ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα ζητήματα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη με αυτού του είδους τους χρήστες ( Mcknight, 2011). Οι πληροφορίες 

συγκεντρώθηκαν από μια μεγάλη ποικιλία πηγών και ομαδοποιήθηκαν ως παρακάτω συστάσεις: 

1. Σχεδιάστε περιεχόμενο ώστε η διάταξη να είναι τακτοποιημένη και ευανάγνωστη.  
2. Προσφέρετε ένα «ήρεμο» περιβάλλον, με «ήσυχα» χρώματα. Χωρίς διακοσμήσεις ή 

περισπασμούς. 
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3. Παρέχετε ένα περιβάλλον υψηλής ενίσχυσης – επιβραβεύστε την καλή συμπεριφορά και την 
ολοκλήρωση όλων των εργασιών που ζητούνται από τα παιδιά, χρησιμοποιώντας θετική 
γλώσσα. 

4. Οργανώστε τα αντικείμενα με τακτοποιημένο τρόπο. Η ανάγκη για οργάνωση και συνέπεια 

είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους κανόνες σχεδιασμού διεπαφής. 
5. Διακρίνετε σημαντικές πληροφορίες τοποθετώντας τις με έντονη γραφή ή έγχρωμη. 

Τοποθετήστε ενότητες και ομαδοποιήστε τις σχετικές πληροφορίες σε πίνακες.  
6. Χρησιμοποιήστε μεγάλα γράμματα (12-14 point) και μια καθαρή γραμματοσειρά sans-serif 

όπως Arial.  
7. Βοηθήστε τους μαθητές να ακολουθήσουν κείμενο γράφοντας/τονίζοντας εναλλακτικές 

γραμμές σε διαφορετικά χρώματα. 
8. Εάν ο μαθητής χρειάζεται να επεξεργαστεί μια σειρά ερωτήσεων, βοηθήστε τον να κρατήσει 

σημείο όπου βρίσκεται χρησιμοποιώντας ένα μαρκαδόρο. 
9. Χρησιμοποιήστε σύντομες και σαφείς οδηγίες. Η χρήση απλής και ξεκάθαρης γλώσσας 

συνιστάται ιδιαίτερα στη βιβλιογραφία σχετικά με τη χρηστικότητα, και ιδιαίτερα στις 
οδηγίες για τον σχεδιασμό περεχομένου για παιδιά. 

10. Επιτρέψτε άφθονες περιόδους ανάπαυσης και διαλείμματα . 
11. Έχετε μια θέση εργασίας που να είναι κλειστή, σε ηχομονωμένο περιβάλλον, με λίγους 

περισπασμούς τριγύρω. 
12. Κρατήστε τα τεχνολογικά μέσα κλειστά εκτός εάν χρησιμοποιούνται.  

13. Τηρήστε μια ρουτίνα, π.χ. μην αλλάζετε δασκάλους. 
14. Ελαχιστοποιήστε τις εκπλήξεις. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή συνδέεται με τις οδηγίες  για 

τη διατήρηση μιας ρουτίνας και την παροχή συνέπειας.  
15. Διατηρήστε επαφή με τα μάτια.  

3. Πιλοτική Εφαρμογή 

Στην παρούσα εφαρμογή παρουσιάζεται το Wiki Crete_Project  που απευθύνθηκε 2 τμήματα 

μαθητών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ τους και με με σκοπό την 
ολοκλήρωση ενός project που είναι αφιερωμένο στα αξιοθέατα της Κρήτης.  

Σκοπός της συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 
σε σχέση με τις διαδικασίες συνεργασίας και επικοινωνίας που μπορεί να αναπτυχθούν μεταξύ των 

μαθητών που εργάζονται σε ένα project που βασίζεται στη χρήση του εργαλείου των Wikis. Στοχεύει 
στον εντοπισμό προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και στην 
αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, στοχεύει σε μια πρώτη ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών σε 
σχέση με τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων και της γενικότερης στάσης τους απέναντι στα 

συγκεκριμένα τεχνολογικά μέσα. 
Η συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή εντάσσεται  στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας σε  

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κόρντοβα , με τελικό στόχο τη διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας χρήσης των Web 2.0 εργαλείων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σε μια τάξη 

όπου συνυπάρχουν μαθητές με ΔΕΠΥ με τους υπόλοιπους μαθητές της κανονικής τάξης.  

3.1 Οι μαθητές του δείγματος της  πιλοτικής εφαρμογής 

Οι μαθητές που πήραν μέρος στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι μαθητές με επίσημα 
διαγνωσμένη ΔΕΠΥ καθώς και ποικίλες μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.  Πρόκειται για μαθητές 
του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τυμπακίου και επιλέχθηκαν με στόχο να ανεβάσουν το βαθμό δυσκολίας εφαρμογής, 
καθώς είναι γνωστό οτι στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης) της χώρας μας φοιτούν οι μαθητές με τις σοβαρότερες ειδικές ανάγκες. Καθώς ο 
αριθμός των μαθητών στα τμήματα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ είναι μικρός (3 -5 μαθητές ανά τμήμα), καθένα 
από τα 2 τμήματα αποτέλεσε μια ομάδα εργασίας. Για κάθε ομάδα δημιουργήθηκε ένα username με 
δικαίωμα επεξεργασίας στο Wiki. Το username δόθηκε από τον καθηγητή στα μέλη της κάθε ομάδας 

http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942014/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν την εργασία τους. Ακόμα, στα μέλη κάθε ομάδας δόθηκαν ένα 
username και password για αντίστοιχους λογαριασμούς google, που χρειάστηκαν  οι ομάδες σε 
συγκεκριμένα στάδια της δουλειάς τους. 

3.2 Δημιουργία του wiki Crete_Project με χρήση του εργαλείου Pbworks 

Το έργο Crete_Project  στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών στη δημιουργία μιας εργασίας 
που προβάλει τα αξιοθέατα του Ηρακλείου και των Χανίων μέσω παρουίασης και βίντεο. Μέσω των 

επιμέρους σελίδων του wiki γίνεται μια προσπάθεια οργάνωσης των δραστηριοτήτων που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι μαθητές για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους ενώ ταυτόχρονα 
επιδιώκεται η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας και επικοινωνίας.  

Οι επιμέρους ιστοσελίδες του Wiki που επεξεργάστηκαν οι μαθητές είναι οι εξής: 

• Αρχική Σελίδα: Σελίδα καλωσορίσματος μαθητών και παραπομπής τους στη σελίδα 
περιγραφής των τμημάτων του project 

 
Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα 

 

• Σειρά Δραστηριοτήτων : Σελίδα με τη σειρά των βημάτων που θα πρέπει να ακολουθήσουν 
οι μαθητές για την ολοκλήρωση του project που αναλαμβάνουν. Η σειρά των βημάτων δίνεται 

με τη μορφή πίνακα,  όπου οι μαθητές βλέπουν με χρονολογική σειρά τις επικείμενες εργασίες 
τους και διαβάζουν τις οδηγίες που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουν.  

 
Εικόνα 2: Σειρά Δραστηριοτήτων 

http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942014/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942014/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942005/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%20%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD
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• Η ομάδα μας : Σελίδα με τα ονόματα των ομάδων, των μελών τους και μια μικρή περιγραφή 
για τον εαυτό τους. 

 
Εικόνα 3 : Η ομάδα μας 

• Οδηγίες : Σελίδα με αναλυτικές οδηγίες για τις εργασίες κάθε ομάδας, στη οποία 
περιλαμβάνονται αρχεία Word, εικόνων και ήχου. 

 
Εικόνα 4: Οδηγίες 

 
Η Κρήτη μας : Στη σελίδα αυτή συγκεντρώνονται τα παραδοτέα όλων των ομάδων, αφού ολοκληρωθούν.

 
Εικόνα 5: Η Κρήτη μας 

http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942260/%CE%97%20%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CF%82
http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942023/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://gymnasio.pbworks.com/w/page/142737450/%CE%97%20%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%20%CE%BC%CE%B1%CF%82
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• Σχόλια-Εντυπώσεις : Στη σελίδα αυτή οι μαθητές καταγράφουν σχόλια τόσο για την εργασία 
της ομάδας τους, όσο και για την εργασία των άλλων ομάδων.  

 
Εικόνα 6: Σχόλια -Εντυπώσεις 

 

Τα Web 2.0 εργαλεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία: 

• Pbworks : Το κυριότερο εργαλείο πάνω στο οποίο στηρίζεται  το project.  

• Google Παρουσιάσεις: Η ομάδα 1 χρησιμοποιεί το εργαλείο αυτό για να δημιουργήσει μια 
παρουσίαση για τα αξιοθέατα του Ηρακλείου. 

• Animoto: Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από την Ομάδα 2 για τη δημιουργία βίντεο σε 
σχέση με τα αξιοθέατα των Χανίων. 

4. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων στη διδακτική 

πράξη 

4.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι  η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των 
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με τη χρησιμότητα που εντοπίζουν οι ίδιοι 
στη χρήση των Web 2.0 εργαλείων για τη διευκόλυνση των διαδικασιών της διδακτικής πράξης. 

Επίσης, μελετάται το επίπεδο γνώσεων και ενημέρωσης που διαθέτουν αυτήν τη στιγμή σε σχέση με 
αυτού του είδους εφαρμογές και η γενικότερη προθυμία τους να τις γνωρίσουν για μελλοντική 
εφαρμογή. 

4.2 Το δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 γυναίκες και άντρες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης , οι οποίοι ανήκουν σε ποικίλες ειδικότητες και ασχολούνται με διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα, από 27 ετών έως και 47. Όλοι 
οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην έρευνα είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί την παρούσα στιγμή, 
άλλοι με προϋπηρεσία ενός έτους και άλλοι με προϋπηρεσία που πλησιάζει τα 20 έτη.  

Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω παρουσιάζονται με γραφήματα τα ποσοστά των απαντήσεων  

τους σε σχέση με τα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία: 
 
 
 

 

http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942017/%CE%A3%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.pbworks.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1p5qK0wYCZUlZq6B2imaphACRpu1O5f2Kz68tm-l331s/present?ueb=true&slide=id.p
https://animoto.com/projects
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1. Το 86,7 % των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες. 

 
Εικόνα 7:Ποσοστά γυναικών- αντρών 

2. Το 73,3 % του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 36 -46 ετών. 

 
Εικόνα 8: Ηλικιακές Ομάδες δείγματος 

3. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαθέτουν προϋπηρεσία 5 -12 έτη αλλά και λιγότερη από 5 
έτη. 

 
Εικόνα 9: Έτη Προϋπηρεσίας 
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4. Το 53,3 % του δείγματος διαθέτει πιστοποίηση ΤΠΕ . 

 
Εικόνα 10: Ποσοστό πιστοποιημένων σε ΤΠΕ 

 

4.3 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας διαμοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς ως φόρμα 
Google, δηλαδή ως ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η διεύθυνση στην οποία μπορεί να βρει κάποιος 

το ερωτηματολόγιο στη μορφή που διαμοιράστηκε είναι η εξής:  
https://docs.google.com/forms/d/1tC23DGsBZ9Hpn6tltbQ4to4xz1LXVgV-
xNleTxCE8Wc/viewform?edit_requested=true 

 Βασικό ρόλο στον ευκολότερο διαμοιρασμό του έπαιξαν τα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης και 

πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή Viber και Messenger.  Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν άμεσα στο 
κάλεσμα μου για απάντηση των ερωτήσεων, διαβεβαιώνοντας τους  εκ των προτέρων ότι δεν είναι 
καθόλου χρονοβόρο, είναι ανώνυμο και στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων τους  σε σχέση με 
θέματα τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα, Web 2.0 εργαλείων. Έτσι, σε διάστημα 2 εβδομάδων, οι 

απαντήσεις είχαν συλλεχθεί. 
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

1. Επιλέξτε το φύλο σας: 
a. Άνδρας 
b.  Γυναίκα 

2. Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε? 

a. 25 -35 
b. 36-46 
c.  >46 

3. Πόση διδακτική εμπειρία κατέχετε? 

a.  Λιγότερη από 5 έτη  
b.  5 - 12 έτη 
c. Μεγαλύτερη από 12 έτη 

4. Είστε κάτοχος πιστοποίησης σε ΤΠΕ? 

a. Ναι  
b. Όχι 

5. Γνωρίζετε τί είναι τα Web 2.0 εργαλεία? 
a. Καθόλου 

b. Λίγο   
c. Μέτρια  

https://docs.google.com/forms/d/1tC23DGsBZ9Hpn6tltbQ4to4xz1LXVgV-xNleTxCE8Wc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1tC23DGsBZ9Hpn6tltbQ4to4xz1LXVgV-xNleTxCE8Wc/viewform?edit_requested=true
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d. Αρκετά 
e. Πολύ 

6. Ποιο ή ποια από τα ακόλουθα Web 2.0 εργαλεία έχετε χρησιμοποιήσει? 
a. Ιστολόγιο (blog) 

b. Εργαλείο Ομαδικής Συγγραφής (Wiki) 
c. Χώρο διαμοιρασμού αρχείων (πχ Dropbox, Google drive) 
d. Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης μαθήματος - επικοινωνίας με τους μαθητές 

(πχ η-τάξη, Edmodo, Moodle) 

e. Κανένα από τα παραπάνω 
7. Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω Web 2.0 εργαλεία παρέχονται δωρεάν από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο? 
a. Ναι 

b. Όχι 
8. Ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ανήκουν στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη 

χρήση Web 2.0 εργαλείων στη διδακτική πράξη?  
a.  Άμεση πρόσβαση από οποιοδήποτε χώρο 

b.  Πρόσβαση οποιαδήποτε χρονική στιγμή (σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία)  
c. Δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων μαθητών 
d.  Πληθώρα εύχρηστων εφαρμογών 
e.  Ευελιξία στην ανάρτηση και στο διαμοιρασμό υλικού Ευελιξία στον έλεγχο και 

συντονισμώομάδων μαθητών  
f. Χαμηλό ή σχεδόν ανύπαρκτο κόστος   
g. Κανένα από τα παραπάνω 

9. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες μπορεί κατά τη γνώμη σας  να προκαλέσουν εμπόδια 

στην ενσωμάτωση των Web 2.0 εργαλείων στη διδακτική πράξη?  
a. Εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες 
b. Διάθεση περισσότερου χρόνου για την προετοιμασία και χρήση τους  
c. Τεχνολογική ανεπάρκεια σχολικών υποδομών 

d. Η μη ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σύνδεσης ίντερνετ στις κατοικίες των 
μαθητών  

e. Η μη πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων/δράσεων  
f. Η γενικότερη κουλτούρα του σχολείο 

g. Οι γονείς των μαθητών 
h. Η έλλειψη κινήτρων  
i. Κανένα από τα παραπάνω 

10. Θα σας ενδιέφερε να αξιοποιήσετε μελλοντικά κάποιο Web 2.0 εργαλείο?  

a. Καθόλου  
b. Λίγο   
c. Αρκετά   
d. Μέτρια  

e. Πολύ 

4.4 Τα αποτελεσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον και θεωρούνται σχετικά 
αναμενόμενα , με εξαίρεση ελάχιστες ερωτήσεις. 

Για παράδειγμα, αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στα 2  μεγαλύτερα ποσοστά τους (23, 
3%) οι εκπαιδευτικοί δε γνώριζαν καθόλου ή γνώριζαν μέτρια τι είναι τα Web 2.0 εργαλεία. 
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Εικόνα 11: Γνωρίζετε τί είναι τα Web 2.0 εργαλεία; 

 
Ως  τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα Web 2.0 εργαλεία αναδείχθηκαν σε ποσοστό 73,3 % οι 

πλατφόρμες διαχείρισης μαθήματος - επικοινωνίας με τους μαθητές όπως η-τάξη, Edmodo, Moodle 
και σε ποσοστό 70% οι χώροι διαμοιρασμού αρχείων όπως Dropbox, Google drive.  

 
Εικόνα 12: Ποιό από τα ακόλουθα Web 2.0 εργαλεία έχετε χρησιμοποιήσει;  

Το μεγαλύτερο ποσοστό (70%) των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα γνώριζαν ότι πολλά Web 2.0 εργαλεία , 

όπως αυτά τις προηγούμενης ερώτησης, παρέχονται δωρεάν από το σχολικό δίκτυο και είναι επομένως προσβάσιμα σε όλους. 

 
Εικόνα 13: Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω Web 2.0 εργαλεία παρέχονται δωρεάν από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο?  

 

Κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών θα 2 πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που 
απορρέουν από τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων είναι σε ποσοστό 82, 8 %  η πρόσβαση οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή (σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία) και σε ποσοστό 72,4 % η άμεση πρόσβαση 
από οποιοδήποτε χώρο. 
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Εικόνα 14 : Ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ανήκουν στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση Web 2.0 

εργαλείων στη διδακτική πράξη? 

Σε  τεράστια ποσοστά, δηλαδή 86,7 % και 70% οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πώς οι 2 περισσότερο σημαντικοί παράγοντες που 

εμποδίζουν την ενσωμάτωση των Web 2.0 εργαλείων στη διδακτική πράξη είναι αντίστοιχα η απουσία ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή ίντερνετ στα σπίτια των μαθητών όπως επίσης και  η τεχνολογική ανεπάρκεια των σχολικών υποδομών.

 
Εικόνα 15 : Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες μπορεί κατά τη γνώμη σας  να προκαλέσουν εμπόδια στην ενσωμάτωση 

των Web 2.0 εργαλείων στη διδακτική πράξη? 

Στην τελευταία ερώτηση που στόχευε στη διερεύνηση των προθέσεων των εκπαιδευτικών ως 

προς τη μελλοντική αξιοποίηση των Web 2.0 εφαρμογών, το μεγαλύτερο ποσοστό τους δήλωσε ότι 
θα ενδιαφερόταν πολύ. 

 
Εικόνα 16 : Θα σας ενδιέφερε να αξιοποιήσετε μελλοντικά κάποιο Web 2.0 εργαλείο?  
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5. Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την παραπάνω πιλοτική εφαρμογή της 

δημιουργίας του συνεργατικού project Crete_Project  σύμφωνα με τις προαναφερθέντες οδηγίες 
σχεδιασμού περιεχομένου, μπορούν να χαρακτηριστούν άκρως ενθαρρυντικά και πολλά 
υποσχόμενα. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές με ΔΕΠΥ και άλλες μαθησιακές δυσκολίες αποδείχθηκε 
οτι βοηθήθηκαν στη μεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία και κατάφεραν να φέρουν εις πέρας το 

έργο που τους ανατέθηκε. Ο διαχωρισμός του wiki σε επιμέρους σελίδες βοήθησε στη διδαδικασία 
της οργάνωσης των δραστηριοτήτων των μαθητών, καθώς οι ίδιοι γνώριζαν σε ποιο σημείο θα 
μπορούσαν να βρουν το υλικό και τις οδηγίες που χρειάζονταν , καθώς επίσης και  το σημείο 
σχολιασμού και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων τους.  

Όσον αφορά στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά 
με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των web 2.0 εργαλείων, μπορούν 
επίσης να θεωρηθούν πολύ θετικά. Αν και μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών χρειάζεται 
ενημέρωση για τις επιμέρους έννοιες που σχετίζονται με αυτό το είδος εργαλείων, οι περισσότεροι 

φαίνεται να έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους στην πράξη. Αναγνωρίζουν ως κύρια πλεονεκτήματα 
τους την αμεσότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε χρονική στγμή και θεωρούν τα θέματα 
υλικοτεχνικής υποδομής ως κυριότερο εμπόδιο στην ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πράξη. Τέλος, 
το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δηλώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μελλοντική 

αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα πολύ ευοίωνο 
προμήνυμα των μελλοντικών εφαρμογών που θα μπορούσαν να προκύψουν.  
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ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Κωστής Δημήτρης 

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής ΠΕ71 
 

Περίληψη  

Η αύξηση της διαθεσιμότητας της τεχνολογίας και η έμφαση που δίνεται στην επιστήμη και 
στην εκπαίδευση, δείχνει ότι είναι αναγκαίο να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο 

από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ως μορφές παρέμβασης για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 
(ΜΔ) ή Δυσαριθμησία που φοιτούν στον Δημοτικό Σχολείο (ηλικίες 8-12 ετών). Στόχος αυτής της 
μελέτης είναι η ανασκόπηση ερευνών που χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία ως μορφές παρέμβασης 
στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών για την παραπάνω ομάδα μαθητών. Σε αυτή τη μελέτη 

αναλύονται τα χαρακτηριστικά που διέπουν τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές, 
παρουσιάζονται οι δεξιότητες για τις οποίες γίνεται η παρέμβαση και συνοψίζονται οι επιδράσεις σε 
127 μαθητές με ΜΔ ή Δυσαριθμησία. Έτσι, συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών 
εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για την επιλογή ή τη δημιουργία 

παρεμβατικών εργαλείων στη διδασκαλία για τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών.   
 
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακά εργαλεία, παρέμβαση, μαθηματικά, Μαθησιακές Δυσκολίες, 

Δυσαριθμησία 
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1. Εισαγωγή  

Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση έχει αυξηθεί ραγδαία και 

έχει βοηθήσει στην βελτίωση της γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που δεν περιορίζονται σε 
ένα γνωστικό αντικείμενο (Shin et al., 2017). Τα ψηφιακά εργαλεία είναι ένα παράδειγμα αυτού. Τα 
ψηφιακά εργαλεία είναι προγράμματα, εφαρμογές, ιστοσελίδες, διαδικτυακές πηγές όπου υπάρχει 
εύκολη πρόσβαση μέσω του υπολογιστή, του κινητού ή του tablet από το σχολείο ή το σπίτι (Magister 

& Uma, 2020; Ok & Bryant, 2016). Συγκεκριμένα, η ειδική αγωγή ακολουθεί και εφαρμόζει τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, παράλληλα με την γενική αγωγή, για να μπορούν όλοι οι μαθητές να 
λαμβάνουν τα οφέλη από την χρήση τους (Dogan & Delialoglou, 2020). Στην παρούσα ανασκόπηση 
θα εστιαστούμε στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ), είτε Γενικές είτε Ειδικές. Τα 

ψηφιακά εργαλεία βοηθούν τους μαθητές με ΜΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς τους 
παρέχουν περισσότερα κίνητρα, έχουν επιλογή ρυθμού που θα ακολουθήσουν, μπορούν να 
επαναλάβουν μία διαδικασία ή να μπορέσουν να δουν την θεωρία ξανά πριν από μία άσκηση, έχουν 
άμεση ανατροφοδότηση και μαθαίνουν νέες στρατηγικές για να επιλύουν ασκήσεις και τέλος 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ολόκληρα ή μέρη από δομημένα προγράμματα παρέμβασης 
(Crawford et al., 2019; Kiru et al., 2018; Xin et al., 2017).  

Ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές δεξιότητες είναι 
αυτό των Μαθηματικών. Σύμφωνα με τους Kabel, Hwang & Hwang (2021) η ανάπτυξη της 

μαθηματικής ευχέρειας στις ηλικίες του Δημοτικού Σχολείου (6-12 χρονών), έχει διαπιστωθεί ότι 
έχει οφέλη για τους μαθητές με ή χωρίς ΜΔ, αφού φάνηκε ότι έχουν πετύχει καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα στην πορεία των σχολικών τους χρόνων. Η διδασκαλία των Μαθηματικών αφορά 
βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση της ποσότητας, τη συμβολική 

αποκωδικοποίηση, τη μνήμη, την οπτικο-χωρική ικανότητα και την λογική σκέψη (Mutlu & Akgün, 
2017). Γνωρίζουμε ότι μερικά από τα χαρακτηριστικά των δυσκολιών των μαθητών με ΜΔ στο 
γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών είναι η οργάνωση των πληροφοριών, τα ελλείμματα στην 
βραχύχρονη μνήμη, δυσκολίες στην ανάκτηση πληροφοριών από την μακρόχρονη μνήμη, δεν 

γνωρίζουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, έχουν έλλειμα στην επιμονή τους και εμφανίζουν 
μεγάλο άγχος όταν οφείλουν να επιλύσουν μαθηματικές ασκήσεις (Kabel et al., 2021). Επιπλέον, 
έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές με ΜΔ δυσκολεύονται στην υπολογιστική ευχέρεια, στην εκμάθηση 
των πράξεων και ιδιαίτερα του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, εμποδίζοντάς τους να 

αναπτύξουν άλλες δεξιότητες για επόμενες τάξεις (π.χ. στο μάθημα της Άλγεβρας) (Kabel et al., 
2021; Ok & Bryant, 2016). Σύμφωνα με τους Xin, Park, Tzur & Si (2020), η επίλυση και η κατανόηση 
μαθηματικών προβλημάτων βασίζεται στην κατάκτηση βασικών μαθηματικών εννοιών και ιδεών, 
κομμάτι στο οποίο δυσκολεύονται οι μαθητές με ΜΔ και χρήζουν παρέμβασης.  

Η Δυσαριθμησία είναι μία αναπτυξιακή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία με δυσκολίες περίπου 
κοινές με τους μαθητές με ΜΔ και αφορούν μαθηματικές δεξιότητες. Γι’ αυτό και τα προγράμματα 
παρέμβασής του επικεντρώνονται στην σωστή αρίθμηση και αξία των αριθμών, στην κατάκτηση και 
στην ευχέρεια των μαθηματικών πράξεων, στην κατάκτηση εννοιών και μαθηματικών στρατηγικών 

και στην επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων (Cezarotto & Battaiola, 2016). Έτσι, όλα αυτά τα 
ελλείμματα δεν έχουν μοναδικό αντίκτυπο την ακαδημαϊκή ζωή, αλλά και την καθημερινή όπου οι 
αυριανοί πολίτες με ΜΔ ή Δυσαριθμησία θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε δραστηριότητες που 
απαιτούν να έχουν κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες (Cezarotto & Battaiola, 2019). Για να μπορέσουν 

αυτές οι δυσκολίες να μειωθούν είναι απαραίτητη η εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων 
παρέμβασης.  

1.1 Παρεμβάσεις μέσω ψηφιακών εργαλείων  

 Η παρέμβαση είναι μία διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να εντοπίσει τα 
δυνατά σημεία των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους, έτσι ώστε να δημιουργήσει εργασίες και 
δραστηριότητες που θα έχουν στόχο την μείωση των δυσκολίων και των ελλειμμάτων που εμφανίζει 

ο μαθητής. Υπάρχουν πολλές μορφές και πολλά είδη προγραμμάτων παρέμβασης για μαθητές με ΜΔ 
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ή Δυσαριθμησία στα Μαθηματικά. Στην παρούσα ανασκόπηση θα ασχοληθούμε μόνο με τα ψηφιακά 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ως παρεμβάσεις για τους μαθητές. Η χρήση της τεχνολογίας και 
των ψηφιακών εργαλείων από μαθητές με ΜΔ ή Δυσαριθμησία μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για 
περισσότερη εξάσκηση και μεγαλύτερες πιθανότητες κατανόησης και επιτυχίας (Ok & Bryant, 

2016). Επιπροσθέτως, ψηφιακά εργαλεία που συνδυάζουν νέες τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν  
τις δεξιότητες των μαθητών και ιδιαίτερα των μαθητών με ΜΔ (Hall et al., 2015).  Έτσι, η ανάπτυξη 
του ενδιαφέροντος των μαθητών με ΜΔ για τα Μαθηματικά αυξάνεται όταν οι ίδιοι καταλαβαίνουν 
ότι επιλέγουν τον ρυθμό μάθησης που τους ταιριάζει, έχουν ευκαιρίες να εξασκηθούν περισσότερο 

και να ελέγχουν συνεχώς τη πρόοδό τους (Ok & Bryant, 2016).  
Η ύπαρξη, λοιπόν, τεχνολογικών μέσων μέσα στις γενικές τάξεις ή στα Τμήματα Ένταξης που 

μπορούν να υποστηρίξουν λογισμικά, ηχητικά κείμενα, ψηφιακές εφαρμογές και παιχνίδια αλλάζει 
τον τρόπο διδασκαλίας από μεριάς εκπαιδευτικών και δημιουργούνται νέες και εναλλακτικές μορφές 

για παρεμβάσεις, ιδιαίτερα για τους μαθητές με ΜΔ στα Μαθηματικά (Satsangi & Miller, 2017). 
Τέτοιο παράδειγμα είναι και τα virtual manipulatives. Δεν είναι κάποιο νέο εργαλείο στη διδασκαλία, 
αλλά είναι η ψηφιακή αποτύπωση των χειραπτικών υλικών. Χρησιμοποιώντας τα οφέλη των 
τελευταίων, δημιουργήθηκαν τα virtual manipulatives μέσα από τα οποία οι μαθητές με ΜΔ δέχονται 

παρεμβάσεις για τις μαθηματικές πράξεις, για τις οπτικές αναπαραστάσεις και τις μαθηματικές 
έννοιες (Satsangi & Miller, 2017). Η ψηφιακή χρήση τους από κινητό, υπολογιστή ή tablet δίνει την 
δυνατότητα στους μαθητές να μετρούν, να αγγίζουν και να υπολογίζουν. Ακόμα, έχουν δημιουργηθεί 
διάφορες εφαρμογές κατά τις οποίες οι μαθητές με ΜΔ ή Δυσαριθμησία μπορούν να επαναλάβουν 

μία άσκηση πολλές φορές, μπορούν να ξαναμελετήσουν μέσω βίντεο την θεωρία, να ελέγξουν μόνοι 
τους τις λύσεις τους, να έχουν ηχογραφημένες εκφωνήσεις ασκήσεων και εναλλακτικούς τρόπου 
γραφής (Cheng et al., 2020; Mutlu & Akgün, 2017).  

1.2 Σκοπός της ανασκόπησης 

Την τελευταία δεκαετία οι ποσοτικές έρευνες για τον γνωστικό τομέα των Μαθηματικών σε 
ηλικιακό επίπεδο δημοτικού (8-12 ετών) για μαθητές με ΜΔ ή Δυσαριθμησία δεν είναι πολλές. Η 

ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού ή και αργή διάγνωση που αρκετές φορές συμβαίνει 
έχουν μειώσει τον αριθμό των ποσοτικών ερευνών. Συνεπώς, ο σκοπός της ανασκόπησης ήταν να 
βρεθούν έρευνες για την χρήση ψηφιακών εργαλείων ως μορφές παρέμβασης για τα Μαθηματικά σε 
μαθητές με ΜΔ ή Δυσαριθμησία και οι έρευνες αυτές έπρεπε να είναι ποσοτικές και να αφορούν την 

ηλικιακή ομάδα του Δημοτικού (6-12 ετών). Έτσι, μέσα από τις έρευνες που βρέθηκαν έγινε ανάλυση 
των ψηφιακών εργαλείων και των επιδράσεων στους μαθητές με ΜΔ ή Δυσαριθμησία και 
δημιουργήθηκαν τα εξής ερωτήματα: 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν ως 
παρεμβάσεις στα Μαθηματικά για τους μαθητές με ΜΔ ή Δυσαριθμησία και ποιες ήταν οι  
θετικές τους επιδράσεις πάνω στις δεξιότητες που έγινε η παρέμβαση; 

2. Ποια μεθοδολογία ακολουθήθηκε στις ποσοτικές έρευνες και σε τι πλαίσιο;  
3. Υπάρχει επαφή των συμμετεχόντων ή των εκπαιδευτικών τους με το ψηφιακό εργαλείο πριν 

την παρέμβαση;  

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Μέθοδος της έρευνας  

Ήδη από το 2000 το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μαθηματικών πρότεινε την χρήση 
ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία ως απαραίτητη και ουσιώδης για όλους τους 

μαθητές (Kiru et al., 2018). Σε αυτή την ανασκόπηση αναζητήθηκαν έρευνες από το 2016 μέχρι το 
2021, για να έχουμε συμπεράσαμτα για την τελευταία πενταετία.  
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Τα πέντε κριτήρια επιλογής ήταν α) να είναι οι έρευνες ποσοτικές μελέτες, β) να έχουν 
δημοσιευτεί από το 2016 έως και το 2021, γ) να αφορούν μαθητές με ΜΔ  ή Δυσαριθμησιά που 
φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο, ηλικίας 8-12 ετών, δ) συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-
αναλύσεις αποκλείστηκαν ε) έρευνες με τεχνικά θέματα χρήσης τεχνολογίας επίσης αποκλείστηκαν.  

Η διαδικασία στην επιλογή των άρθρων ακολούθησε την Preferred Reporting Items for 
Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Benavides-Varela et al., 2020). Το PRISMA 
ακολουθεί μία ροή τεσσάρων φάσεων (ταυτοποίηση, έλεγχος, επιλογή, συμπερίληψη) για να 
διευκολύνει την προετοιμασία, το πρωτόκολλο και την αξιολόγηση της ανασκόπησης (Benavides-

Varela et al., 2020). Το διάγραμμα 1, αναπαριστά την ροή των φάσεων για την συγκεκριμένη 
ανασκόπηση.  

Για να εντοπιστούν οι έρευνες έγινε αναζήτηση στις εξής πηγές: ERIC – Education Resources 
Information Center, Sage Journals, Semantic Scholar, Google Scholar και Scopus Preview. Οι όροι 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: learning disabilities, digital tools, mathematics, elementary school, 
intervention. Μέσω της διαδικασίας της αναζήτησης εντοπίστηκαν 30 άρθρα (Διάγραμμα 1). Με 
βάση τα κριτήρια που τέθηκαν παραπάνω και ύστερα από συστηματική μελέτη της βιβλιογραφίας 
χρησιμοποιηθηκαν 10 άρθρα. 

 

 

 
Διάγραμμα 1. Διάγραμμα ροής PRISMA συστηματικής αναζήτησης και επιλογής μελετών. 
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2.2 Αποτελέσματα της έρευνας 

Συνολικά γι’ αυτήν τη ανασκόπηση βρέθηκαν από τις έρευνες 149 συμμετέχοντες. Οι 127 

μαθητές έχουν διαγνωστεί με ΜΔ ή  Δυσαριθμησία (45= ΜΔ και 82= Δυσαριθμησία), από αυτούς οι 
75 είναι αγόρια, τα 42 κορίτσια και 10 χωρίς να προσδιορίζεται το φύλο. Η διάρκεια της παρέμβασης 
μέσω των ψηφιακών εργαλείων ποικίλει από  8 ημέρες και 20-30 λεπτά διάρκεια έως και 8 εβδομάδες 
με διάρκεια 55 λεπτά. Οι δεξιότητες που στόχευαν οι παρεμβάσεις στο μάθημα των Μαθηματικών 

ήταν σε πλειονότητα 6 ερευνών η δεξιότητα της επίλυσης του πολλαπλασιασμού με μονοψήφιους ή 
διψήφιους,  2 έρευνες στόχευαν στην δεξιότητα της πρόσθεσης με διψήφιους αριθμούς, 1 έρευνα 
στόχευε στην εννοιολογική κατανόηση των κλασμάτων και 1 στόχευε στην νοητική αναπαράσταση 
και ακολουθία των αριθμών χωρίς να ορίζεται μέχρι ποιον αριθμό. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται 

οι έρευνες παρέχοντας τις βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα ερωτήματα.  
 

Πίνακας 1: Ανάλυση ερευνών της ανασκόπησης  

Έρευνα Συμμετέχοντες- 

Διάγνωση 

Περιγραφή 

παρέμβασης 

Χαρακτηριστικά 

ψηφιακού 
εργαλείου 

Μεθοδολογία- 

Πλαίσιο 

Θετικές 

Επιδράσεις 

Ok & Bryant (2016) 4 μαθητές με 

ΜΔ, 10-11 ετών 

εφαρμογή σε iPad για 

ανάπτυξη ευχέρειας και 

στρατηγικών επίλυσης 

πολλαπλασιασμού 

-οπτική αναπαράσταση 

-έλεγχος προόδου 

-άμεση 

ανατροφοδότηση 

-πολλές ευκαιρίες 

εξάσκησης 

-έντονος ρυθμός 

-ομοιογένεια χρωμάτων 

και εφέ οθόνης 

-στις λάθος 

προσπάθειες→ 

απάντηση 

μεμονωμένη 

περίπτωση έρευνας 

-άδεια τάξη 

σχολείου 

-αύξηση της ευχέρειας 

-κατανόηση νέων 

στρατηγικών 

-παρακίνηση και 

ενδιαφέρον για την 

εφαρμογή 

Kabel et. al. (2021) 8 μαθητές με 

ΜΔ (οι 2 είχαν 

συνοσηρότητα), 

11 ετών 

εφαρμογή για virtual 

manipulatives για 

επίλυση προβλημάτων 

πολλαπλασιασμού 

-οπτικές 

αναπαραστάσεις 

-ελευθερία επιλογών 

(χρώμα-σχήμα) 

σύμβολα μαθηματικών 

-απλές επιλογές χωρίς 

επεξηγήσεις 

μεμονωμένη 

περίπτωση έρευνας 

– εργαστήριο 

πληροφορικής 

σχολείου 

-αύξηση της ευχέρειας 

-βελτίωση της 

μαθησιακής επίδοσης 

-κίνητρο και 

ενδιαφέρον για την 

εφαρμογή 

Xin et. al. (2017) 17 μαθητές με 

ΜΔ, 9.8 ετών 

PGBM-COMPS 

για επίλυση 

μαθηματικών 

προβλημάτων 

πολλαπλασιασμού 

-οπτική αναπαράσταση 

-χρήση εικονικών 

χειραπτικών μέσων 

αυτόνομα 

-άμεση 

ανατροφοδότηση 

ομαδικό πείραμα – 

στο πανεπιστήμιο 

-εκμάθηση και χρήση 

στρατηγικών 

-ανάπτυξη δεξιοτήτων 

κατανόησης 

πολλαπλασιασμού 

Park at. al. (2021) 2 μαθητές με 

ΜΔ, 11-12 ετών 

εικονικά χειραπτικά 

εργαλεία σε εφαρμογή 
iPad 

-μεγάλοι  και 

διαφορετικού χρώματος 
κύβοι 

-ελευθερία μετακίνησης 

αυτών 

-μοιάζει με 

ασπροπίνακας 

-αυτόνομη σχεδίαση 

και γραφή 

μεμονωμένη 

περίπτωση έρευνας 
– άδειες αίθουσες 

σχολείου 

-βελτίωση στην 

επίλυση πολλαπλα-
σιασμών 

-διατήρηση αυτής της 

επίδοσης 

Xin et. al. (2020) 3 μαθητές με 

ΜΔ, 8-9-11 
ετών 

PGBM-COMPS επίλυση 

προβλημάτων 
πολλαπλασιασμού 

-οπτική αναπαράσταση 

-χρήση εικονικών 
χειραπτικών μέσων 

αυτόνομα 

-άμεση 

ανατροφοδότηση 

μεμονωμένη 

περίπτωση έρευνας 
– εργαστήριο 

πληροφορικής 

-αύξηση δεξιοτήτων 

κατανόησης 
προβλημάτων 

-βελτίωση της 

κατανόησης της δομής 

αυτών 

-κίνητρο και 

ενδιαφέρον για το 

πρόγραμμα 

Cezarotto & 

Battaiola (2016) 

2 μαθητές με 

Δυσαριθμησία, 

10 & 12 ετών 

εφαρμογή για την πράξη 

της πρόσθεσης 

-έντονα χρώματα 

οθόνης 

μεμονωμένη 

περίπτωση έρευνας 

– στο πανεπιστήμιο 

-βελτίωση στην 

επίλυση προσθέσεων 
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-παρουσίαση 

πληροφοριών και 

κανόνων με ταυτόχρονη 

ηχητική επεξήγηση 

-συλλογή βαθμών 

-ύπαρξη χαρακτήρα ως 

οπτικό ερέθισμα 

-ύπαρξη λεκτικών και 

μη ανταμοιβών 

-κίνητρο και 

ενδιαφέρον για την 

εφαρμογή μόνο από 

τον ένα μαθητή 

Cezarotto & 

Battaiola (2019) 

2 μαθητές με 

Δυσαριθμησία, 

10 ετών 

εφαρμογή για την πράξη 

του πολλαπλασιασμού 

-έχει χαρακτήρα για 

οπτικό ερέθισμα 

-μπορεί να γίνει παύση 

χρόνου 

-έτοιμες επιλογές 

απαντήσεων στους 

μαθητές 

-άμεση 

ανατροφοδότηση 

-3 προσπάθειες και 

μετά απάντηση 

-συλλογή ανταμοιβών 

μεμονωμένη 

περίπτωση έρευνας 

– στο πανεπιστήμιο 

-δεν βρέθηκαν 

σημαντικά 

αποτελέσματα 

-οι μαθητές δεν είχαν 

κίνητρο και 

ενδιαφέρον για την 

εφαρμογή 

-το χαρακτήρισαν 

«βαρετό» 

Crawford et. al. 

(2019) 

8 μαθητές με 

ΜΔ, 10-12 ετών 

εφαρμογή στο iPad για 

εννοιολογική κατανόηση 

κλασμάτων 

-εργαλεία σχεδίασης, 

ηχογράφησης και 

γραφής 

-δεν υπάρχουν πολλά 

εφέ 

-δεν υπήρχαν πολλές 

οδηγίες 

ομαδικό πείραμα – 

στη βιβλιοθήκη του 

σχολείου 

-δεν εντοπίστηκε 

σημαντική διαφορά 

στην μαθησιακή 

επίδοση 

Cheng et. al. (2020) 78 μαθητές με 

Δυσαριθμησία, 

10 ετών 

(περίπου) 

online δραστηριότητα 

για νοητική 

αναπαράσταση αριθμών, 

την σχέση μεταξύ τους 

και κατανόηση 

αριθμητικών συμβόλων 

-οπτική αναπαράσταση 

με κίνηση 

-διαφορετικά μεγέθη 

και χρώματα ανάλογα 

με την αξία του 

αριθμού 

-λεκτική 

ανατροφοδότηση 

ομαδικό πείραμα – 

στο πανεπιστήμιο 

-βελτίωση της οπτικής 

αντίληψης 

-βελτίωση της 

αριθμητικής 

κατανόησης 

Mutlu & Akgun 

(2017) 

3 μαθητές με 

Δυσαριθμησία, 

9 ετών 

εφαρμογή για την πράξη 

της πρόσθεσης, της αξίας 

των αριθμών και την 

αλληλουχίας αυτών 

-οπτική αναπαράσταση 

μέσω αριθμογραμμής 

-έντονα χρώματα 

-ύπαρξη μουσικής 

-λεκτική έκφραση σε 

κάθε επιλογή κουμπιού 

-αυξανόμενη δυσκολία 

-άμεση 

ανατροφοδότηση 

-εικονικά χειραπτικά 

υλικά 

μεμονωμένη 

περίπτωση έρευνας 

– άδεια τάξη 

σχολείου 

-θετική επίδραση στην 

επεξεργασία και 

κατανόηση των 

αριθμών 

-κατανόηση και 

εκτέλεση πρόσθεσης 

 

 

Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες που μελετάει αυτή η ανασκόπηση 
είναι κυρίως εφαρμογές σε υπολογιστή ή σε tablet. Μόνο σε δύο έρευνες χρησιμοποιήθηκε υλικό 
από το διαδικτυακή πλατφόρμα. Πρόκειται για πρόγραμμα που σχετίζεται με την επίλυση 
προβλημάτων πολλαπλασιασμού, “Please Go Bring Me-Conceptual Model-Based Problem Solving” 

(PGBMCOMPS) (Xin et al., 2017, 2020). Κεντρικό χαρακτηριστικό για όλα τα ψηφιακά εργαλεία 
ήταν οι οπτικές αναπαραστάσεις. Άλλες φορές ταυτόσημες με χειραπτικά υλικά που έχουν 
μεταφερθεί σε εικονικό επίπεδο (Kabel et al., 2021; Park et al., 2021),  άλλες φορές με νέα 
δημιουργήματα των ερευνητών (Crawford et al., 2019; Ok & Bryant, 2016) και άλλες με έτοιμα 

εργαλεία προς χρήση (Mutlu & Akgün, 2017; Xin et al., 2020).  
Τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση 

προβλημάτων πολλαπλασιασμού είναι η ελευθερία επιλογών που δίνεται στον μαθητή σχετικά με 
την επιλογή χρωμάτων και σχημάτων, τα πολλά και διαφορετικά μεγέθη ανάλογα με την χρήση του 

κάθε μέρους των εργαλείων, η επιλογή ήρωα-χαρακτήρα κατά την διάρκεια της ασχολίας με το 
ψηφιακό εργαλείο και η χρήση μουσικής υπόκρουσης. Η εφαρμογή που χρησιμοποίησαν οι Park, 
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Bouch & Fisher (2021) είχε οθόνη που θύμιζε ασπροπίνακα. Τα εργαλεία είχαν λίγες επιλογές από 
κουμπιά στην οθόνη του μαθητή π.χ. μείωση ήχου, επανάληψη προσπάθειας, επόμενη επιλογή, 
προηγούμενη άσκηση και σε κάποια εργαλεία μόλις ο μαθητής πατούσε κάποιο κουμπί τότε υπήρχε 
και ηχητική εντολή σχετικά με την λειτουργία της συγκεκριμένης επιλογής.   

Όπως αναφέρθηκε, όλα τα εργαλεία είχαν ως κεντρικό σημείο τις οπτικές αναπαραστάσεις, 
άλλα ως εικονικά χειραπτικά μέσα και άλλα ως καθημερινά υλικά. Η χρήση κύβων σε τρεις έρευνες 
για να μπορούν οι μαθητές να μετρούν σε επίπεδο μονάδων και δεκάδων χρησιμοποιήθηκε γιατί 
μπορούν εύκολα να μετακινηθούν ομαδικά ή ατομικά από τους μαθητές, να προσαρμοστούν, να 

τροποποιηθούν, να περιστρέφονται και να μπορούν να ταυτιστούν με έννοιες μέσα σε προβλήματα 
π.χ. κύβος = πύργος (Kabel et al., 2021; Xin et al., 2017, 2020). Σε άλλες χρησιμοποιήθηκαν μήλα, 
καρχαρίες και απλές γραμμές ή αριθμογραμμές για να μπορέσουν να δώσουν στους μαθητές τρόπους 
μέτρησης και αξίας των αριθμών (Cezarotto & Battaiola, 2019; Mutlu & Akgün, 2017). Ακόμη, οι 

εφαρμογές χρησιμοποίησαν μαθηματικά σύμβολα και όχι τροποποιήσεις αυτών για να γίνεται η 
σύνδεση με το μάθημα των μαθηματικών.  

Πολλές έρευνες για τις απαντήσεις χρησιμοποίησαν την γραφή από το πληκτρολόγιο για τους 
μαθητές, άλλες την σχεδίαση αποτελέσματος πάνω στην οθόνη ή την ηχογράφηση της απάντησης 

από τους μαθητές και άλλες στην επιλογή της σωστής απάντησης από ένα εύρος απαντήσεων. Σε 
όλες τις έρευνες είχαν τουλάχιστον τρεις προσπάθειες και μετά η απάντηση δινόταν γραπτά ή 
συνδυασμός με ηχητική απάντηση. Ανατροφοδότηση υπήρχε και σε περίπτωση λάθους με μήνυμα 
για εκ νέου προσπάθεια. Σε μερικά εργαλεία οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να ελέγχουν την 

πρόοδό τους όποτε το επιθυμούσαν και αν δεν ήταν ευχαριστημένοι από την απόδοσή τους να 
προσπαθήσουν και πάλι.  

Ο ρυθμός που ακολουθούσαν τα ψηφιακά εργαλεία ήταν διττός. Από την μία έντονος και 
γρήγορος που θυμίζει παιχνίδι με στόχο ο μαθητής να κερδίσει κάτι και από την άλλη χωρίς 

συγκριμένο ρυθμό.  
Τα ψηφιακά εργαλεία είχαν θετικές επιδράσεις στους μαθητές μετά την  παρέμβαση στις 9 

έρευνες. Σε αυτές οι μαθητές φάνηκε να έχουν αυξημένη πρόοδο ως προς τον στόχο της παρέμβασης. 
Στις έρευνες για την πράξη του πολλαπλασιασμού οι μαθητές αύξησαν την επίδοσή τους και την 

ευχέρειά τους στην επίλυση πολλαπλασιασμών μετά την παρέμβαση. Ακόμα, οι μαθητές ανέφεραν 
ότι έμαθαν νέες στρατηγικές για την επίλυση του πολλαπλασιασμού και των μαθηματικών 
προβλημάτων, κατανοώντας την δομή των προβλημάτων καλύτερα (Ok & Bryant, 2016; Xin et al., 
2017, 2020). Στις περιπτώσεις της πράξης των προσθέσεων και των κλασμάτων δεν φάνηκε ιδιαίτερα 

σημαντική αλλαγή στην επίδοση των μαθητών (Cezarotto & Battaiola, 2016; Crawford et al., 2019). 
Η έρευνα των Cheng και συν. (2020) έδειξε θετική επίδραση στην οπτική αντίληψη των μαθητών 
και στην αριθμητική κατανόηση της αξίας και της ακολουθίας των αριθμών. Τέλος, σε μία έρευνα 
βρέθηκε θετική επίδραση στην κατανόηση της αξίας των αριθμών και στην επίλυση αριθμητικών 

πράξεων με κρατούμενο.  
Άλλος τομέας θετικής επίδρασης είναι το κίνητρο των μαθητών. Οι μαθητές ανέφεραν ότι είχαν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι’ αυτή την μορφή παρέμβασης και ήθελαν να ασχοληθούν με τα 
Μαθηματικά. Επιπλέον, επειδή το περιβάλλον των εφαρμογών τους είναι οικείο από την καθημερινή 

ζωή μπόρεσαν πολύ εύκολα να προσαρμοστούν και να ασχοληθούν χωρίς βοήθεια από ερευνητές ή 
τους εκπαιδευτικούς. Μόνο σε μία έρευνα οι μαθητές δεν είχαν ενδιαφέρον και παρακίνηση να 
ασχοληθούν με το εργαλείο γιατί ανέφεραν ότι δεν τους άρεσε η εφαρμογή.  

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα της ανασκόπησης από τις 10 έρευνες οι 3 είναι ομαδικά 

πειράματα με δύο ομάδες ως συμμετέχοντες και οι άλλες 7 είναι μεμονωμένες περιπτώσεις έρευνας. 
Στα πειράματα, οι ομάδες ελέγχου μόνο σε μία έρευνα δεν ήταν παιδιά με ΜΔ ή Δυσαριθμησία. Σε 
όλες τις ποσοτικές έρευνες έγινε αξιολόγηση πριν και μετά την παρέμβαση. Σε αρκετές περιπτώσεις 
ο χρόνος μετά την παρέμβαση ποικίλει από 4 έως 8 εβδομάδες. Το πλαίσιο που πραγματοποιήθηκε 

η παρέμβαση είναι το εργαστήριο του πανεπιστημίου, η αίθουσα της πληροφορικής, η βιβλιοθήκη 
και η άδεια τάξη. Μόνο μία παρέμβαση έγινε εξ’ αποστάσεως λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.   
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Τέλος, στις 5 έρευνες οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το εργαλείο και είχαν εξοικείωση μαζί 
του και με τον χώρο που θα γίνει η παρέμβαση. Στις υπόλοιπες  δεν είχαν καμία προηγούμενη επαφή 
με το ψηφιακό εργαλείο όπως και οι εκπαιδευτικοί.  

5. Συμπεράσματα 

Με την παρούσα ανασκόπηση καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο είναι το πεδίο της έρευνας των 
Μαθηματικών στα πλαίσια του Δημοτικού Σχολείου. Ερευνώντας τους μαθητές με ΜΔ ή 

Δυσαριθμησία παρατηρούμε ότι οι μαθηματικές δεξιότητες που στόχευαν οι παρεμβάσεις 
βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό μέσα από αυτές που είχαν ως κεντρικό άξονα τα ψηφιακά 
εργαλεία. Όμως επειδή τα ψηφιακά εργαλεία είναι γνώριμα στους μαθητές, η δομή και το 
περιεχόμενό τους πρέπει να είναι ελκυστικό και να δημιουργεί κίνητρο.  

Απαντώντας στα τρία ερωτήματα της ανασκόπησης παρατηρήθηκε ότι τα χαρακτηριστικά που 
έχουν θετική επίδραση στους μαθητές με ΜΔ ή Δυσαριθμησία είναι πολλά και δεν εντοπίστηκαν όλα 
σε ένα εργαλείο. Βασικό είναι οι οπτικές αναπαραστάσεις και η χρήση μαθηματικών συμβόλων και 
όρων έτσι ώστε οι μαθητές να είναι σε επαφή με το διδακτικό αντικείμενο και να μην γίνεται 

αποδεκτό ως ένα απλό παιχνίδι ψυχαγωγίας. Ακόμα, οι ίδιοι οι μαθητές ανέφεραν ότι έμαθαν να 
χρησιμοποιούν νέες στρατηγικές στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων πέρα από την αύξηση 
της μαθησιακής τους επίδοσης. Η επιλογή της έρευνας μέσω μεμονωμένης περίπτωσης έγινε από 
τους περισσότερους ερευνητές, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που χρησιμοποίησαν το πείραμα. Αυτό εξηγεί 

και την επιλογή του πλαισίου και δίνει το έναυσμα για περαιτέρω έρευνες στα συγκεκριμένα 
ερευνητικά ερωτήματα με την μορφή ομαδικού πειράματος. Οι περισσότερες έγιναν σε εργαστήρια 
πανεπιστημίων, αίθουσες πληροφορικής, άδειες τάξεις και καμία δεν έγινε μέσα σε Τμήμα Ένταξης 
ή μέσα στην γενική τάξη. Δεν υπήρχε συμμετοχή των εκπαιδευτικών των μαθητών ούτε καθοδήγηση 

ή εκπαίδευση από τους ερευνητές. Τέλος, οι μαθητές δεν ήρθαν σε επαφή με το ψηφιακό εργαλείο 
πριν την παρέμβαση σε ποσοστό 50% των συνολικών ερευνών. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν γνωρίζουμε 
επαρκώς αν οι μαθητές πρέπει να έρχονται σε επαφή με το ψηφιακό εργαλείο πριν την παρέμβασή 
τους.  

Όλα τα παραπάνω αποτελούν στοιχείο σκέψεων και μελλοντικών ερευνητικών μελετών. Ο 
γνωστικός τομέας των Μαθηματικών είναι μία πρόκληση, καθώς υπάρχουν πολλές δεξιότητες που 
μπορούν να ερευνηθούν για μαθητές με ΜΔ ή Δυσαριθμησία. Η συνεχόμενη ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών από τα Υπουργεία Παιδείας, ο 

εξοπλισμός των αιθουσών με τεχνολογικά μέσα, η σύγκριση με περιοχές αστικές και παραμεθόριες, 
η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιλογή ή δημιουργία των ψηφιακών εργαλείων, η εφαρμογή 
των ερευνών στο Τμήμα Ένταξης ή στον θεσμό της Παράλληλης Στήριξης, αποτελούν στοιχεία για 
μελλοντικές ερευνητικές μελέτες.  

Βιβλιογραφία  

Ξενόγλωσση 

Benavides-Varela, S., Zandonella Callegher, C., Fagiolini, B., Leo, I., Altoè, G., & Lucangeli, D. 
(2020). Effectiveness of digital-based interventions for children with mathematical learning 
difficulties: A meta-analysis. Computers and Education, 157(July 2019). 
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103953 

Cezarotto, M. A., & Battaiola, A. L. (2016). Game design recommendations focusing on children 
with developmental dyscalculia. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries 
Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 9753, 463–473. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-39483-1_42 

Cezarotto, M. A., & Battaiola, A. L. (2019). Player’s preferences for characters in educational digital 
games: a study focusing on children with dyscalculia. 1523–1533. 
https://doi.org/10.5151/9cidi-congic-4.0027 



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

47 

Cheng, D., Xiao, Q., Cui, J., Chen, C., Zeng, J., Chen, Q., & Zhou, X. (2020). Short-term numerosity 
training promotes symbolic arithmetic in children with developmental dyscalculia: The 
mediating role of visual form perception. Developmental Science, 23(4), 1–8. 
https://doi.org/10.1111/desc.12910 

Crawford, L., Freeman, B., Huscroft-D’Angelo, J., Quebec Fuentes, S., & Higgins, K. N. (2019). 
Implementation Fidelity and the Design of a Fractions Intervention. Learning Disability 
Quarterly, 42(4), 217–230. https://doi.org/10.1177/0731948719840774 

DOGAN, S., & DELİALİOGLU, O. (2020). Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine 

Sistematik Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 
2018, 611–638. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.563763 

Hall, T. E., Cohen, N., Vue, G., & Ganley, P. (2015). Addressing learning disabilities with UDL and 
technology: Strategic reader. Learning Disability Quarterly, 38(2), 72–83. 

https://doi.org/10.1177/0731948714544375 
Kabel, M., Hwang, J., & Hwang, J. (2021). Lessons Learned From a Rural Classroom Study: 

Transitioning From Concrete to Virtual Manipulatives to Teach Math Fact Fluency to 
Students With Learning Disabilities. Journal of Curriculum Studies Research, 3(1), 42–68. 

https://doi.org/10.46303/jcsr.2021.7 
Kiru, E. W., Doabler, C. T., Sorrells, A. M., & Cooc, N. A. (2018). A Synthesis of Technology-

Mediated Mathematics Interventions for Students With or at Risk for Mathematics Learning 
Disabilities. Journal of Special Education Technology , 33(2), 111–123. 

https://doi.org/10.1177/0162643417745835 
Magister, J., & Uma, P. (2020). Intervensi Digital untuk Siswa yang Mengalami Gangguan Kesulitan 

Belajar Digital Intervention for Students with Learning Disabilities. 12(2), 92–97. 
Mutlu, Y., & Akgün, L. (2017). The effects of computer assisted instruction materials on approximate 

number skills of students with dyscalculia. Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 16(2), 119–136. 

Ok, M. W., & Bryant, D. P. (2016). Effects of a Strategic Intervention with iPad Practice on the 
Multiplication Fact Performance of Fifth-Grade Students with Learning Disabilities. Learning 

Disability Quarterly, 39(3), 146–158. https://doi.org/10.1177/0731948715598285 
Park, J., Bouck, E. C., & Fisher, M. H. (2021). Using the Virtual–Representational–Abstract With 

Overlearning Instructional Sequence to Students With Disabilities in Mathematics. Journal of 
Special Education, 54(4), 228–238. https://doi.org/10.1177/0022466920912527 

Satsangi, R., & Miller, B. (2017). The case for adopting virtual manipulatives in mathematics 
education for students with disabilities. Preventing School Failure, 61(4), 303–310. 
https://doi.org/10.1080/1045988X.2016.1275505 

Shin, M., Bryant, D. P., Bryant, B. R., McKenna, J. W., Hou, F., & Ok, M. W. (2017). Virtual 

Manipulatives: Tools for Teaching Mathematics to Students With Learning Disabilities. 
Intervention in School and Clinic, 52(3), 148–153. 
https://doi.org/10.1177/1053451216644830 

Xin, Y. P., Park, J. Y., Tzur, R., & Si, L. (2020). The impact of a conceptual model-based mathematics 

computer tutor on multiplicative reasoning and problem-solving of students with learning 
disabilities. Journal of Mathematical Behavior, 58(April 2019), 100762. 
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2020.100762 

Xin, Y. P., Tzur, R., Hord, C., Liu, J., Park, J. Y., & Si, L. (2017). An Intelligent Tutor-Assisted 

Mathematics Intervention Program for Students with Learning Difficulties. Learning 
Disability Quarterly, 40(1), 4–16. https://doi.org/10.1177/0731948716648740 

  
 

 



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

48 

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ; Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΑΥ  
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Νοβάκος Ιωάννης 

Ειδικός Παιδαγωγός-Κοινωνιολόγος ΠΕ70.50 

 

Περίληψη 

Με το άρθρο αυτό διερευνάται ο βαθμός εφαρμογής, αποτελεσματικότητας και προσφοράς του 
θεσμού της ΕΔΕΑΥ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2021 -22 στην 
Εκπαιδευτική Περιφέρεια Λασιθίου και συμμετείχαν σ’ αυτήν δώδεκα (12) εκπαιδευτικοί (ΕΕΠ και 

Ειδικοί Παιδαγωγοί) καθώς και οι αντίστοιχοι Διευθυντές/τριες των σχολείων όπου παρείχαν τις 
υπηρεσίες τους. Ως μέσο έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη ενώ με την ποιοτική 
μέθοδο ανάλυσης του περιεχομένου αποδελτιώθηκε το υλικό των συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας, καταληκτικά, αναδεικνύουν την αντίφαση και αμφισημία των γνωμών και απόψεων των 

εκπαιδευτικών και Διευθυντών/τριών αναφορικά με τη συμβολή της λειτουργίας του θεσμού στην 
ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των παιδαγωγικο-εκπαιδευτικών προβλημάτων και 
αδυναμιών που παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες του γενικού σχολείου.       

 

Λέξεις-Κλειδιά: ΕΔΕΑΥ, γενικό πλαίσιο, αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, 
αποτελεσματικότητα. 

1. Εισαγωγή 

Η εκάστοτε ΕΔΕΑΥ συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και 
αποτελείται από τα εξής μέλη: α) το Διευθυντή/τρια της εκάστοτε σχολικής μονάδας ή, απ’ το νόμιμο 
αντικαταστάτη του (Αναπληρωτή Διευθυντή/τρια ή/και Υποδιευθυντή/τρια) σε περίπτωση απουσίας 

του, β) από έναν εκπαιδευτικό της Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης που υπηρετεί σε Τμήμα Ένταξης ή 
υποστηρίζει μαθητή/τρια μέσω της Παράλληλης Στήριξης, γ) από έναν/μία ψυχολόγο ΠΕ23 και, δ) 
από έναν/μία κοινωνικό λειτουργό ΠΕ30. Προφανώς τα καθήκοντα των μελών της επιτροπής αυτής, 
εκπηγάζουν από το νόμο που αναφέρεται στη σύσταση και λειτουργία της (Νόμος 4115 αρ.39, 

παρ.4{β,γ}, 2013).   
Αναλυτικότερα, υπογραμμίζεται ότι στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ συμμετάσχουν όλα τα 

παραπάνω μέλη, ώστε να αποφασισθεί με ποιο επιστημονικό τρόπο και μορφή κάπο ιοι/ες 
μαθητές/τριες θα υποστηριχθούν μέσω εφαρμογής εξατομικευμένων προγραμμάτων ή/και θα 

παραπεμφθούν για περαιτέρω αξιολόγηση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Η επιτροπή εκτός των άλλων, δύναται 
να ζητάει από το σύλλογο διδασκόντων πριν από κάθε σοβαρή απόφαση σχετικά με τους υπό 
αξιολόγηση μαθητές/τριες, εμπεριστατωμένα τεκμηριωμένη γραπτή εισήγηση για τις δυσκολίες και 
αδυναμίες που παρουσιάζουν στη διδακτική πράξη. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής, επίσης, 

επιτρέπεται να παρίσταται βάσει του νόμου ένας εκπαιδευτικός της Γενικής Αγωγής του/της 
οποίου/ας ο/η μαθητής/τρια ή/και οι μαθητές/τριες χρειάζονται συνεχούς εξειδικευμένης 
παιδαγωγικής παρακολούθησης και υποστήριξης από τη συγκεκριμένη επιστημονική επιτροπή. 

2. Η σημασία λειτουργίας του θεσμού της ΕΔΕΑΥ στο γενικό σχολείο  

Πάρα πολλοί/ές μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν κατά το διάστημα της ανάπτυξής τους, 
ποικιλόμορφα διάφορες αλλαγές στο σώμα τους, στα συναισθήματά τους και, προπαντός, στη 

διάθεσή τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να μάθουν να ελέγχουν με ορθό τρόπο το άγχος κ αι την πίεση 
που νιώθουν και τους προκαλείται τόσο από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις όσο και από τις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η οργάνωση και υλοποίηση ενός ορθολογικού παιδαγωγικο-



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

49 

εκπαιδευτικού προγράμματος για τους μαθητές/τριες αυτούς/ές συνάμα με την ενίσχυση της ψυχο-
συναισθηματικής τους ανθεκτικότητας, κρίνεται ως απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη για την 
επιτροπή αυτή. Ειδικά για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο πλαίσιο 
του γενικού σχολείου, η εφαρμογή του αντίστοιχου παιδαγωγικο-εκπαιδευτικού προγράμματος 

θεωρείται επαυξημένης βαρύτητας και μείζονος σημασίας. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι η ψυχο -
συναισθηματική, συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των μαθητών/τριών που 
χρήζουν εξειδικευμένης βοήθειας και υποστήριξης λόγω των αδυναμιών και δυσκολιών που 
εμφανίζουν στο μαθησιακό κομμάτι, είναι έργο των επιστημόνων – μελών της επιτροπής αυτής 

(Φ.Ε.Κ. 315Β, 2014). 
Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τα οποία 

εκπονούνται στη βάση των αρχών της συνεκπαίδευσης, τα δικαιώματα των ΑμεΑ ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, η εξέλιξη του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και η υποχρεωτικότητα 

εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων αυτών, 
λειτούργησαν ως προωθητική δύναμη δημιουργίας και σύστασης του θεσμού αυτού μέσα στους 
κόλπους των γενικών εκπαιδευτικών οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται η ουσιαστική 
προσφορά του έργου της επιτροπής αυτής, αφού συνιστά μία ρηξικέλευθη καινοτομία για τα 

ελληνικά δεδομένα του εκπαιδευτικού συστήματος, που κινείται προς την κατεύθυνση της καλύτερης 
και βέλτιστης λειτουργίας και οργάνωσης του γενικού σχολείου, όσον αφορά την υποστήριξη των 
μαθητών/τριών που φέρουν εγγενώς ή/και όχι γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές κ αι 
κοινωνικές δυσκολίες και ελλείμματα (Χατζηχρήστου, 2011).  

Δεδομένων τούτων, σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες επιστήμονες στην επιτροπή αυτή, 
τεκμηριώνουν τις αποφάσεις τους κατά τη σύνταξη των εκθέσεών τους, εδρασμένοι σε απτά 
μακροχρόνια παρατηρήσιμα και τεκμηριωμένα δεδομένα, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό την όσο 
το δυνατόν καλύτερη εξέλιξη και ανάπτυξη των μαθησιακών και πρακτικών δεξιοτήτων των 

μαθητών/τριών της ομάδας αυτής, μέσω της εφαρμογής στρατηγικά μεθοδολογικών εργαλείων και 
προγραμμάτων. Το συγκεκριμένο πρωτοβάθμιο όργανο επωμίζεται το έργο της ανίχνευσης, 
αξιολόγησης, διάγνωσης και υποστήριξης των μαθητών/τριών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο 
γενικό σχολείο. Εκτός των προαναφερόμενων, αναλαμβάνουν βάσει των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων τους, τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των μαθητών/τριών που έχουν προταθεί για 
παρακολούθηση και πιθανόν παραπομπής για περαιτέρω εξειδικευμένης αξιολόγησης στο 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Συν τοις άλλοις, οφείλουν να επιλύουν ζητήματα που άπτονται της έμφυλης βίας και 
σχολικού εκφοβισμού, να συντάσσουν και να διαμορφώνουν προγράμματα διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και υποστήριξης και, επίσης, να συνεργάζονται με διάφορους φορείς του Δήμου, για 
την κοινωνική υποστήριξη των μαθητών/τριών εκείνων που αντιμετωπίζουν ποικιλόμορφα 
οικογενειακά προβλήματα και δυσκολίες (Ηρακλείδης, 2011).   

Η παρουσία της συγκεκριμένης επιτροπής στο γενικό σχολείο, πλέον, σηματοδοτεί τη 

μετάβαση των μάχιμων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτήν τη δομή, από την ατομική μορφή 
δράσης και πρακτικής προς το συνεργατικό και συλλογικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Μέσα από 
τις οργανωμένα συστηματικές παρεμβάσεις των μελών της επιτροπής αυτής, όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών και προβλημάτων των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που φοιτούν στους κόλπους του γενικού σχολείου, επιχειρείται και επιτυγχάνεται η εκ 
βάθρων αναδιάρθρωση και αναδιαμόρφωση της παγιωμένης κατάστασης σχετικά με αυτήν την 
ιδιαίτερη ομάδα. Εν τοιαύτη περιπτώσει, αναγνωρίζεται ότι η ιδεολογία και η κυρίαρχη παιδαγωγική 
κουλτούρα των μελών της ΕΔΕΑΥ, διέπει παράλληλα τη διδακτική συμπεριφορά και λειτουργία 

στην πράξη των υπόλοιπων εκπαιδευτικών ενός γενικού σχολικού οργανισμού. Βάσει των 
προρρηθέντων, καταδεικνύεται η καταλυτική επιστημονικο -παιδαγωγική συνεισφορά του ειδικού 
εκπαιδευτικού προσωπικού της επιτροπής αυτής, στην εν γένει ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα και 
προαγωγή του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού. Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΔΕΑΥ, 

εν ολίγοις, έχει την ανάλογη εξειδίκευση ούτως ώστε να αντιμετωπίζει και να εξαλείφει στο πεδίο 
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διαμόρφωσης και συντήρησης τις γνωστικές, ψυχο-συναισθηματικές και συμπεριφορικές αδυναμίες 
και ανεπάρκειες των μαθητών/τριών αυτών (Duncombe & Armour, 2004).  

3. Ο ρόλος της  ΕΔΕΑΥ στην ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική στήριξη των 

υποστηριζόμενων μαθητών/τριών 

Τα μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής, έχουν την ανάλογη προσφυώς επιστημονική 
συγκρότηση και κατάρτιση, έτσι ώστε να χειριστούν και να διαχειριστούν συνάμα, τα πολυποίκιλα 

και ποικιλόμορφα συναισθήματα και αποκλίνουσες από τα εκπαιδευτικά καθεστηκώτα 
συμπεριφορές των μαθητών/τριών όταν χρειάζεται, φυσικά, ως πολύ καλοί και τελέσφοροι ακροατές 
και σύμβουλοι. Επίσης, έχουν την επιστημονική δυνατότητα και ικανότητα να εκμαιεύουν από τους 
μαθητές/τριες που παρουσιάζουν αντισυμβατικά πρωτόγνωρη για το χαρακτήρα τους και τις 

γνωστικές τους αποδόσεις «μυστικά», που πιθανόν να επενεργούν εμπροσθοβαρώς στην εν γένει 
καθημερινή διδακτικά συνηθισμένη λειτουργία τους όπως επίσης και στις ακαδημαϊκές επιδόσεις 
τους. Άλλωστε είναι τοις πάσι γνωστό ότι, σε κρίσιμες καταστάσεις και ζητήματα που τεκταίνονται 
είτε στο χώρο του σχολείου είτε στο περιβάλλον του σπιτιού, ο κάθε μαθητής/τρια αντιδρά 

διαφορετικά και πολυμορφικά, γεγονός, που επαφίεται πάντα τόσο στον τρόπο σκέψης όσο και στην 
ηλικία τους. Διαπιστωμένα, πλέον, διακρίνεται ότι οι συγκρούσεις, οι κρίσεις και τα προβλήματα του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, μεταφέρονται με καταιγιστικούς ρυθμούς, τρόπους και μορφές στη 
διδακτική και σχολική καθημερινότητα των μαθητών/τριών  με ή/και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Clough & Corbeth, 2000). 
Στη μετανεωτερική και μεταμοντέρνα εποχή, που χαρακτηρίζεται από την τεχνολογική 

ανάπτυξη και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας, καταφαίνεται να επηρεάζονται 
ψυχολογικά και συναισθηματικά οι μαθητές/τριες που προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα, συν τοις άλλοις, επαφίονται 
των επιστημονικών και παιδαγωγικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ειδικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού της ΕΔΕΑΥ, που όντας υποχρεωμένοι/ες οφείλουν να τα αντιμετωπίζουν σε καθημερινή 
βάση και να τα επιλύουν έστω και προσωρινά στο μέτρο του δυνατού. Σίγουρα, πρέπει να τονιστεί 

ότι η ανάπτυξη ενός προσφυούς και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος και η ψυχοσυναισθηματική και 
κοινωνική ενδυνάμωση και στήριξη των μαθητών/τριών αυτών, είναι αποκλειστικά και μόνο το 
επιστημονικό μέλημα, ευθύνη και επαγγελματική υποχρέωση τον ατόμων που συστήνουν την 
επιτροπή αυτή. Ως εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα αυτό, πέραν των άλλων, σχεδιάζουν, 

αναπτύσσουν, εκπονούν και υλοποιούν για τις οικογένειες των μαθητών/τριών που παρακολουθούν  
και υποστηρίζουν, διάφορα προγράμματα είτε μέσω κλινικών παρεμβάσεων για τα επείγοντα και 
κρίσιμα προβλήματα και ζητήματα είτε για την αντιμετώπιση των φαινομένων παθογένειας που 
εντοπίζονται και διαδραματίζονται σε καθημερινή βάση στο εσωτερικό των οικογενειών τους 

(Norwich, 2013). 
Ιδιαιτέρως το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΔΕΑΥ, διαθέτει επιστημονική κατάρτιση 

και συγκρότηση στο να οικοδομεί ένα οργανωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων και υποστηρικτικό 
περιβάλλον για τους μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν ετερόκλητα συμπεριφορικά, κοινωνικά και 

ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα και δυσκολίες (Αλεξανδρή & Κουρκούτας, 2014). Τα 
προρρηθέντα επιτυγχάνονται μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής καινοφανών στοχευμένα 
προγραμμάτων και δράσεων. Αναλυτικότερα, σημειώνεται ότι τα προγράμματα και οι δράσεις αυτές, 
κατατείνουν στο να μεταβάλουν τις δυσλειτουργικές συνήθειες και αρνητικές συμπεριφορές των υπό 

υποστήριξη μαθητών/τριών από την επιτροπή αυτή, καθότι το περιεχόμενο και η λογική του 
σχεδιασμού τους, έχουν ως στόχο την εκμάθηση από τη μεριά τους (μαθητών/τριών) συμπεριφορών 
που αποδέχονται την ετερότητα, τον αλληλοσεβασμό και την αποδοχή απόψεων εκ διαμέτρου 
αντίθετων από τις δικές τους. Οι εκβάσεις της εφαρμογής όλων αυτών είναι, η αύξηση και τόνωση 

της αυτοεπίγνωσης, αυτοπεποίθησης, αυτοσυναισθήματος και αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών 
και, συνάμα, της προφύλαξής τους από φαινόμενα εκφοβισμού και απειλών προς  το πρόσωπό τους 
(Αβραμίδου, 2014· Palacios et al., 2019).  
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Με άλλα λόγια, τα μέλη της επιτροπής συγκεντρώνουν για τους προτεινόμενους μαθητές που 
είναι για αξιολόγηση και υποστήριξη, πληροφορίες όσον αφορά το οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον και πλαίσιο και, επιπλέον, χορηγούν άτυπα ψυχομετρικά τεστ και δοκιμασίες που σε 
συνδυασμό με την παρατήρηση, προβαίνουν στην καταγραφή και αξιολόγηση των ψυχογνωστικών 

τους επιδόσεων, δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Βέβαια, καταδεικνύεται ότι ως νεοπαγής θεσμός η 
ΕΔΕΑΥ, έχει προσανατολισμό που είναι αμιγώς παιδαγωγικο -διδακτικός, τουτέστιν, στοχεύει 
περισσότερο στην βελτίωση των ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να αναπτύσσουν ολόπλευρα 

την προσωπικότητά τους (Slee, 2008). Σίγουρα, η καταλληλότητα των προγραμμάτων τα οποία 
πρέπει να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών, είναι αυτή 
που χαρακτηρίζει το επίπεδο της παροχής των υποστηρικτικών υπηρεσιών  της συγκεκριμένης 
επιτροπής στο γενικό σχολείο. Προφανώς είναι ηλίου φαεινότερο ότι η ΕΔΕΑΥ καλείται να αναλάβει 

τη δύσκολη αποστολή επιλογής του ανάλογου εξατομικευμένου προγράμματος για τον/την κάθε/μιά 
μαθητή/τρια, το οποίο βέβαια, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ετερογενείς ανάγκες και δυνατότητές 
τους. Κοντολογίς, διαφαίνεται ότι έργο των μελών της επιτροπής αυτής είναι, να υποστηρίζουν τις 
ψυχοσυναισθηματικές αδυναμίες των μαθητών/τριών, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την εν 

γένει λειτουργία τους τόσο σε οικογενειακό όσο και σε ενδοσχολικό επίπεδο και αποτέλεσμα 
(Λαχανά & Ευσταθίου, 2015). 

4. Η συμβολή των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής στο έργο της ΕΔΕΑΥ  

Οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, θεωρούν ότι τα μέλη της επιτροπής αυτής 
αποσταθεροποιούν την παιδαγωγικο-επιστημονική τους θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
πράξη και, ως εκ τούτου, εκλαμβάνονται ως μία υπόρρητη και αφανής απειλή, που παρεμβαίνουν με 

άκομψο τρόπο και μορφή στο έργο τους. Τούτο συμβαίνει, καθότι φρονούν ότι αμφισβητείτα ι ευθέως 
η πρωτοκαθεδρία και η αυθεντία της θέσης τους εν σχέσει με τον ολοκληρωτικό έλεγχο των 
μαθητών/τριών στην τάξη. Υπό τη λογική αυτή, υφίστανται πλέον, αναδιατάξεις και ανακατατάξεις 
στα καθήκοντα και διδακτικές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής αναφορικά με το 

ρόλο τους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που φέρουν οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Συνεπώς, απαιτείται από αυτούς να αλλάξουν άρδην και ριζικά τις απόψεις και τη 
φιλοσοφία τους για την ουσιαστική συνεισφορά λειτουργίας του θεσμού αυτού στα γενικά σχολεία. 
Παράλληλα, οφείλουν να αναθεωρήσουν και να αναστοχαστούν σχετικά με τις γνώσεις και 

δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν ως σύγχρονοι παιδαγωγοί, ούτως ώστε να συνεργάζονται αγαστά 
και τελέσφορα με τους συναδέλφους της επιτροπής, με απώτερο σκοπό πάντα, το όφελος των 
μαθητών/τριών αυτών σε όλους τους τομείς (Tiedao, 2002). 

Προφανώς, ενώ από τη μία η ραγδαία αλλαγή και μεταβολή που έχει επέλθει στους κόλπους 

του σύγχρονου σχολείου απαιτεί από τους μαθητές/τριες,  πλέον, να διαθέτουν άλλου είδους και 
ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες, απ’ την άλλη, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν από τη δική τους μεριά 
όχι μόνο να είναι πολύμορφα και πολυδιάστατα επιστημονικο-παιδαγωγικά εξειδικευμένοι γύρω από 
το αντικείμενό τους, αλλά επιπρόσθετα, να συνεργάζονται ειλικρινώς, στενά και άκρως ευσυνείδητα 

με τους επαγγελματίες συναδέλφους (ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό) που είναι υπεύθυνοι και 
επωμισμένοι στο κομμάτι που τους αναλογεί, φυσικά, για τη στήριξη και υποστήριξη το ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Χρηστάκης, 2014). Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι εκλείπει και 
απουσιάζει από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού το ενδιαφέρον για αποτελεσματική και δημιουργική 

συνεργασία με τους συναδέλφους της επιτροπής αυτής (ΕΔΕΑΥ), όχι μόνο λόγω ελλιπούς 
επιστημονικά επιμόρφωσης και κατάρτισης, αλλά και λόγω της περιχαρακωτικής κουλτούρας που 
υφίσταται ειδικά τα τελευταία χρόνια στους κόλπους των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής 
(Nικολακάκη, 2003). 

Διαμέσου της επιμόρφωσης ‒σχετικά με την αντιμετώπιση και περιορισμό των εκπαιδευτικών 
αδυναμιών και εμποδίων των μαθητών/τριών τους‒, οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, συνεπώς, 
οφείλουν να αυξάνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους και, ταυτόχρονα, να 
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διαφοροποιούν τις δεξιότητες και ικανότητές τους αναφορικά με τον έως τώρα ρόλο τους απέναντί 
τους (μαθητέ/τριες). Παρά ταύτα, τονίζεται και επισημαίνεται ότι η επιμόρφωσή τους πρέπει να 
πραγματοποιείται με μεθοδολογικό επιστημονικά θεωρητικό και πρακτικό τρόπο και μορφή 
(Mitchell, 2010). Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν όλες τις παιδαγωγικές και 

διδακτικές αδυναμίες και ελλείμματά τους και, ως εκ τούτου, έχουν τη δυνατότητα εφεξής, να 
αντιμετωπίζουν, ιδιαιτέρως τα ψυχοσυναισθηματικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά προβλήματα των 
μαθητών/τριών που θα ενσκήπτουν κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και σχολικής ζωής. Γι’ 
αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, οφείλουν να καθορίζουν και να οριοθετούν μέσω 

στόχων τον τρόπο και τη στρατηγική της συνεργασίας τους με τις ειδικότητες της επιτροπής αυτής, 
ώστε να διευκολύνουν το έργο τους, με απώτερο σκοπό την ουσιαστική αντιμετώπιση των 
παιδαγωγικο-διδακτικών και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών και ανεπαρκειών των 
μαθητών/τριών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας. Μόνο στη βάση των προαναφερόμενων, επιτυγχάνεται 

η ομαλή και όσο το δυνατόν πιο βέλτιστη προσαρμογή, συμπερίληψη και ενσωμάτωση των 
μαθητών/τριών αυτών στο περιβάλλον των δομών της γενικής αγωγής (Nel et al., 2011). 

5. Αναγκαιότητα της έρευνας 

5.1. Γενικός σκοπός της έρευνας 

Με τη συγκεκριμένη επιστημονικο-εμπειρική έρευνα, επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων 
τόσο των μελών της ΕΔΕΑΥ όσο και των Διευθυντών/τριών των γενικών σχολείων όπου λειτουργεί 

η συγκεκριμένη επιτροπή, σχετικά με τη συνεισφορά της ή/και όχι στην ενσωμάτωση και 
προσαρμογή των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δρώμενα και απαιτήσεις της 
σχολικής καθημερινότητας και ζωής. 

5.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης επιστημονικο-εμπειρικής έρευνας και μελέτης, 
είναι τα εξής: 

• Ποιες είναι οι απόψεις των μελών της επιτροπής και των Διευθυντών/τριών για τη 
συνεισφορά της ΕΔΕΑΥ στην ενσωμάτωση και προσαρμογή των μαθητών/τριών αυτών στα 
δρώμενα της σχολικής καθημερινότητας του γενικού σχολείου; 

• Ποιες είναι οι απόψεις των μελών της επιτροπής και των Διευθυντών/τριών για τον τρόπο και 

τη μορφή λειτουργίας της; 

• Ποιες είναι οι απόψεις των μελών της επιτροπής και των Διευθυντών/τριών για το σκοπό και 
το ρόλο ύπαρξης της ΕΔΕΑΥ στο γενικό σχολείο;  

5.3. Μεθοδολογία της έρευνας 

5.3.1. Δείγμα της έρευνας 

Τα δώδεκα (12) μέλη των ΕΔΕΑΥ που υπηρέτησαν το σχολικό έτος 2021 -22 στα γενικά 
σχολεία της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου καθώς και οι Διευθυντές/τριες των σχολείων αυτών, 
αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. 

5.3.2. Μέσο συλλογής ερευνητικών δεδομένων 

Η έρευνα διενεργήθηκε μέσω της ποιοτικής μεθόδου, ενώ οι ημιδομημένες συνεντεύξεις 
αποτέλεσαν το βασικό εργαλείο της έρευνας (Mason, 2011). Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, αφενός, 

επιχειρείται η ανάδειξη των απόψεων και γνωμών των συνεντευξιαζόμενων για την υπό  έρευνα 
θεματική, αφετέρου, διευκολύνεται η ερμηνεία των στάσεων, συμπεριφορών και εμπειριών των 
ερωτώμενων, με απώτερο σκοπό και στόχο τη βαθύτερη νοηματοδότηση των διάφορων φαινομένων 
του κοινωνικού επιστητού (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  
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6. Αποτελέσματα της έρευνας 

Μέσα από την εξαγωγή των επιστημονικών ευρημάτων της έρευνας, αναδεικνύεται η 

ουσιαστική συνεισφορά του θεσμού της ΕΔΕΑΥ στην αντιμετώπιση των γνωστικών, 
ψυχοσυναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών και ελλειμμάτων, που παρουσιάζουν οι 
μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις των γενικών σχολικών οργανισμών.  

6.1. Απόψεις των μελών της επιτροπής και των Διευθυντών/τριών για τη συνεισφορά της 

ΕΔΕΑΥ στην ενσωμάτωση των μαθητών/τριών στα δρώμενα της σχολικής ζωής 

Το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων/ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα, εξάρουν τη 

συμβολή του θεσμού της ΕΔΕΑΥ ως προς τη διευκόλυνση που παρέχουν στους μαθητές/τριες αυτής 
της ιδιαίτερης ομάδας, προκειμένου να άρουν όλους εκείνους τους παράγοντες που συνιστούν 
τροχοπέδη στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην παιδαγωγικο-διδακτική διαδικασία και πράξη.  

 

«Μέσω του έργου μας επιχειρούμε να ενσωματώσουμε ολιστικά όλα τα προτεινόμενα παιδιά προς 
παρακολούθηση στη καθημερινή λειτουργία της τάξης». 

 
«Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που λόγω σύνθετων προβλημάτων ενοχλούν τα 

υπόλοιπα μέσα στην τάξη και είναι στοχοποιημένα». 
 
«Τα μέλη της επιτροπής προσπαθούν να εντοπίσουν πώς τα ψυχοσυναισθηματικά και άλλου 

τύπου προβλήματα επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών αυτών μέσα στην τάξη καθώς 

και την εν γένει συμπεριφορά τους». 

6.2. Απόψεις των μελών της επιτροπής και των Διευθυντών/τριών για τον τρόπο και τη μορφή 

λειτουργίας της 

Βάσει της ανάλυσης και αποκωδικοποίησης των δεδομένων που προκύπτουν από τις 
παραδοχές και τα διαλαμβανόμενα των συνεντευξιαζόμενων, επισημαίνεται ότι με τον τρόπο που 
λειτουργεί η ΕΔΕΑΥ, στην ουσία κατατείνει στην ανίχνευση, αξιολόγηση και διάγνωση τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών των υπό παρακολούθηση  
μαθητών/τριών που φοιτούν στις τάξεις του γενικού σχολείου. 

 
«Ως μέλος της επιτροπής αυτής, πιστεύω ότι έχουμε προσληφθεί ως ειδικοί για να αξιολογούμε 

τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ύστερα, για να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε 
εξατομικευμένα προγράμματα, ώστε να βοηθήσουμε τους μαθητές αυτούς και ταυτόχρονα να 
διευκολύνουμε τους εκπαιδευτικούς στο καθημερινό τους έργο». 

 

«Στην ουσία η συγκεκριμένη επιτροπή συστήθηκε από τους ειδήμονες του υπουργείου, ώστε τα 
μέλη της να υποστηρίζουν τους μαθητές/τριες που υπολείπονται βάσει της ηλικίας τους σε επιδόσεις και 
ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες».   

 

«Προσπαθεί η ΕΔΕΑΥ να μην αποκλείονται οι μαθητές με δυσκολίες από το γενικό πλαίσιο, αλλά 
αντιθέτως, να εντάσσονται με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο σ’ αυτό».  

6.3. Απόψεις των μελών της επιτροπής και των Διευθυντών/τριών για το σκοπό και το ρόλο 

λειτουργίας της στο γενικό σχολείο 

Σύμφωνα με τις κατατιθέμενες γνώμες των ερωτώμενων συνεντευξιαζόμενων της έρευνας, 
θεωρείται ότι με την ΕΔΕΑΥ εισήχθηκαν σε επίπεδο γενικού σχολείου και οι ειδικότητες που 

αφορούν τις ψυχικές υπηρεσίες προς τους μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικά 
και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και δυσκολίες. 
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«Ως Διευθύντρια, θεωρώ ότι η ΕΔΕΑΥ λειτουργεί ως ένα μικρό άτυπο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μέσα στους 

κόλπους του γενικού σχολείου. Προφανώς προσφέρει περισσότερα στην αντιμετώπιση των 
συμπεριφορικών εκρήξεων που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι 

μαθητές/τριες». 
 
«Σίγουρα οι συνάδελφοι της ΕΔΕΑΥ, βοηθάνε εμάς της γενικής αγωγής να αναγνωρίζουμε και 

να επιλύουμε δύσκολες καταστάσεις, για τις οποίες δεν έχουμε εκπαιδευτεί αναλόγως». 

 
«Εδώ και πολύ καιρό χρειαζόταν βοήθεια οι συνάδελφοι της γενικής αγωγής, ειδικά στον τομέα 

της ψυχικής υγείας των παιδιών». 

7. Συμπεράσματα ‒ Προτάσεις 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων της έρευνας, συμφώνησαν μετ’ επιτάσεως ότι η εισαγωγή 
του θεσμού της ΕΔΕΑΥ στο γενικό σχολείο, συνέβαλε στην υποστήριξη και αντιμετώπιση των 

ψυχοσυναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και συμπεριφορικών δυσκολιών των μαθητών/τριών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σίγουρα, εισήλθαν στα σχολεία και κατά κάποιο τρόπο μέσα στις 
τάξεις, ειδικότητες που επιλαμβάνονται της ψυχικής υγείας και κοινωνικής στήριξης των ατόμων 
αυτής της ιδιαίτερης ομάδας. Εν τοιαύτη περιπτώσει, αναγνωρίζεται ακόμη και από τους 

εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής ότι, η παρουσία των μελών της επιτροπής αυτής ακόμη και για 
μία ημέρα την εβδομάδα στο γενικό σχολείο ‒ώστε να παρέχουν βοήθεια σε αυτούς‒ συνιστά μία 
νέα τομή στα εκπαιδευτικά δρώμενα και, επιπλέον, μία εναλλακτική στη φαρέτρα των επιλογών τους 
για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργικών καταστάσεων και προβλημάτων που ενσκήπτουν κατά 

τη διάρκεια της διδακτικής πράξης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ανίχνευση όλων των ειδών 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, πιθανόν να 
έλκουν από το οικογενειακό ή/και όχι μόνο περιβάλλον.  

Ωστόσο, τονίζεται ότι για να είναι ουσιαστική, ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική η 

λειτουργία του θεσμού πρέπει να καταστούν δυνατές κάποιες ριζικές αλλαγές. Τούτο συνεπάγεται, 
ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ΕΔΕΑΥ σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια. Η εφαρμογή της 
προαναφερόμενης συνθήκης, απαιτεί οπωσδήποτε την πρόσληψη περισσότερων ειδικοτήτων 
(ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) ώστε να εργάζονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

περισσότερες ημέρες ‒από τη μία που είναι έως σήμερα‒ στα σχολεία της γενικής αγωγής και 
εκπαίδευσης. Εν ολίγοις, χρειάζεται να μειωθεί ο αριθμός των σχολείων που επισκέπτονται τα μέλη 
της επιτροπής, προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο για να υλοποιούν τα προγράμματά τους 
στους υπό παρακολούθηση μαθητές/τριες με καλύτερα αποτελέσματα.   
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 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Κουκάκης Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 

Περίληψη  

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η Ειδική Αγωγή αποτελούν 
δυο πεδία όπου αναπτύσσονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, ενώ παρατηρούνται σημαντικές 
αλλαγές  στην Εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο σκηνικό στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, με πολλές καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Στην παρούσα εργασία θα 

προσδιορίσουμε τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην ειδική αγωγή και θα 
παρουσιάσουμε ορισμένες εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή που θα 
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παρέχουν γνώσεις και εργαλεία  από τους εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν 
λογισμικά και τεχνολογίες ανάλογα και με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους. Στο 
σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου αναπτύσσονται αυτές οι παρεμβάσεις θα αξιολογήσουμε 
μερικές από αυτές τις εφαρμογές και λογισμικά που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές,  και θα 

αναφέρουμε τα οφέλη αυτών προς στην εκπαιδευτική κοινότητα.  
 
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εφαρμογές και λογισμικά 

1. Εισαγωγή  

Ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας όπου οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε.) εξελίσσονται ραγδαία και εισχωρούν σε πολλούς τομείς της ζωή μας. Η εισαγωγή των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Τ.Π.Ε αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς τις τελευταίες 
δεκαετίες επηρεάζοντας πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η νέα αυτή 
πραγματικότητα δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την εκπαίδευση και ιδιαίτερα τον τομέα 
της ειδικής αγωγής. Οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν μία 

ετερογενή ομάδα λόγω της διαφοροποίησης που παρουσιάζουν όσον αφορά τις δεξιότητές τους και 
την ικανότητά τους να λαμβάνουν και να κατανοούν τις γνώσεις. Έτσι, η εκπαιδευτική προσέγγιση 
πρέπει να είναι εστιασμένη στην εκάστοτε μαθησιακή δυσκολία ή αναπηρία που αντιμετωπίζει ο 
κάθε μαθητής, υιοθετώντας τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους σε ένα ειδικό πλαίσιο συνολικής 

προσέγγισής του.      

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. σε άτομα με αναπηρία 

Με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αποδίδουμε στα ελληνικά 
τον διεθνή αγγλικό όρο Information and Communication Technologies (ICT) και αναφερόμαστε 
συνολικά στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που με τους υπολογιστές και τα δίκτυα υπολογιστών, 

επιτρέπουν την κωδικοποίηση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την αναζήτηση, την ανάκληση και 
μετάδοση της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή (Πλεύρης, 2007). Η χρήση των ΤΠΕ για ΑμεΑ 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών λογισμικού που διευκολύνουν την 
επικοινωνία και την κίνηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Στην κατηγορία 

των ατόμων αυτών συγκαταλέγονται εκείνα με νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης, 
ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας- λόγου, ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), παραβατική 
συμπεριφορά λόγω κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και οι μαθητές με αυξημένες 

νοητικές ικανότητες και ταλέντα (Κυρίδης, Δρόσος, Τσακιρίδου, 2003). Οι εφαρμογές τεχνολογιών 
υποστήριξης είναι βασισμένες στις τεχνολογίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή, της ασύρματης 
επικοινωνίας, της ρομποτικής και της εικονικής πραγματικότητας. Με τη βοήθεια της 
υποστηρικτικής τεχνολογίας η καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία διευκολύνεται και 

ενισχύεται η ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας παρέχουν 
πρόσβαση σε άτομα και μαθητές με κινητικές αναπηρίες οι οποίοι είναι δυνατό πλέον να 
επικοινωνήσουν. Έτσι, άτομα που δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, εκπαιδεύονται 
κατάλληλα και μπορούν να λειτουργήσουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με το κεφάλι τους ή άλλο 

μέρος του σώματός τους ή να κάνουν χρήση διακοπτών ακόμα και με την κίνηση του βλεφάρου ή να 
χρησιμοποιήσουν φορητές επικοινωνιακές συσκευές οι οποίες αντικαθιστούν την ομιλία 
προσφέροντας δακτυλογραφημένα μηνύματα. Το ίδιο και άτομα κωφά, τυφλά ή άτομα που δε 
μπορούν να μιλήσουν, τους δίνεται η δυνατότητα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, να εκπαιδευτούν 

και να επικοινωνήσουν, να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο και να πληκτρολογήσουν ένα κείμενο 
(Yankova & Branekova, 2010). 



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

57 

2.2. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή  

Η χρήση των Τ.Π.Ε. ως εκπαιδευτικών εργαλείων συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των 

προγραμμάτων σπουδών ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία, προσδίδοντας ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα. Γενικά οι Νέες Τεχνολογίες επιδρούν συμπληρωματικά στο μαθησιακό 
περιβάλλον και συμβάλλουν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, στην ανάπτυξη των γενικών 
ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και στην εφαρμογή ενεργητικών μεθόδων μάθησης. Η έρευνα της 

Βοσνιάδου (2006) έχει δείξει ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούμενες ως εκπαιδευτικά εργαλεία προάγουν τη 
γνώση, τη συνεργατική μάθηση και τη δημιουργικότητα, βελτιώνουν τις μεθόδους διδασκαλίας και 
προωθούν την κριτική σκέψη του μαθητή, καθιστώντας τον ικανό να λύσει προβλήματα της 
καθημερινότητάς του.  

Εκτός όμως από το πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης, που αναφέρθηκε παραπάνω, τα τελευταία 
χρόνια καθοριστική είναι και η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην προαγωγή της μάθησης και στο πλαίσιο 
της ειδικής αγωγής. Η Ειδική Αγωγή ορίζεται ως «το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά το 

παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να δοθεί ένας σαφής ορισμός της ειδικής αγωγής. Αρχικά 
έγινε από τη Ρόζα Ιμβριώτη, όπου το 1939 όρισε την ειδική αγωγή ως «η επιστήμη που φροντίζει για 
τη μόρφωση, διδασκαλία και πρόνοια όλων των παιδιών που η σωματική και ψυχική τους εξέλιξη 
εμποδίζεται αδιάκοπα από παράγοντες ατομικούς και κοινωνικούς» (Γιώρη, 2008). Τα άτομα που 

παρουσιάζουν κάθε μορφής αναπηρία χρειάζονται ειδικές εκπαιδευτικές τεχνικές κατά την 
μαθησιακή διαδικασία. Στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση οι τεχνολογίες πληροφορίας παρέχουν 
γνωστική πρόσβαση σε άτομα και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με τη χρήση εικόνων μέσα στα 
γραπτά κείμενα, να τους βοηθά στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και να οδηγούνται 

στη μάθηση. Ο εκπαιδευτικός που ασχολείται με την ειδική αγωγή είναι σημαντικό να ενστερνιστεί 
νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, προωθώντας τη συνεργασία και διευκολύνοντας την 
αξιοποίηση νέων διδακτικών εργαλείων στη τάξη. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποκτήσει 
γνώσεις και ικανότητες σχετικά με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας που προωθούν οι Τ.Π.Ε. (Μυλωνά, 

2006). Με τη στάση του διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς μετατρέπεται πλέον σε συντονιστή, συνεργάτη και 
βοηθό για την δημιουργία της νέας γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας μέσα στην 
τάξη. 

2.3. Οφέλη από την χρήση των Τ.Π.Ε στην ειδική αγωγή  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει αποδειχθεί ότι παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα οφέλη  έχουν επισήμως αναγνωριστεί από πολλές 
χώρες, όπου διαπιστώνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να 
παίρνουν στα χέρια τους την ίδια τους τη μάθηση και να εργάζονται με τους δικούς τους ρυθμούς. 
Στις μέρες μας, οι σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις για την ωφελιμότητα και την 

αποτελεσματικότητα της ένταξης, και οι συνεχείς τεχνολογικές πρόοδοι έχουν διεγείρει το 
ενδιαφέρον για αξιοποίηση των διάφορων εφαρμογών των ΤΠΕ σε εξατομικευμένες παρεμβάσεις 
αλλά και κατά την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία (Presley & D’Andrea, 
2008). 

 Για τους μαθητές, οι οποίοι αδυνατούν να επωφεληθούν από παραδοσιακά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, οι ΤΠΕ μπορούν να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο, ειδικά στην 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, κατά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της 
μάθησης (Rose & Meyer, 2002). Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζουν 

πολλές δυσκολίες στη μάθηση, οι οποίες οφείλονται σε κοινωνικούς, οικονομικούς και φυσικούς 
παράγοντες. Οι τελευταίες έρευνες  υποστηρίζουν τη χρήση των ΤΠΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, 
για τους μαθητές με αναπηρία καθώς είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο στην πρόσβαση σε ψηφιακές 
υποδομές. Βελτιώνει δε, αναπτυξιακούς και γνωστικούς στόχους μικρών μαθητών (Παπαδόπουλος, 

2007). Σήμερα, σε πολλά Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης τα επίπεδα μαθησιακού 
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ενδιαφέροντος και παρακίνησης, είναι πολύ αυξημένα, ως επακόλουθο της ένταξης των ΤΠΕ στην 
καθημερινή διδακτική διαδικασία. Ειδικότερα, ως προς τα οφέλη των ΤΠΕ και ως σημαντικότερες 
τεχνολογικές περγαμηνές τους, στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής, συγκαταλέγονται τα 
παρακάτω: 

• Η εξισωτική και «γνωστικά προσθετική» λειτουργία της τεχνολογίας.  

• Η πληθώρα των βοηθητικών συσκευών. 

• Η παροχή αυτονομίας, αυτοπεποίθησης και ανεξάρτητης μάθησης. 

• Η παροχή άμεσης ανατροφοδότησης. 

• Η καλλιέργεια αισθήματος πλήρωσης και επάρκειας  

• Η βελτίωση των δυνατοτήτων ελέγχου και αυτοελέγχου.  

• Η αναγνώριση της αρετής της μαθητικής ποικιλομορφίας.  

(Κουστριάβα, 2014) 

3.1. Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή 

Οι εφαρμογές Τ.Π.Ε. μπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη 
λειτουργικότητά τους. 

• Γνωστικές ή Εκπαιδευτικές συσκευές, π.χ. παιχνίδια ελεγχόμενα με διακόπτες, ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και λογισμικό 

• Συσκευές κινητικότητας, π.χ. αμαξίδια, scooters, ορθοστάτες, οποιαδήποτε συσκευή που 

εξυπηρετεί το άτομο στην κινητικότητα στο περιβάλλον του.  

• Συσκευές Εναλλακτικής επικοινωνίας, π.χ. επικοινωνιακοί πίνακες ή ηλεκτρονικοί πίνακες 
επικοινωνίας (talkers), βοηθήματα ακοής 

• Συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος, π.χ. βοηθήματα αυτόνομης διαβίωσης, επικοινωνιακά 
βοηθήματα, αρχιτεκτονικές τροποποιήσεις, τεχνολογίες ψυχαγωγίας.  

(Στεφανίδης, 2004) 
 
Είναι πολύ σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε ότι σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες υπάρχουν 

ένας μεγάλος αριθμός από συσκευές, από πολύ απλές έως εξαιρετικά σύνθετες, τις οποίες θα πρέπει 

να λάβουμε υπόψη στην προσπάθεια μας να βρούμε και επιλέξουμε αυτήν που ταιριάζει στις 
ιδιαίτερες ανάγκες ή δεξιότητες του ατόμου στο οποίο καλούμαστε να εφαρμόσουμε στο πλαίσιο της 
Ειδικής Αγωγής (Γεροδιάκομος, 2004). Ορισμένες συσκευές ΤΠΕ οι οποίες χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω όπως περιγράφονται από την 

Κουστριάβα, (2014): 
 

• Μεγεθυντικός φακός στην οθόνη 
 

Ο Μεγεθυντικός φακός είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα εμφάνισης, που καθιστά την οθόνη πιο 
ευανάγνωστη για τους χρήστες με προβλήματα όρασης.  

 
• Εκτυπωτές Braille 

 
Οι εκτυπωτές Braille τυπώνουν σε ειδικό χαρτί σελίδες ή ακόμα και βιβλία σε μορφή Braille. Οι 
εκτυπωτές Braille διακρίνονται στους εκτυπωτές για προσωπική χρήση και σε αυτούς που 
χρησιμοποιούν τα τυπογραφεία Braille. 

 
• Εναλλακτικά Πληκτρολόγια 
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Για την διευκόλυνση των μαθητών με αναπηρία είναι διαθέσιμα στο εμπόριο πληκτρολόγια με ένα ή 
περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά: α) μεγαλύτερο μέγεθος πλήκτρων, β) έγχρωμα πλήκτρα 
και γ) πλήκτρα με ανάγλυφη – Braille ή απεικόνιση χαρακτήρων.  
 

• Ηλεκτρονικές συσκευές κατάδειξης  
 

Επιτρέπουν τον έλεγχο του κέρσορα της οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή  χωρίς τη χρήση 
χεριών. Όλες οι λειτουργίες προκαλούνται από τις παραλλαγές της πίεσης αέρα στη στοματική 

κοιλότητα. Δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο λογισμικό για τον έλεγχο ποντικιού.  
 

• Πλακέτες και οθόνες αφής 
 

Μπορούν να αντικαταστήσουν το συμβατικό ποντίκι και προσφέρουν και πρόσθετες λειτουργίες. Με 
την άσκηση ελάχιστης πίεσης πάνω στην οθόνη μπορεί να ελεγχθεί από το χρήστη η κίνηση του 
κέρσορα, αλλά και άλλες λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 

• Ποντίκι Μοχλός 
 

Χρησιμοποιείται για την κίνηση του κέρσορα στην οθόνη, όταν ο μαθητής αντιμετωπίζει κινητικές 
δυσκολίες και αδυνατεί να κρατήσει το ποντίκι, το οποίο είναι αρκετά μικρό σε μέγεθος και απαιτεί 

ικανότητες λεπτής κινητικότητας που ίσως ο μαθητής δε διαθέτει.  
 

• Ιχνόσφαιρα 
Έχει παρόμοια χρήση με το ποντίκι μοχλό. Η αρχή λειτουργίας της είναι ανάλογη αυτής των παλιών 

ποντικιών και ενδείκνυται για πιο βαριές περιπτώσεις κινητικών δυσκολιών.  
 

• Μαγνητική γραφίδα  
 

Είναι ένα επίπεδο επιτραπέζιο εξάρτημα σαν μικρός πίνακας, το οποίο μπαίνει μπροστά στην οθόνη 
του υπολογιστή στη θέση του πληκτρολογίου και ο μαθητής μπορεί να γράψει, να ζωγραφίσει και να 
βλέπει ταυτόχρονα στην οθόνη του υπολογιστή την εργασία του.  
 

• Χρωματιστοί φωτεινοί διακόπτες  
 

Χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση του αριστερού ή δεξιού «κλικ». Αφού ο μαθητής συνδέσει τη 
χρήση του ποντικιού με την κίνηση του κέρσορα στην οθόνη, στη συνέχεια περνάει στη μάθηση 

«πατώ το φωτεινό διακόπτη» και στη συνέχεια στη μάθηση «κάνω κλικ με το ποντίκι».  
 

• Υπηρεσίες-Τεχνολογίες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου  
 

Εκπαιδευτικές πλατφόρμες που περιλαμβάνουν ποικίλες εφαρμογές όπως: σύνθεση φωνής από 
κείμενο, ομιλούσες ιστοσελίδες, σύστημα μετατροπής γλώσσας, σύστημα δυναμικής σύνθεσης 
νοημάτων και νοηματικού λόγου, σύστημα αναγνώρισης νοημάτων, δακτυλικό πληκτρολόγιο κ.ά. 
(http://www.ilsp.gr/el/services-products/technologies). 

 
• Εκπαιδευτική εφαρμογή «Εύγλωττον» 

 
Η συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του ΥΠΕΠΘ 

με στόχο τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 9 -13 ετών με δυσλεξία. Η 
εφαρμογή αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό εργαλείο αξιολόγησης της 

http://www.ilsp.gr/el/services-products/technologies
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αναγνωστικής ικανότητας και ως εξατομικευμένο μέσο αποκατάστασης των αντίστοιχων δυσκολιών. 
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί από τον μαθητή ανεξάρτητα και παράλληλα ο 
ειδικός εκπαιδευτικός από τη σελίδα του διαχειριστή, που λειτουργεί διαδικτυακά, να παρακολουθεί 
την πρόοδο του μαθητή του αλλά και να προσθέτει δικό του αναγνωστικό υλικό 

(https://evglotton.ilsp.gr/).  
 

3.2. Λογισμικά για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

 
Εκτός από συσκευές, υπάρχουν και ορισμένα εκπαιδευτικά λογισμικά ειδικής αγωγής όπως 
περιγράφονται από την Κουστριάβα, (2014): 

 
• Αναγνώστες οθόνης 

Οι αναγνώστες οθόνης είναι λογισμικό για άτομα που είναι τυφλά ή με σοβαρή οπτική αναπηρία, ή 
για άτομα αναλφάβητα ή με μαθησιακές δυσκολίες 

 
• Μεταφραστές Braille  

 
Οι μεταφραστές Braille είναι το απαραίτητο λογισμικό που επιτρέπει τη μετάφραση ενός κειμένου 

που είναι γραμμένο σε κάποιο κειμενογράφο, σε μορφή Braille, και την ανάγλυφη εκτύπωσή του σε 
έναν εκτυπωτή Braille 
 
 

• Λογισμικό «The Grid» 
 

Το λογισμικό The Grid της εταιρείας Sensory Software είναι Λογισμικό Εναλλακτικής και 
Ενισχυτικής Επικοινωνίας. Παρέχει επικοινωνία με σύμβολα ή κείμενα και ολοκληρωμένη 

πρόσβαση σε λειτουργικό σύστημα Windows με ταυτόχρονη χρήση διακοπτών, πληκτρολόγιων και 
συσκευών κατάδειξης. 
 

• Εκπαιδευτικό λογισμικό «Το σπίτι μου και το σχολείο μου»  

 
Ο σχεδιασμός του  συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού Ειδικής Αγωγής  είναι να ενθαρρύνει 
την ανακάλυψη, την εκμάθηση και την επικοινωνία, σχετικά με αντικείμενα και δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής  (https://www.kastaniotis.com). 

 
• Εκπαιδευτικό λογισμικό «ΕΚΤΟ!ΝΟΥΣ» 

 
Το λογισμικό αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες είναι ειδικά επιλεγμένες, λαμβάνοντας 

υπόψη και χρήστες που χρησιμοποιούν διακόπτη. Οι επτά παροτρυντικές δραστηριότητες του 
λογισμικού είναι προσπελάσιμες μέσω του ποντικιού, του πληκτρολογίου, του διακόπτη, οθόνης 
επαφής ή ακόμη και πίνακα αλληλεπίδρασης.  
 

(http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/logismika/ektonous.pdf) 
 

• Εκπαιδευτικό λογισμικό «Ακτίνες» 
 

Το λογισμικό «Ακτίνες» αποτελεί δομημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον για μαθητές προσχολικής 
ηλικίας ή με νοητική υστέρηση (ελαφρά και μέτρια). Έχει κατασκευαστεί με δραστηριότητες 
κατάλληλες για την επίτευξη σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό των εκπαιδευτικών στόχων. Είναι 

https://evglotton.ilsp.gr/
https://www.kastaniotis.com/edusoft/01.html
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/logismika/ektonous.pdf
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ευχάριστο στους μαθητές γιατί έχει τη μορφή παιχνιδιού, ενώ κινητοποιεί την προσοχή των μαθητών 
παρουσιάζοντας τα διάφορα θέματα πολυαισθητηριακά: οπτικά, ακουστικά και απτικά. Έχει μεγάλη 
προσαρμοστικότητα και ευελιξία μιας και ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει τις 
δραστηριότητες στο επίπεδο του μαθητή  (https://pliroforikieeeek.wordpress.com).  

 
• Το λογισμικό «The Switch» 

 
Αποτελείται από 6 διαφορετικά παιχνίδια για χρήστες με κινητικές και γνωστικές δυσκολίες που 

χρησιμοποιούν 1 ή 2 διακόπτες. Τα παιχνίδια αυτά επιτρέπουν σε χρήστες διακοπτών να παίζουν 
χωρίς επίβλεψη, αναπτύσσοντας παράλληλα τις ικανότητές στους στη χρήση τους. Κάθε παιχνίδι 
διδάσκει σε ένα διαφορετικό τομέα χρήσης διακοπτών όπως επιλογή του σωστού, χρονισμός, τυχαία 
επιλογή κλπ. Επίσης περιλαμβάνει δραστηριότητες εκπαίδευσης σε βασικές έννοιες (π.χ. αριστερό-

δεξί, κατευθυντικότητα κλπ.) 
 

• Το λογισμικό «GCompris»  
 

Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πακέτο εκμάθησης και ψυχαγωγίας το οποίο περιλαμβάνει 
δραστηριότητες μαθηματικών και ανάγνωσης, βιωματικής εμπειρίας, πάζλ και παιχνίδια 
διασκέδασης και στρατηγικής. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  2 έως 10 ετών και σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες, όπως νοητική υστέρηση, χαμηλή όραση και κινητικά προβλήματα, ίδιων ή και μεγαλύτερων 

ηλικιών (https://gcompris.net/index-el.html).  
 

4. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, οι συσκευές και υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
αυξήσουν ή να βελτιώσουν τις λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες αποτελούν 
μέρος της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό υπάρχουν λογισμικά όπως βοηθήματα 

καθημερινής ζωής και συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος που εκτός της εκπαιδευτική διάσταση 
συμβάλλουν  αποφασιστικά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Στις 
μέρες μας οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχουν κατακλύσει όλους τους 
τομείς της κοινωνίας. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα 

στην εκπαίδευση ειδικής αγωγής είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας. Υποστηρικτικό υλικό και 
λογισμικό δημιουργούν τη βάση για ένα τρόπο αλληλεπίδρασης ο οποίος θα διευκολύνει τη 
μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής. Πρωταρχικής σημασίας είναι οι 
εκπαιδευτικοί να αντιληφτούν τη σπουδαιότητα των τεχνολογιών αυτών, τις οποίες καλούνται να 

εφαρμόσουν σε μια εκπαιδευτική περίσταση. 
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ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΔΡΑΣΗΣ 

 
Γελαστοπούλου Μαρία 

Σύμβουλος Α΄Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
 

Περίληψη  

Η μελέτη της διεθνούς  βιβλιογραφίας αναδεικνύει την άμεση συσχέτιση του Εξατομικευμένου 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Ε.Π.) με την εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία. Ο τρόπος 
εφαρμογής του κρίνεται καθοριστικός προκειμένου να παρασχεθούν η καταλληλότερη εκπαίδευση 

και  οι απαραίτητες υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης εντός και εκτός σχολείου. Μελετητές του χώρου 
εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τον ενταξιακό χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών και πρακτικών που υιοθετούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Ε.Π..  

Υπό το πρίσμα αυτό, υλοποιήθηκε μια έρευνα μεικτού μεθοδολογικού εργαλείου δύο φάσεων. 

Στην α΄ φάση επισκοπικής έρευνας αποτυπώθηκε η  παρούσα κατάσταση αναφορικά με το Ε.Ε.Π. 
στην Ελλάδα και στη β΄ φάση υλοποιήθηκε μία πολυεπίπεδη έρευνα δράσης υπό το πρίσμα της 
ενταξιακής φιλοσοφίας στην προσχολική εκπαίδευση. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί 
η παρουσίαση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόστηκαν αναφορικά με το Ε.Ε.Π. με 

σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η έρευνα καταδεικνύει προοπτικές που 
διανοίγονται για την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης.   

 
Λέξεις κλειδιά: Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ενταξιακή εκπαίδευση, έρευνα 

δράσης, προσχολική εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, στενά συνδεδεμένη με την εκπαίδευση μαθητών/τριών 
με αναπηρία είναι η εφαρμογή του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Ε.Π.) που 
περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες και πρακτικές προκειμένου να παρασχεθούν η κατάλληλη 
εκπαίδευση στο πλαίσιο του σχολείου και  οι απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες εντός και εκτός 

σχολείου που προβλέπονται από την πολιτεία (NJDE, 2014·Mitchell, Morton & Hornby, 
2010·NCFSE, 2006). Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα εφαρμογής του για την πρόοδο και εξέλιξη 
των εν λόγω μαθητών/τριών, ολοένα και περισσότερες χώρες, διεθνώς, θεσμοθετούν την υλοποίησή 
του μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (για πρώτη φορά με το νόμο 2917/2000). Ωστόσο, οι ισχύουσες 

θεσμικές ρυθμίσεις, ο τρόπος που προσεγγίζεται ο/η μαθητής/ήτρια και η διδασκαλία κατά την 
εφαρμογή του  Ε.Ε.Π, εγείρουν προβληματισμούς, καθώς αυτό από τον τρόπο που εφαρμόζεται 
μπορεί να καταστεί όχημα για διαχωρισμό και αποκλεισμό των εν λόγω μαθητών/τριών ή μέσο 
προώθησης της ενταξιακής προοπτικής. Επιπροσθέτως, επιστήμονες  του χώρου αναφέρονται σε 

προβλήματα και δυσκολίες που προκύπτουν κατά  την εφαρμογή του, εκφράζουν τον προβληματισμό 
τους για την καταλληλόλητα και αποτελεσματικότητα  των πρακτικών που υιοθετούνται στο πλαίσιο 
υλοποίησής του και τον ενταξιακό τους χαρακτήρα (Blackwell & Rossettim, 2014· Mitchell, Morton 
& Hornby, 2010).  

Στην παρούσα μελέτη αναγνωρίζοντας τη σημασία εφαρμογής του Ε.Ε.Π. υπό την οπτική της 
ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education), υιοθετούνται οι αρχές και πρακτικές της ενταξιακής 
φιλοσοφίας, της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, των κοινωνικοπολιτισμικών 
θεωριών και της Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky, της κριτικής παιδαγωγικής και της 
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προσωποποιημένης μάθησης (Personalised Learning)   που θέτουν στο κέντρο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας τον/τη μαθητή/ήτρια και τον/την προσεγγίζουν ολιστικά (Vygotsky, 1993· NJDOE, 
2014), προκειμένου να διερευνηθεί η επιρροή τους στην προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης ως 
προϋπόθεση ενός  δημοκρατικού σχολείου. 

H ενταξιακή εκπαίδευση αφορά σε όλους τους μαθητές,  προάγει την αρχή της ισοτιμίας και 
βασίζεται σε μια θετική αντίληψη της  διαφορετικότητας και της αναπηρίας ως ευκαιρία για μάθηση 
και όχι ως πρόβλημα προς ομαλοποίηση μέσω της αναδόμησης του σχολείου, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού (Booth,  Ainscow, 2011). 

Η προσωποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση που υιοθετείται τοποθετεί το/τη μαθητή/τρια στο 
κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή του στο σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση της διδασκαλίας. Βασικό μέλημα αποτελεί η εφαρμογή στρατηγικών 
μάθησης που ταιριάζουν στον/στη κάθε μαθητή/τρια (NJDOE, 2014·Unesco, 2012). Στοχεύει στην 

ενδυνάμωση του σχολείου και τη διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας, του Π.Σ. των 
μεθόδων και πρακτικών, του ρόλου των εκπαιδευτικών, ώστε το μαθησιακό περιβάλλον να 
ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα του/της μαθητή/τριας προκειμένου  

Αναφορικά με τον προσδιορισμό του Ε.Ε.Π, δεν υπάρχει ένας κοινός ορισμός, ούτε 

εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα. Στην παρούσα εργασία 
νοηματοδοτείται ως ένα πλαίσιο εκπαιδευτικού προγραμματισμού που διαμορφώνεται συνεργατικά 
και διεπιστημονικά από όλους τους/τις εμπλεκομένους/ες στην εκπαίδευση του παιδιού,  με τη 
συμμετοχή των γονέων και του παιδιού,  προκειμένου να παρασχεθούν η κατάλληλη εκπαίδευση στο  

σχολείο και  οι απαραίτητες υπηρεσίες ειδικής αγωγής εντός  και εκτός σχολείου λαμβάνοντας υπόψη 
το σύνολο της προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, το μαθησιακό 
του στυλ,  τις δυνατότητες και αδυναμίες του (Blackwell & Rossettim, 2014· Mitchell,  Morton et al, 
2010· NCFSE, 2006).  

Η παρούσα έρευνα δράσης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού εγχειρήματος 
αναφορικά με την εφαρμογή του Ε.Ε.Π. στην Ελλάδα, το οποίο στοχεύει αφενός στην αποτύπωση 
της παρούσας κατάστασης αναφορικά με το πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Ε.Π. στην εκπαίδευση νηπίων 
με αναπηρία στην Ελλάδα και αφετέρου, στην εφαρμογή νέων, ενταξιακών πρακτικών στο πλαίσιο 

της έρευνας δράσης, στην ανάδειξη των προκλήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Ε.Ε.Π. 
και των προοπτικών που διανοίγονται για την προώθηση της ένταξης και τη δημιουργία ενός 
δημοκρατικού σχολείου. Επισημαίνεται πως το αντικείμενο της παρούσας εργασίας περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στην παρουσίαση των ενταξιακών πρακτικών που επιχειρήθηκαν στο πλαίσιο 

της έρευνας δράσης και αφορούν σε πρακτικές: α) οργάνωσης και διαφοροποίησης της διδασκαλίας 
και του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.), διασφάλισης της προσβασιμότητας  και πολλαπλών τρόπων 
εργασίας, β) αξιολόγησης του Ε.Ε.Π., των νηπίων και του εκπαιδευτικού έργου, γ) συνεργασίας σε 
πολλαπλά επίπεδα, δ) ενεργούς συμμετοχής των γονέων και των παιδιών και ε) για την ομαλή 

μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. 
Τα γενικά ερωτήματα του ευρύτερου  ερευνητικού εγχειρήματος αφορούν: α) στη 

νοηματοδότηση του Ε.Ε.Π. από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα (προσδιορ ισμός του 
Ε.Ε.Π., αναγκαιότητα εφαρμογής, περιεχόμενο του Ε.Ε.Π., μαθητές/τριες που αφορά, 

συμμετέχοντες/ουσες στην εφαρμογή του, ο ρόλος των νηπίων κατά την εφαρμογή), β) τις πρακτικές 
που υιοθετούνται κατά την εφαρμογής του Ε.Ε.Π. (για ποια νήπια σχεδιάζεται Ε.Ε.Π., οι ρόλοι των 
εμπελκομένων στη διαδικασία εφαρμογής, οι συνεργασίες  που λαμβάνουν χώρα, πρακτικές 
διαφοροποίησης της διδασκαλίας, οι αξιολογικές διαδικασίες, οι τρόποι και τα μέσα που 

αξιοποιούνται, οι προκλήσεις και οι προοπτικές, οι προτεινόμενες αλλαγές και πρακτικές,  οι 
προϋποθέσεις  εφαρμογής ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών και η αποτελεσματικότητα του 
Ε.Ε.Π. υπό την ενταξιακή οπτική, όπως διερευνήθηκε  στο πλαίσιο της έρευνας δράσης), γ) την 
αποτίμηση της εκπαιδευτικής πολιτικής-νομοθεσία, Π.Σ., επιμορωτικό πλαίσιο- αναφορικά με το 

Ε.Ε.Π. (προώθηση πολιτικών και πρακτικών ενίσχυσης της εφαρμογής του Ε.Ε.Π. στην ενταξιακή 
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προσχολική εκπαίδευση ή όχι, αποτίμηση των  Π.Σ. και των επιμορφωτικών δράσεων που παρέχονται 
από την πολιτική ηγεσία,  

Επισημαίνεται πως  από τα παραπάνω ερωτήματα,  με βάση το αντικείμενο και το στόχο της 
παρούσας εργασίας, όπως έχουν προαναφερθεί, θα απαντηθεί το υποερώτημα του δεύτερου (β) 

γενικού ερωτήματος που αφορά στην εφαρμογή ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών  και 
τηναποτελεσματικότητά του στο πλαίσιο της έρευνας δράσης.    

    

 
Εικόνα 1. Ενταξιακές εκπαιδευτικές πρακτικές  

 

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας 

Εφαλτήριο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκε 
η παρούσα έρευνας δράσης, αποτέλεσε ο κριτικός αναστοχασμός από την έως τώρα εμπειρία της 
χώρας στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και την εφαρμογή του Ε.Ε.Π. Κρίθηκε σκόπιμη μια 
πολυεπίπεδη μεθοδολογική προσέγγιση για τη μελέτη, την ανάλυση  και την ερμηνεία  των 

δεδομένων μιας ολιστικής εξέτασης των παραγόντων που συνδέονται με την εφαρμογή των  
Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, υπό το πρίσμα της ενταξιακής εκπαίδευσης. Ένα 
τέτοιο πολυεπίπεδο ερευνητικό εγχείρημα υλοποιήθηκε από τη γράφουσα, μέρος του οποίου θα 
παρουσιαστεί στην παρούσα εργασία και συγκεκριμένα οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν στη β΄φάση 

έρευνας (έρευνα δράσης) σχετικά με την εφαρμογή του Ε.Ε.Π. στην προσχολική εκπαίδευση υπό την 
οπτική της ενταξιακήςφιλοσοφίας.  

2.1. Μεθοδολογία έρευνας 

Για την υλοποίηση του πολυδιάστατου ερευνητικού εγχειρήματος, σκόπιμη κρίθηκε η 
αξιοποίηση ενός μεικτού μεθοδολογικού  πλαισίου που περιλαμβάνει; α) τη συλλογή ποιοτικών και 
ποσοτικών δεδομένων από όλους/ες τους/τις εμπλεκομένους/ες στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή 

του Ε.Ε.Π. νηπίων με αναπηρία, και β) την υλοποίηση μιας έρευνας δράσης για την εφαρμογή του 
Ε.Ε.Π., υπό το πρίσμα της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η χρήση πολλαπλών μεθόδων και εργαλείων 
στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση του θέματος, στην τριγωνοποίηση των δεδομένων της έρευνας  
και στην παραγωγή έγκυρων και αξιόπιστων ευρημάτων (Ιωσηφίδης, 2003), μέσω της διερεύνησης 

του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των εκπαιδευτικών πρακτικών και διαδικασιών που 
εφαρμόζονται. Ωστόσο, δίνεται  έμφαση στην ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση.  

Το ερευνητικό εγχείρημα υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην α΄ φάση  διενεργήθηκε η έρευνα 
επισκόπησης και στη β΄ φάση η έρευνα δράσης (αποτελεί  το αντικείμενο της παρούσας εργασίας) 
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σε ένα τμήμα ένταξης νηπιαγωγείου καθόλη τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Για την υλοποίηση 
της β΄φάσης αξιοποιήθηκαν δεδομένα από την έρευνα απόψεων και πρακτικών (α΄ φάση), μέσω: α) 
των ημιδομημένων συνεντεύξεων με εμπλεκομένους/ες στην εκπαίδευση  νηπίων με αναπηρία 
(εκπαιδευτικοί, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής και ενταξιακής Εκπαίδευσης -ΣΕΕ ΕΑΕ-

, εργαζόμενοι και Προϊστάμενοι από τα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης –
ΚΕΔΔΥ/ΚΕΔΑΣΥ), β) της μη συμμετοχικής παρατήρηση ετήσιας βάσης,  διάρκειας 250 ωρών, σε 
22 ειδικά νηπιαγωγεία και τμήματα ένταξης νηπιαγωγείων για τον εντοπισμό των βασικών 
θεματικών που άπτονται του αντικειμένου της έρευνας και γ) των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων 

με κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και κλίμακες βαθμονόμησης τύπου Likert για τη συλλογή 
δεδομένων που άπτονται των ερευνητικών ερωτημάτων από ένα ευρύτατο δείγμα πανελλαδικής 
εμβέλειας (όλα τα ΚΕΔΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ που είναι υπεύθυνα για τη διάγνωση και το σχεδιασμό του 
Ε.Ε.Π. των νηπίων με αναπηρία και ΣΕΕ ΕΑΕ, όλης της Ελλάδας) (Creswell, 2016).  

Η παρούσα  εκπαιδευτική έρευνα δράσης συνεργατικού και συμμετοχικού χαρακτήρα 
συνδυάζει θεωρία και πρακτική προκειμένου να εφαρμοστούν νέες  βελτιωτικές πρακτικές και 
διαδικασίες για την εφαρμογή του Ε.Ε.Π. με στόχο την αλλαγή της προβληματικής κατάστασης που 
έχει εντοπιστεί από την έρευνα επισκόπησης στην α΄φάση έρευνας. Αξιοποιούνται συνδιαστικά 

στοιχεία της τεχνικής, πρακτικής και χειραφετικής έρευνας δράσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2003) σε 
νηπιαγωγείο που επιλέχτηκε μετά τις  επιτόπιες παρατηρήσεις.  

Τα ερευνητικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας δράσης είναι ποικίλα, 
ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα (Creswell, 2016). Πιο συγκεκριμένα,  οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια με ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις για εκπαιδευτικούς, γονείς 
και νήπια, οπτικοακουστικό υλικό, όπως φωτογραφίες, οπτικοποιημένα φύλλα με προκαθορισμένες 
θεματικές και πεδία για προσθήκη νέων δεδομένων, η βιντεοσκόπηση, η παρατήρηση με 
συγκεκριμένα πρωτόκολλα και ημερολόγια καταγραφής, εργαλεία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων από κριτικούς φίλους, ατομικά οπτικοποιημένα φύλλα αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης και εβδομαδιαία πλάνα εκπαιδευτικού σχεδιασμού των νηπίων, έντυπα 
αξιολόγησης των δραστηριοτήτων και τρόπων εργασίας από τα νήπια, ανεκδοτικές εκθέσεις και 
ημερολόγια αναστοχασμού και καταγραφής καθώς και έντυπα αποτύπωσης του αναπτυξιακού 

προφίλ των νηπίων ανά τομέα ανάπτυξης.  
Αναφορικά με το δείγμα, στην έρευνα δράσης εκτός την ερευνήτρια συμμετείχαν νηπιαγωγοί 

γενικής και ειδικής εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας που υλοποιήθηκε η παρέμβαση, Ειδικό 
Βοηθητικό Προσωπικό, πέντε κριτικοί φίλοι, νήπια με και χωρίς αναπηρία της επιλεγμένης σχολικής 

μονάδας, γονείς μαθητών/τριών με και χωρίς αναπηρία, προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ-ΚΕΔΑΣΥ- της 
περιοχής ευθύνης του νηπιαγωγείου που υλοποιήθηκε η έρευνα δράσης και ο Συντονιστής 
Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίοδευσης.  

Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στη θεματική ανάλυση περιεχομένου (Ιωσηφίδης, 

2003). Η ερμηνεία των δεδομένων αξιοποιεί συνδυαστικά το εννοιολογικό πλαίσιο που παρέχει το 
κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας (Barton & Oiver, 2003), οι θεωρίες της κριτικής 
παιδαγωγικής καθώς και οι παραδοχές της ερμηνευτικής παράδοσης. 

Αντλώντας από τα δεδομένα της έρευνας επισκόπησης (δεν αποτελούν αντικείμενο της 

παρουσας εργασίας) καθώς και από το πλαίσιο του νηπιαγωγείου που υλοποιήθηκε η έρευνα δράσης: 
α) σκιαγραφήθηκε αρχικά η προβληματική εικόνα αναφορικά με την εφαρμογή το υ Ε.Ε.Π. στο 
νηπιαγωγείο, β) σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν οι πρακτικές που παρουσιάστηκαν στην εισαγωγή 
ως αντικείμενο της εργασίας προκειμένου να εντοπιστούν οι προκλήσεις και οι προοπτικές που 

διανοίγονται και γ) αξιολογήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση, όπως προβλέπει το μεθοδολογικό 
πλαίσιο μιας έρευνας δράσης (Κατσαρού, 2016) 

2.2. Παρουσίαση - ανάλυση 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τα σημεία προβληματισμού ως προς την εφαρμογή 
του Ε.Ε.Π. στην προσχολική εκπαίδευση που αφορούν: α) στη στρεβλή νοηματοδότηση  και το 
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ελλιπές περιεχόμενο του Ε.Ε.Π., β) στις μη ενταξιακές διδακτικές πρακτικές  και στη διαχείριση του 
Π.Σ. που είναι απομακρυσμένη από τη φιλοσοφία της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, 
γ) στις αξιολογικές διαδικασίες (τρόποι και μέσα) νηπίων, Ε.Ε.Π. και εκπαιδευτικού έργου που δεν 
διασφαλίζουν την έγκυρη εκπαιδευτική αξιολόγηση, γ) στους διαχωριστικούς ρόλους των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και στην έλλειψη συνεργατικών 
πρακτικών/συνδιδασκαλίας,  δ) στην έλλειψη διεπιστημονικής προσέγγισης και επαρκούς ομάδας 
εφαρμογής του Ε.Ε.Π., ε) στο ρόλο των γονέων που φαίνεται να περιορίζεται στην παροχή 
πληροφοριών,στ) στην έλλειψη θεωρητικής κατάρτισης ή και εμπειρίας  των εμπλεκομένων στην 

εφαρμογή του Ε.Ε.Π. σε ζητήματα εφαρμογής και σχεδιασμού του και ζ) στις ασάφειες και ελλείψεις 
της νομοθεσίας που φαίνεται να μην έχει ενταξιακό χαρακτήρα (Ζώνιου-Σιδέρη, Ντεροπούλου-
Ντέρου & Βλάχου- Μπαλαφούτη, 2012). 

 Λαμβάνοντας υπόψη την προβληματική ως προς την εφαρμογή του Ε.Ε.Π. σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν αντίστοιχα βελτιωτικές ενταξιακές πρακτικές (προαναφέρθηκαν στο αντικείμενο της 
έρευνας στην εισαγωγή). Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι εν λόγω πρακτικές ομαδοποιημένες σε 
τρεις άξονες που αφορούν: α) στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης και 
του Ε.Ε.Π. ως συστατικό της στοιχείο (πρακτικές οργάνωσης και διαφοροποίησης της διδασκαλίας 

και του Π.Σ., επιλογή στόχων και της θεματολογίας από τα νήπια, τρόποι εργασίας των παιδιών και 
πρακτικές οργάνωσης της τάξης και διασφάλισης της προσβασιμότητας, δράσεις ομαλής μετάβασης 
στο δημοτικό σχολείο, κ.ά.) β) στους ρόλους των εμπλεκομένων  στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή 
του Ε.Ε.Π. και στις συνεργατικές πρακτικές (πολυεπίπεδη δυνεργασία, διεπιστημονική προσέγγιση)  

και γ) στις αξιολογικές διαδικασίες-τρόποι και μέσα- του Ε.Ε.Π., των νηπίων και του εκπαιδευτικού 
έργου. Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μία σφαιρική παρουσίαση αυτών των πρακτικών.  

Αναφορικά με τον πρώτο άξονα εκπαιδευτικών πρακτικών και διαδικασιών που 
εφαρμόστηκαν, αρχικά υλοποιήθηκε μια σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων με στόχο την 

ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση ( εκπαιδευτικών και γονέων) για ζητήματα που αφορούν στην 
αναπηρία, στις εκπαιδευτικές πρακτικές ένταξης, στο Ε.Ε.Π., στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
στην προσωποποιημένη μάθηση προκειμένου να υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Στη συνέχεια 
συναποφασίστηκαν οι πρακτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν. Μέρος των εκπαιδευτικών 

πρακτικών ήταν: α) τριμηνιαίος, μηνιαίος και αναλυτικός γραπτός  εβδομαδιαίος σχεδιασμός του 
εκπαιδευτικού προγράμματος με συγκεκριμένους στόχους και διαφοροποιημένες δραστηριότητες 
που επιλέγονταν και με τη συμμετοχή των νηπίων που αποτελούσε βάση για συζήτηση και κριτικό 
αναστοχασμό για την επόμενη εβδομάδα, β) εβδομαδιαία συνάντηση των εκπαιδευτικών και 

κατάθεση γραπτού αναστοχασμού με ποσοτικά κριτήρια  και ποιοτικές καταγραφές μέσω 
συγκεκριμένου εργαλείου που ανέπτυξε η γράφουσα, γ) αναδιοργάνωση της  τάξης (χώρος και υλικά) 
με βάση τις ανάγκες των παιδιών δ) ορισμός των αναγκαίων συναντήσεων με γονείς και άλλους/ες 
εμπλεκόμενους/ες, στ) η εφαρμογή πρακτικών αξιολόγησης των δράσεων από εκπαιδευτικούς και 

νήπια.4,50 
Το ισχύον Π.Σ (ΔΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό 

διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων βάσει των διαφορετικών αναγκών των νηπίων. Εφαρμόστηκαν 
πολλαπλοί τρόποι εργασίας (ομαδική, ομαδοσυνεργατική, ολομέλεια, ατομική) με έμφαση στην 

ομαδοσυνεργατική και διαφορετικά μοντέλα συνδιδασκαλίας των εκπαιδευτικών (Basye, 2018). Το 
Ε.Ε.Π. περιλάμβανε και  στόχους που δεν περιλαμβάνονταν στο Π.Σ., αλλά προέκυπταν ως 
αναγκαιότητα από τη παιδαγωγική αξιολόγηση των νηπίων, από τους γονείς και από προτάσεις των 
ίδιων των παιδιών. Οι στόχοι ήταν κοινοί για όλα τα παιδά και οι ατομικοί στόχοι επιδιώκονταν στο 

πλαίσιο της ομάδας. Αρχικά οι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια τα νήπια πρότειναν δραστηριότητες, 
υλικά και τρόπους εργασίας στην τάξη, καθώς συμμετείχαν ενεργά και ισότιμα στους συσχεδιασμούς 
των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (Τσάφος, 2014).  

Το Ε.Ε.Π. των νηπίων με αναπηρία, αλλά και αυτών χωρίς αναπηρία εφαρμόζονταν μέσα στην 

τάξη ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας. και όχι ως ένα ξεχωριστό ατομικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης των νηπίων με αναπηρία. Τα Ε.Ε.Π. και οι παιδαγωγικές εκθέσεις αξιολόγησης 
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συντάχθηκαν σε πρότυπες φόρμες (σχεδιάστηκαν από τη γράφουσα) ανά τρίμηνο κατόπιν 
συστηματικής αξιολόγησης των νηπίων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε συνεργασία με 
τους γονείς.  

Βασική ενταξιακή εκπαιδευτική πρακτική αποτελούσαν οι διαδικασίες αναστοχασμού και 

ανασχεδιασμού, ως μέρος του μοντέλου δράσης τεσσάρων φάσεων στο πλαίσιο μιας έρευνας 
δράσης: α) σχεδιασμός, β) εφαρμογή δράσεων, γ) παρατήρηση και αναστοχασμός, δ) 
ανασχεδιασμός). Οι πρακτικές και τα εργαλεία αναστοχασμού εστίαζαν στη συνάφεια των 
δραστηριοτήτων με τους στόχους, τον τρόπο  χρήσης του υλικού, το βαθμό διαφοροποίησης του 

περιεχομένου με ποικίλους τρόπους, ώστε να γίνεται κατανοητό και να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των νηπίων, την κατάλληλη οργάνωση του χώρου  και   του τρόπου εργασίας των 
μαθητών, το μαθησιακό αποτέλεσμα, τους  ρόλους, τον επικοινωνιακό λόγο, τη συμπεριφορά και την 
αλληλεπίδραση των  νηπιαγωγών με τα νήπια, το Πρόγραμμα ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο 

στο δημοτικό.  
Ως προς το περιεχόμενο του Ε.Ε.Π., αυτό περιλάμβανε άξονες που συνάδουν με τη διεθνή 

βιβλιογραφία υπό την ενταξιακή πρακτική (Andreasson  et al, 2013). 
 

 
Εικόνα 2. Μοντέλο εφαρμογής της έρευνας δράσης  

 

Η έρευνα υιοθετώντας την πρακτική της διαφοροποίησης, του αναστοχαστικού και 
ανασχεδιασμού, της ενσυναίσθησης και του σεβασμού των απόψεων, πεποιθήσεων και προσωπικών 
ρυθμών των εμπλεκομένων, της συμμετοχικότητας ( συμμετοχή των νηπίων στη λήψη αποφάσεων, 

στον σχεδιασμό του προγράμματος, στην επιλογή των δραστηριοτήτων και των θεματικών καθώς 
και στην αξιολόγηση –αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση), συμβάλει στην δημιουργία ενός 
δημοκρατικού σχολείου. Γενική επιδίωξη αποτέλεσε η δημιουργία μιας ομάδας 
(συμμετεχόντων/ουσων στην έρευνα δράσης) κριτικού αναστοχασμού (Κατσαρού, 2016) 

Αναφορικά με τον δεύτερο άξονα εκπαιδευτικών πρακτικών που αφορούν στους ρόλους των 
εμπλεκομένων και στις συνεργατικές πρακτικές, υλοποιήθηκαν συνεργασίες: 

• μεταξύ των 2 νηπιαγωγών: συνδιδασκαλία σε επίπεδο σχεδιασμού, εφαρμογής και 
αξιολόγησης και στη συνέχεια και με το Ε.Β.Π 

• μεταξύ όλων των νηπιαγωγών της σχολικής μονάδας και άλλων νηπιαγωγείων: υλοποίηση 

κοινών δράσεων των νηπίων με και χωρίς αναπηρίες 

• με τους γονείς: 4 ετήσιες συναντήσεις για τον σχεδιασμό και την αναθεώρηση του Ε.Ε.Π. και 
ενδιάμεσες, όσες κρίθηκαν αναγκαίες, επικοινωνία μέσω email, τηλεφωνικά και δια ζώσης, 
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με τετράδιο επικοινωνίας και καθοδήγηση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων εκτός 
σχολείου. 

• με το αρμόδιο ΚΕ.Δ.Δ.Υ/ΚΕΔΑΣΥ: έκδοση γνωματεύσεων, παρατήρηση και συνάντηση στο 
σχολείο,  τηλεφωνικές επικοινωνίες με την ερευνήτρια και τις νηπιαγωγούς.  

• με το Σχ. Σ. Ε.Α.Ε. 

• με τους/τις κριτικούς φίλους/ες: συναντήσεις ανατροφοδότησης 

• με τους/τις ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των νηπίων εκτός σχολείου 

Οι παραπάνω πρακτικές διασφάλισαν μια διεπιστημονική-πολυεπίπεδη συνεργασία των 
εμπλεκομένων, σύμφωνα με τις αρχές της ένταξης.  Οι εκπαιδευτικοί, παρά τις αντιστάσεις τους για 

συ νεργασία που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση, δοκίμασαν νέους ρόλους ισότιμους και 
συνεργατικούς προς την κατεύθυνση της ένταξης (Ντεροπούλου και συν. 2015). Στην εν λόγω δράση 
οι γονείς διαδραμάτισαν ενεργό ισότιμο ρόλο σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας  
(Jewell, 2011).  

Αναφορικά με τον τρίτο άξονα εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποιήθηκαν εναλλακτικές 
διαδικασίες και εργαλεία για την αξιολόγηση: α) των νηπίων και του μαθησιακού αποτελέσματος, β) 
του εκπαιδευτικού έργου και του Ε.Ε.Π. και γ) της έρευνας δράσης.  

Πρακτικές αξιολόγηση των νηπίων, εκτός από την καθημερινή συστηματική παρατήρηση σε 

όλους τους τομείς ανάπτυξης (για ένα μήνα αρχικά) και καταγραφή σε πρότυπες φόρμες αποτέλεσαν 
και άλλες αυθεντικές, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (συνεντεύξεις, ηχογραφήσεις-, 
φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, παρουσιάσεις, ημερολόγια και ανεκδοτικές εγγραφές,  
ερωτηματολόγια, πληροφορίες από γονείς, κλείδες παρατήρησης, ρουμπρίκες, ιστογράμματα, κ.ά.) 

(Γελαστοπούλου, 2016). Επιπροσθέτως, αξιοποιήθηκαν σύγχρονες συμμετοχικές μέθοδοι, όπως η 
αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση, προκειμένου αφενός αρχικά να σκιαγραφηθεί ένα έγκυρο 
προφίλ για το παιδί και αφετέρου να δοθεί η ευκαιρία για πολλαπλούς τρόπους έκφρασης του 
μαθησιακού αποτελέσματος από κάθε νήπιο.  

Παρόμοια, το εκπαιδευτικό έργο αξιολογήθηκε από τις τις εκπαιδευτικούς συστηματικά σε 
εβδομαδιαία βάση μέσω των αναστοχαστικών διαδικασιών που προαναφέρθηκαν στον πρώτο άξονα  
αναφορικά με τη διδασκαλία, το ρόλο τους,  την επίτευξη των στόχων, την καταλληλότητα των 
μέσων, μεθόδων και υλικών που χρησιμοποιούσαν, το βαθμό συμμετοχής των παιδιών, κ.ά.  (Ι.Ε.Π., 

2019). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και ανατροφοδότηση γινόταν καθόλη τη διάρκεια της 
δράσης από κριτικούς φίλους,  γονείς και νήπια με εργαλεία που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό.  

Η αξιολόγηση της έρευνας δράσης υλοποιήθηκε από  τους  κριτικούς φίλους, τις νηπιαγωγούς 
της τάξης, τους γονείς, τα νήπια και τη γράφουσα ως ερευνήτρια  λαμβάνοντας υπόψη τις 

μεθοδολογικές αρχές της έρευνας δράση (Kατσαρού, 2016). 
Οι νέες εκπαιδευτικές πρακτικές και διαδικασίες που υλοποιήθηκαν διασφάλισαν την 

έγκυρότητα των αξιολογικών διαδικασιών και την αποφυγή κατασκευής περιοριστικών ταυτοτήτων 
των παιδιών (Ι.Ε.Π., 2019) και ενίσχυσαν την ισότιμη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.  

3. Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα δράσης τεκμηριώνει τη σημασία και την αξία εφαρμογής σύγχρονων 

ενταξιακών πρακτικών στο πλαίσιο  του Ε.Ε.Π.,μέσα από τα α)  πολλαπλά οφέλη που προέκυψαν 
για όλους/ες τους/τις εμπλεκομένους/ες στην εκπαιδευτική καιτωνμαθησιακή διαδικασία, β) τις 
προκλήσεις-δυσκολίες που εντοπίστηκαν και γ) των προοπτικών που αναδύονται προς την 
κατεύθυνση της ενταξιακής προοπτικής.  

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των εν λόγω πρακτικών καταδεικνύουν πολυεπίπεδα και 
πολλαπλά  οφέλη για όλους/ες τους/τις εμπλεκομενους/ες. Ενδεικτικά, αναφορικά με τα νήπια, 
βελτιώθηκε η πρόοδος αυτών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και ενεπλάκησαν σε νέες πρακτικές 
που μετέτρεψαν το νηπιαγωγείο σε ένα χώρο ευχαρίστησης, δημιουργικότητας και καλλιέργειας της 

κριτικής σκέψης ενισχύοντας τη φωνή τους. Οι εκπαιδευτικοί εξελίχθηκαν προσωπικά και 
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επαγγελματικά, εξοικειώθηκαν με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και προσέγγισαν την 
εφαρμογή του Ε.Ε.Π. με μια άλλη πιο ενταξιακή οπτική. Συνειδητοποίησαν τις παγιωμένες 
περιοριστικές αντιλήψεις και πρακτικές, εκχώρησαν μέρος της εξουσίας τους στα νήπια και τους 
γονείς, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά. Οι γονείς απέκτησαν ενεργό ρόλο  στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους και δήλωσαν ευχαριστημένοι, καθώς μπόρεσαν να υποστηρίξουν περισσότερο τα 
παιδιά τους εκτός σχολείου αλλά και εντός. 

  Οι προκλήσεις που αναδύθηκαν, όπως αναφέρθηκαν στην παρουσίαση της προβληματικής 
κατάστασης στη δεύτερη ενότητα είναι πολυεπίπεδες και συνδέονται άμεσα με τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει γενικότερα το εγχείρημα εγκαθίδρυσης της ενταξιακής εκπαίδευσης διεθνώς. 
Καθοριστικό ρόλο στην επίλυση των συγκρούσεων διαδραμάτισαν η διαδικασία αναστοχασμού, η 
συμβολή των κριτικών φίλων και του διευκολυντή, αλλά και τα αποτελέσματα που βίωναν από τους 
νέους ρόλους που δοκίμαζαν οι νηπιαγωγοί. 

Οι εν λόγω προκλήσεις, όμως, δε λειτουργούν μονοδιάστατα με την έννοια των μη 
αναστρέψιμων φραγμών, αλλά υπό το φως αναστοχαστικών διαδικασιών και διαλόγου διανοίγουν 
προοπτικές  προς την εγκαθίδρυση της ενταξιακής οπτικής, της χειραφετικής παιδαγωγικής, της 
δημιουργίας ενός δημοκρατικού σχολείου και σταδιακά  μιας αλλαγή της κοινωνίας στη βάση των 

αρχών της δικαιοσύνης (Κατσαρού, 2016).. Παρά τις δυσκολίες, οι πρακτικές που επιχειρήθηκαν 
αποτέλεσαν τη βάση και το μέσο για την αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας, ανάγοντας τη 
σχολική ζωή σε μια ευχάριστη και δημιουργική, ανακαλυπτική μαθησιακή για όλους/ες Καθοριστικό 
ρόλο προς την αλλαγή φάνηκε να διαδραματίζει η στάση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, για να 

γενικευτεί μια τέτοια αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας, απαιτείται η πολιτική βούληση 
και η λήψη μέτρων  σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό ταυτόχρονα (Barton, 2000).   

Συμπερασματικά, το εν λόγω πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Ε.Π. δημιούργησε ευκαιρίες για τη 
μετακίνηση από ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας σε ένα πιο μαθητοκεντρικό στο οποίο 

συμμετοχικές, δημοκρατικές και συνεργατικές πρακτικές κατέχουν εξέχουσα θέση και 
ενδυναμώνουν την ανάδειξη όλων των φωνών και το διυποκειμενικό διάλογο.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τη διαδικασία και εφαρμογή της ένταξης και  
συμπερίληψης μαθητών/μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση, με τη συμμετοχή και τις παρεμβάσεις των 
κοινωνικών λειτουργών. Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ποιοτική και ως 

καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο η συνέντευξη εις βάθος με ημιδομημένη μορφή. Για την 
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ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου. Η παρουσία και η 
συμμετοχή των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία καθίσταται σημαντική στη διαδικασία της 
ένταξης και συμπερίληψης των μαθητών. Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, με τις παρεμβάσεις τους, 
επηρεάζουν με θετικό τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες 

απαιτήσεις και στις ξεχωριστές ανάγκες όλων των μαθητών.  
 
Λέξεις κλειδιά: αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ένταξη, συμπερίληψη, κοινωνικός/ή 

λειτουργός στην εκπαίδευση. 

1. Εισαγωγή 

Βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και στις ίσες 

ευκαιρίες, τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν λαμβάνοντας 
υπόψιν την ευρεία ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών, των αναγκών και των ικανοτήτων που 
έχουν όλοι οι μαθητές συμπεριλαμβανομένου και των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 

σχολεία γενικής εκπαίδευσης μέσω της ένταξης και συμπερίληψης. Μια διαδικασία όπου γίνεται 
κατανοητή και αποδεκτή η διαφορετικότητα τους και λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη έτσι 
ώστε να ανταπεξέλθουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σε αυτή την κατεύθυνση η επιστήμη της 
κοινωνικής εργασίας επικεντρώνεται στην ευημερία των ατόμων, συνεπώς συμβαδίζει με την ένταξη 

και συμπερίληψη στην εκπαίδευση, η οποία δίνει έμφαση στο δικαίωμα των παιδιών με αναπ ηρία ή 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να αποκτήσουν ποιοτική και κατάλληλη εκπαίδευση σε σχολεία 
γενικής εκπαίδευσης. Οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στην εκπαίδευση, συμμετέχουν 
ενεργά στη διαδικασία και θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την προώθηση του σκοπού και 

των στόχων της ενταξιακής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η συμβολή της παρούσας εργασίας 
φιλοδοξεί να είναι διττή. Από τη μια, ως πρωτότυπη μελέτη, αποσκοπεί να συμβάλλει στην εξέλιξη 
της επιστήμης και στη διερεύνηση ενός γνωστικού αντικειμένου που δεν έχει μελετηθεί από την 
σκοπιά της κοινωνικής εργασίας σε τέτοιο βαθμό, στην Ελλάδα. Από την άλλη στοχεύει να αναδείξει 

το λόγο των ίδιων των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στην εκπαίδευση 
αναφορικά με την ένταξη και τη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ένταξη και συμπερίληψη 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση διασφαλίζεται μέσω εθνικών και διεθνών νομικών πλαισίων, 
συμβάσεων και της διακήρυξης για τα δικαιώματα του παιδιού, μέσω των οποίων δηλώνεται το 
θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και στις ίσες ευκαιρίες μάθησης. Από την 
εκπαιδευτική διαδικασία που παρέχεται στα γενικά σχολεία, δε θα πρέπει να αποκλείονται οι μαθητές 

με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτή η αρχή εναρμονίζεται με τη ∆ιακήρυξη της 
Σαλαμάνκα, «Αρχές, Πολιτική και Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή», όπου διατυπώθηκε η αρχή 
«Εκπαίδευση για Όλους», και θα πρέπει η φοίτηση όλων των μαθητών να πραγματοποιείται σε γενικά 
ή κανονικά σχολεία αποτελώντας το αποτελεσματικότερο μέσο για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων και προκαταλήψεων, δημιουργώντας παράλληλα φιλικές κοινότητες που οικοδομούν μια 
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς (Unesco, 1994). Υπό αυτό το πρίσμα, οι μαθητές με αναπηρία ή ειδ ικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης μέσω της 
ένταξης και συμπερίληψης όπου και θα λαμβάνουν την απαιτούμενη υποστήριξη, θα αξιολογούνται 

ισάξια με τους συμμαθητές τους και επιπλέον, το εκπαιδευτικό προσωπικό θα κατανοεί και θα 
αποδέχεται την ποικιλομορφία των μαθητών ως φυσική διαδικασία (Damyanov, 2010).  



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

73 

Ο όρος ένταξη στην εκπαίδευση, περιγράφει τη διαδικασία όπου το σχολείο προσπαθεί να 
εξυπηρετήσει όλους τους μαθητές κατά μονάδα, αναθεωρώντας την οργάνωση και την παροχή του 
αναλυτικού προγράμματος. Με αυτή τη διαδικασία δέχεται όσους μαθητές θέλουν να φοιτήσουν 
αφού αυξάνει τη χωρητικότητά του χωρίς να αποβάλλει κανέναν (Ainscow, 1995). Για τον Angelides 

(2002), ο όρος αφορά στην ένταξη ενός παιδιού σε μια εκπαιδευτική μονάδα, στην οποία θα έπρεπε 
να φοιτά εξαρχής όμως δεν είχε γίνει αποδεκτό. Η φιλοσοφία της ένταξης δεν αναφέρεται απλώς 
στην τοποθέτηση παιδιών τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ειδικές ανάγκες σε κανονικά σχολεία, 
αλλά εξετάζει επίσης υπό ποιες συνθήκες μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αποτελεσματικά όλα τα 

παιδιά με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες τους, όποιες κι αν είναι αυτές (Barton, 
1997). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της ένταξης των μαθητών είναι η άρση των 
εμπόδιων, του αποκλεισμού των προκαταλήψεων και η ολική συμμετοχή των μαθητών σε 
δραστηριότητες, εργαστήρια και προγράμματα (Booth et al., 2006).  

Η συμπερίληψη στην εκπαίδευση διαδέχεται την ένταξη και σύμφωνα με τον Μιχαηλίδη 
(2009), η συμπερίληψη αφορά την τοποθέτηση ενός ατόμου με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε ένα σχολείο γενικής εκπαίδευσης, που θα του δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει 
ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες εκφάνσεις της σχολικής του ζωής. Είναι μια 

διαδικασία με την οποία τα σχολεία προσπαθούν να ανταποκριθούν σε όλους τους μαθητές ως 
μοναδικές προσωπικότητες, εξετάζοντας την οργάνωση και την παροχή του προγράμματος σπουδών 
τους (Sebba & Ainscow, 1996). Σε αυτή την εργασία η συμπερίληψη λαμβάνεται ως μια διαδικασία 
ενίσχυσης της δυνατότητας του εκπαιδευτικού συστήματος να αποδέχεται και να αγκαλιάζει όλους 

ανεξαρτήτως τους μαθητές/μαθήτριες (UNESCO, 2017). Οι αρχές και οι αξίες της συμπερίληψης σε 
έναν εκπαιδευτικό οργανισμό θα πρέπει να απορρέουν από το σεβασμό στην αξία  του κάθε μαθητή 
και του περιβάλλοντος που ζει, από την καθαίρεση κάθε μορφής βίας και αποκλεισμού και από την 
ολιστική ανάπτυξη του κάθε παιδιού (Booth & Ainscow, 2011).  

Κύρια διαφορά της συμπερίληψης και της ένταξης είναι ότι η συμπερίληψη έχει στόχο την  
αναδιαμόρφωση των υπαρχουσών δομών με τον επαναπροσδιορισμό των μεθόδων διδασκαλίας, τον 
τρόπο που συμμετέχουν οι μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον ρόλο των εκπαιδευτικών 
(Κυπριωτάκης, 2001). 

2.2. Κοινωνικοί λειτουργοί στη γενική εκπαίδευση  

Η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες στη ζωή του ατόμου, καθώς 

του προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για τη μετέπειτα 
ζωή του, ενώ παράλληλα το βοηθάει στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησής του. Σε αυτή  την κατεύθυνση 
οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στη γενική εκπαίδευση, στηρίζουν τους μαθητές και 
κατ΄επέκταση τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς αλλά και όσους εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία να μπορέσουν να ανταποκριθούν θετικά. Ατομικά, αλλά και ως μέλη 
διεπιστημονικών ομάδων, βοηθούν τη σχολική κοινότητα που αντιμετωπίζει δυσκολίες σε όλα τα 
επίπεδα, ενώ παράλληλα επικεντρώνονται στην παρακολούθηση και τη βελτίωση της 
συναισθηματικής και ακαδημαϊκής ευημερίας του μαθητή παρέχοντας καθοδήγηση και 

συμβουλευτική υποστήριξη. Οι κοινωνικοί λειτουργοί στο χώρο της εκπαίδευσης, εργάζονται από 
το 1985 σύμφωνα με την πρώτη νομοθετική ρύθμιση του 1974 (Ν.Δ. 195/1974, Π.Δ. 891/1978, Π.Δ. 
50/1985) σε μονάδες ειδικής αγωγής και σε ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης (Καλλινικάκη, 
2011). Ενώ με τους νόμους: 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α/30 -01-2013), 17812/Γ6/2014 (Φ.Ε.Κ. 

315/τ.Β΄/12-2-2014), 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Α΄/12-06-2018), αναδιοργανωθήκαν οι δομές 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συστάθηκαν οι Επιτροπή 
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) ως πρωτοβάθμιο όργανο 
διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών 

στα γενικά σχολεία. Με τον τελευταίο ενιαίο κανονισμό λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων 
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. μετονομάστηκαν σε Επιτροπές 
Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), (ΦΕΚ 5009/Β/27-10-2021, Υ.Α. 134960/Δ3/2021). 
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Οι κοινωνικοί λειτουργοί στην εκπαίδευση υποστηρίζουν σχολεία και οικογένειες, ώστε να 
πετύχουν τους στόχους που σχετίζονται με την εξασφάλιση πρόσβασης και επαρκών μεσών για τη 
μάθηση, την ανάπτυξη, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και το ευ ζην των μαθητών (Κατσαμά, 2013). 
Παράλληλα, αναδεικνύουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των μαθητών και υποστηρίζουν την 

εξασφάλιση της δυνατότητας των μαθητών να αξιοποιούν στο μέγιστο την εκπαιδευτική διαδικασία 
(Κατσαμά, 2015).  

2.3. Παρεμβάσεις κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στην εκπαίδευση  

Οι παρεμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στην εκπαίδευση λαμβάνουν 
χώρα μέσα στην τάξη, σε όλους τους χώρους του σχολείου, αλλά και εκτός σχολείου με τη συνέχισή 
τους στο περιβάλλον διαβίωσης των μαθητών. Πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή όλων των 

μαθητών και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, άλλους ειδικούς και τις οικογένειες των 
μαθητών. Περιλαμβάνουν εργαστήρια, βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες, ημερίδες και 
διασύνδεση με την κοινότητα και φορείς που δύναται να συνδράμουν και να υποστηρίξουν στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Παρεμβάσεις που αφορούν στην ευαισθητοποίηση 

της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας, την ενδυνάμωση, την πρόσβαση όλων των μαθητών στο 
σχολείο, τη διατήρηση της ασφάλειας, την εξεύρεση πόρων, την αποδοχή της διαφορετικότητας με 
τη διευκόλυνση του γνήσιου διαλόγου αναμεσά σε εκπαιδευτικούς, φορείς, γονείς και παιδιά (Allan, 
2003· Fook, 2002). Οι παρεμβάσεις τους, βασίζονται σε προσεγγίσεις που υποστηρίζουν και 

προωθούν τα δικαιώματα των μαθητών που προέρχονται από μειονότητες αλλά και από ειδικές 
ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Καλλινικάκη, 2011· 
Κανδυλάκη, 2009).  

Για την Κατσαμά (2016), οι εφαρμογές της κοινωνικής εργασίας στην εκπαίδευση βασίζονται 

σε ένα διαμεθοδικό μοντέλο παρέμβασης, όπου πραγματοποιούνται προγράμματα πρόληψης και 
βραχείας παρέμβασης σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο. Υιοθετούνται προσεγγίσεις 
και μοντέλα της κοινωνικής εργασίας που στοχεύουν στην αποδοχή του διαφορετικού, στην 
ομαδικότητα, στην άρση της βίας-των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, στη συνεργασία, στην 

αλληλοβοήθεια και την αλληλομάθηση, στην ενσυναίσθηση, στο σεβασμό, στη μείωση του άγχους 
και του στρες, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στην εξασφάλιση της κοινωνικής ευεξίας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

3. Μεθοδολογία της έρευνας  

Η έρευνα της παρούσας εργασίας αφορά στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται 

σχετίζονται με το πρώτο επίπεδο ανάλυσης των δεδομένων. Η ποιοτική μεθοδολογία θεωρήθηκε ως 
η καταλληλότερη, δεδομένου ότι δίνεται η δυνατότητα να διερευνηθούν σε βάθος οι απόψεις των 
ερωτώμενων. Ως καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη εις βάθος με 
ημιδομημένη μορφή γιατί παρέχει άμεση επαφή και επικοινωνία με τους συνεντευξιαζόμενους, 

προχωράει σε βάθος την εξέταση του ερευνητικού ζητήματος και επιπλέον διασφαλίζεται ότι κάθε 
ερώτηση γίνεται πλήρως κατανοητή από τον ερωτώμενο μέσω της επαναδιατύπωσης ή και της 
επανάληψης της ερώτησης (Babbie, 2011). Ο οδηγός της συνέντευξης εξυπηρετούσε τους 
αντικειμενικούς στόχους της έρευνας, έτσι ώστε να καταγραφούν οι απόψεις των κοινωνικών 

λειτουργών αναφορικά με τη διαδικασία και εφαρμογή της ένταξης και της συμπερίληψης με τη 
συμμετοχή και τις παρεμβάσεις από την πλευρά τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στη γενική εκπαίδευση. Στην έρευνα συμμετείχαν τριανταδύο κοινωνικές/κοινωνικοί 
λειτουργοί που εργάζονται στη γενική εκπαίδευση, για τουλάχιστον δυο χρόνια και που διαμένουν 

και εργάζονται σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική, ενημερώθηκαν 
για τον σκοπό της έρευνας και τους δόθηκαν οι απαιτούμενες πληροφορίες. Αφού υπέγραψαν το 
πληροφοριακό έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης παραχώρησαν σε συνεντεύξεις οι οποίες 
καταγράφηκαν και μεταγράφηκαν πλήρως έτσι ώστε να μη χαθεί καμία από τις πληροφορίες. 
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Χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία σκοπιμότητας, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 
επιλέξει τους ερωτώμενους που διαθέτουν το λεγόμενο πλούτο πληροφοριών έτσι ώστε να 
μπορέσουν να απαντήσουν επαρκώς στα ερωτήματα που θέτει η έρευνα (Creswell, 2015). Για την 
ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Αυτή 

η μέθοδος ανάλυσης αφορά σε μια τεχνική της έρευνας βάση της οποίας δίνεται η δυνατότητα να 
αντληθούν έγκυρα συμπεράσματα μέσα από την επανάληψη φράσεων και λέξεων (Krippendorff, 
2004). 

Διασφαλίστηκε η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αποφυγή οποιασδήποτε μορφής 

καθοδήγησης (Mason, 2011). Επιπρόσθετα, διασφαλίστηκαν ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας και 
εμπιστευτικότητας. Εξασφαλίστηκε ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης, η απρόσκοπτη ιδιωτική 
επικοινωνία και δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις.  

4. Αποτελέσματα έρευνας  

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αποτυπώνει τις απόψεις των κοινωνικών λειτουργών 
που εργάζονται στην εκπαίδευση και μια σειρά από παρεμβάσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν. Οι 

παρεμβάσεις τους αποσκοπούν στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στην ευαισθητοποίηση όλων 
των εμπλεκομένων με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και της ευρύτερης κοινότητας, στην 
έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε όλα τα επίπεδα της 
μαθησιακής διαδικασίας και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας όλων των μαθητών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ακολουθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και τα αποσπάσματα που 
ακολουθούν είναι ενδεικτικά των απαντήσεων που έδωσαν οι περισσότεροι ερωτώμενοι.  

4.1. Απόψεις κοινωνικών λειτουργών σχετικά με την διαδικασία της ένταξης και της 

συμπερίληψης 

Οι συμμετέχοντες αναφέρονται στην εφαρμογή της ένταξης και συμπερίληψης με θετικό λόγο. 
Υποστηρίζουν ότι όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν θα πρέπει να 

φοιτούν στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά της ηλικίας τους. Οι ίδιοι συνδράμουν έτσι ώστε το σχολείο 
να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις και στις ξεχωριστές ανάγκες όλων των μαθητών.  Από 
την μεριά του, το σχολείο οφείλει να κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για να τους 
συμπεριλάβει και να τους μορφώσει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν παρακάτω:  

 
ΚΛ19♀: «φυσικά και θα πρέπει να εφαρμόζετε η διαδικασία της ένταξης και της συμπερίληψης 

[..] κάθε μαθητής ανεξαρτήτου αναπηρίας ή δυσκολιών που μπορεί να έχει, πρέπει να φοιτά στο γενικό 
σχολείο μαζί με τα παιδιά της ηλικίας του».   

 
ΚΛ8♂: «η ένταξη και η συμπερίληψη αφορά την συνύπαρξη όλων των μαθητών μαζί, στους 

ίδιους χώρους, στο ίδιο σχολείο [..] εμείς οι κοινωνικοί λειτουργοί, υποστηρίζουμε με θετικό τρόπο το 
εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις και στις ξεχωριστές 

ανάγκες όλων των μαθητών». 
 
ΚΛ31♂: «...ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση σημαίνει ένα πλαίσιο, ένα σχολείο το 

οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους μαθητές, είτε έχουν ειδική εκπαιδευτική ανάγκη είτε κάποια μορφή 

αναπηρίας. Δηλαδή μιλάμε για ένα σχολείο χωρίς διαχωρισμούς [..] ένα σχολείο που θα υποδέχεται 
όλους τους μαθητές, θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να τους εντάξει και να τους 
συμπεριλάβει όλους, να τους εκπαιδεύσει ανάλογα με τις δυνατότητες τους».  
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4.2. Παρεμβάσεις με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση  

Σύμφωνα με τους ερωτώμενους οι παρεμβάσεις που αφορούν στην ενημέρωση, την πρόληψη 

και την ευαισθητοποίηση είναι από τις σημαντικότερες και βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα τους. Μια 
κοινωνική λειτουργός αναφέρει χαρακτηριστικά: 
 
ΚΛ2♀: « Σίγουρα χρειάζεται ενημέρωση των εκπαιδευτικών και γενικά της σχολικής κοινότητας αλλά 

και ευαισθητοποίηση αυτών. Μετέπειτα παρεμβάσεις που αφορούν στην ενημέρωση των παιδιών για 
ζητήματα της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Τι σημαίνει π.χ. αυτισμός ή μια 
μαθησιακή δυσκολία και με τα συγκεκριμένα ανάλογα με τα θέματα που έχουμε στην τάξη, στο 
διάλειμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε θέματα που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά».   

 
Αυτού του είδους παρεμβάσεις θεωρούνται αναγκαίες για να υλοποιηθούν προγράμματα που 

αφορούν στην ένταξη και την συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Σύμφωνα με την απάντηση ενός κοινωνικού λειτουργού: 

 
ΚΛ31♂: «...το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Το δεύτερο που κάνουμε 
είναι η ενημέρωση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων που επίσης υπάρχει πολύ μεγάλο κενό, ειδικά 
όταν μιλάμε για περιοχές απομονωμένες περιοχές…η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση είναι το 

παν…συνεχίζουμε παρόμοιες παρεμβάσεις και στην κοινότητα, δουλεύουμε τις παρεμβάσεις μας σε 
επίπεδο σχολείου και μετά προσπαθούμε μέσα από διάφορους φορείς να συνεργαστούμε έτσι ώστε να 
συνεχιστεί το έργο μας. Γιατί δεν φτάνει μόνο να κάνεις μια παρέμβαση τους 5 -6 ή 10 μήνες που θα 
είσαι σε ένα σχολείο, αυτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει να συνεχίζονται και να εξελίσσονται. Αυτό είναι 

το πιο σημαντικό». 
 

Για να γίνει όμως αυτό εφικτό θα πρέπει να υιοθετηθούν τέτοιες προσεγγίσεις που να θέτουν 
ως στόχο την ευημερία όλων των μαθητών. Με αυτή τη συνθήκη, η κοινωνική εργασία στην 

εκπαίδευση επικεντρώθηκε και άσκησε καταλυτική επίδραση στην ένταξη μαθητών με αναπηρία ή 
με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο (Κατσαμά, 2015). Εξάλλου τα επίπεδα παρέμβασης στοχεύουν 
στο να ανταποκριθούν σε αυτή την ποικιλότητα που παρουσιάζει ο μαθητικός πληθυσμός, ώστε όλα 
τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στη γνώση (Constable, 2005). 

4.3. Έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση των προβλημάτων.  

Ένας ακόμη σημαντικός άξονας των παρεμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών που 

εργάζονται στην εκπαίδευση είναι η έγκαιρη παρέμβαση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αναφύονται στο χώρο του σχολείου. Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται ο λόγος των κοινωνικών 
λειτουργών παρακάτω: 

 

ΚΛ16♀: «...παρεμβάσεις με ομαδικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη, τόσο για τα παιδιά που 
έχουν την δυσκολία, όσο και για τους συμμαθητές για να μπορέσουν να τους αποδεχτούν και να 
καταλάβουν ότι το να έχει κάποιος μια δυσκολία δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον κοροϊδεύουν γιατί είναι 
σύνηθες το φαινόμενο, να τους κοροϊδεύουν και να τους περιθωριοποιούν...».   

 
ΚΛ22♀: «...καλούμαστε και από τους εκπαιδευτικούς να παρέμβουμε έγκαιρα μέσα από διάφορα 

προγράμματα βιωματικά εντός και εκτός των τάξεων πολλές φορές, προκειμένου έτσι να δουλέψουμε 
πάνω στην ενδυνάμωση των ομάδων, στις σχέσεις, στην εξάλειψη των διαχωρισμών, του εκφοβισμού, 

όλων των προκαταλήψεων».   
 
Βασικό στοιχείο των παρεμβάσεων της σχολικής κοινωνικής εργασίας είναι η δημιουργία 

θετικών μηνυμάτων, η αναπλαισίωση των αρνητικών συμπεριφορών και η καλλιέργεια σχέσεων που 

χαρακτηρίζονται από σεβασμό και αξιοπρέπεια (Κατσαμά, 2016). Μέσα από τις παρεμβάσεις της 
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κοινωνικής εργασίας με ομάδες στην εκπαίδευση, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν την 
αλληλεγγύη και την υποστήριξη μεταξύ τους, και με αυτό τον τρόπο να βελτιώσουν τις δεξιότητες 
τους στην επικοινωνία, τη συνεργατικότητα, όπως, επίσης, και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση 
τους, την αυτοεκτίμησή τους και την αίσθηση ότι είναι ενεργά και σημαντικά μέλη στη σχολική τους 

κοινότητα (Κανδυλάκη, 2009).  

4.4. Παρεμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.  

Εξίσου σημαντικές και απαραίτητες οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών. Παρεμβάσεις που στοχεύουν στις μοναδικές ανάγκες του κάθε 
παιδιού, στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των ταλέντων, σε θέματα 
αυτοεκτίμησης και διαχείρισης των δυσκολίων που αντιμετωπίζουν.  

 
ΚΛ11♀ : «Παρεμβάσεις όπου μπορούν να εμπλακούν όλοι οι μαθητές, να αναπτύξουν 

κοινωνικές δεξιότητες και διάφορες ικανότητες και ταλέντα μέσα από αυτές τις δράσεις με απώτερο 
σκοπό την μεταγενέστερη ένταξη τους στην κοινωνία...».   

 
ΚΛ14♀ : «...η παρέμβαση σε ατομικό επίπεδο παράλληλα με τις ομαδικές φυσικά έτσι ώστε να 

δουλέψουμε εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε παιδί...στη χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
στη δυσκολία διαχείρισης θυμού...γενικότερα να αναπτύξουμε δεξιότητες, πάντα σε συνεργασία με τους 

γονείς για να υπάρχει η συνέχεια και εκτός του σχολείου, είναι πολύ σημαντικό να μην σταματάει η 
παρέμβαση όταν τελειώνει το σχολικό ωράριο...».   

 
Σκοπός των παρεμβάσεων της κοινωνικής εργασίας είναι η ενδυνάμωση των μαθητών μέσα 

από την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και την ενίσχυση των προσωπικών, 
ψυχολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που προωθούν την υιοθέτηση στάσεων 
και συμπεριφορών και οδηγούν σε λειτουργικές επιλογές (Κατσαμά, 2016). Η συγκεκριμένη λογική 
συμφωνεί με την άποψη του Dupper (2003), ότι οι παρεμβάσεις της κοινωνικής εργασίας εστιάζουν, 

όχι μόνο στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά́ και στην βελτίωση των συνθήκων στο 
περιβάλλον που ζουν. Επιπρόσθετα, η οικογενειακή εμπλοκή και υποστήριξη θεωρούνται ουσιώδεις 
στις παρεμβάσεις της ειδικής αγωγής και αναπόσπαστο μέρος της παρέμβασης του σχολικού 
κοινωνικού λειτουργού (Heward, 2011). 

5. Συμπεράσματα  

Η εκπαίδευση θεωρείται ως μια βασική συνιστώσα στη ζωή του κάθε ατόμου δεδομένου ότι 

προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων, ευκαιρίες για την επίλυση 
προβλημάτων που προκύπτουν, καθώς και βελτίωση των ικανοτήτων και των ταλέντων. Επίσης 
παρέχει απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή, ώστε να μπορούν όλοι να ζήσουν έναν 
αξιοπρεπή τρόπο ζωής χωρίς κοινωνικά προβλήματα. Δεδομένης αυτής της συνθήκης, οι μαθητές με 

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δε θα πρέπει να εξαιρούνται, αλλά να συμμετέχουν 
ισότιμα με τους συμμαθητές τους στη διαδικασία που προσφέρει η γενική εκπαίδευση μέσω της 
ένταξης και της συμπερίληψής τους. Η κοινωνική εργασία βασίζεται στην προώθηση της θετικής 
αλλαγής στα άτομα και στην κοινότητα, επομένως η ένταξη και η συμπερίληψη μαθητών με 

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία θεωρείται ζωτικής σημασίας για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας, την απόκτηση δεξιοτήτων, στην παροχή ίσων ευκαιριών κα ι στη 
βελτίωση της ευημερίας τους. Υπό το πρίσμα αυτό η παρουσία και η συμμετοχή των κοινωνικών 
λειτουργών στα γενικά σχολεία καθίσταται σημαντική στη διαδικασία της ένταξης και συμπερίληψης 

των μαθητών, καθώς με τις παρεμβάσεις τους, επηρεάζουν με θετικό τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα 
με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις.  Όπως αναδεικνύει η έρευνα, οι απόψεις των 
κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στη γενική εκπαίδευση αναφορικά με τη διαδικασία είναι 
θετική. Υποστηρίζουν ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να φοιτούν σε ένα σχολείο το οποίο θα πρέπει να 
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κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να τους συμπεριλάβει και να τους εκπαιδεύσει. Οι 
παρεμβάσεις τους, στοχεύουν στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στην ευαισθητοποίηση όλων των 
εμπλεκομένων με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και της ευρύτερης κοινότητας. Στην έγκαιρη 
παρέμβαση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε όλα τα επίπεδα της μαθησιακής 

διαδικασίας και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας όλων των μαθητών. Δεδομένου ότι η ποιοτική 
έρευνα πραγματοποιήθηκε με δια ζώσης συνεντεύξεις, αναφέρονται δυσκολίες που αφορούν στην 
ολοκλήρωση της έρευνας εξαιτίας της απαγόρευσης των μετακινήσεων σε άλλο νομό, δεδομένου 
των περιορισμών που επέφερε η πανδημία του Covid-19. Στις προτάσεις της εργασίας για 

μελλοντικές έρευνες είναι η ποιοτική διερεύνηση του ζητήματος, από την πλευρά των γονέων, καθώς 
είναι ελάχιστες οι υπάρχουσες έρευνες στο πεδίο αυτό.  
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Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για την ποιότητα της ζωής 
των οικογενειών, που έχουν παιδιά/έφηβους με νοητική αναπηρία, ώστε να κατανοηθούν οι διατάσεις 

της και να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της για τις συγκεκριμένες οικογένειες.  
Η ανατροφή ανηλίκων με νοητική αναπηρία μπορεί να επηρεάσει τους γονείς, τα αδέλφια και 

τα άλλα μέλη της οικογένειας σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους και να καθορίσει τον τρόπο με 
τον οποίο ένας γονέας αντιμετωπίζει και εκτιμά την κατάσταση. Οι γονείς πρωτίστως έρχονται 

αντιμέτωποι με την κατάθλιψη, την απελπισία, το άγχος και τον θυμό, ενώ επιλέγο υν διάφορους 
μηχανισμούς αντιμετώπισης, όπως η επίλυση, η απομάκρυνση, ο αυτοέλεγχος, η αναζήτηση 
κοινωνικής υποστήριξης, η απόδοση ευθυνών.  

Ο τρόπος αντιμετώπισης της νέας κατάστασης από τους γονείς και ο βαθμός προσαρμογής σε 

ένα πλαίσιο σημαντικών αντιξοοτήτων είναι καθοριστικός για τον ρόλο που θα παίξει η νοητική 
αναπηρία μέσα στην οικογένεια, συμβάλλοντας θετικά, ή ανασταλτικά στην λειτουργικότητα και την 
εξέλιξή της.  

Όταν οι γονείς καλλιεργήσουν στον εαυτό τους και στα μέλη της οικογένειας θετικές 

αντιλήψεις για τα παιδιά/εφήβους τους με νοητική αναπηρία, οι συμπεριφορές τους και οι επιπτώσεις 
στα ανήλικα παιδιά τους προβλέπονται να είναι θετικές, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός 
υποστηρικτικού και ενδυναμωμένου οικογενειακού πλαισίου. Η καλλιέργεια  όμως αρνητικών 
αντιλήψεων-σκέψεων, αναλογιζόμενοι την πιθανά μακρόχρονη θεραπευτική αγωγή, την επερχόμενη 

σύγκρουση συναισθημάτων, την αντιμετώπιση της γενικής κοινωνικής προκατάληψης, την 
υπάρχουσα πιθανή κρατική αναποτελεσματικότητα, ίσως λειτουργήσει επιβαρυντικά στη διατήρηση 
μιας θετικής και υγιούς στάσης, με συνέπια και οι επιπτώσεις προς τα ανήλικα παιδιά τους να είναι 
αρνητικές. 

 
Λέξεις κλειδιά: ποιότητα ζωής, οικογένεια, νοητική αναπηρία 

1. Εισαγωγή  

Η οικογένεια είναι ο πρωταρχικός και ο βασικότερος παράγοντας που επιδρά στην ανάπτυξη 
και διαμόρφωση ενός ατόμου: το αλλάζει, το διαμορφώνει, το αναπτύσσει και το εξελίσσει. Μέσα 
σε μια οικογένεια, ο άνθρωπος βιώνει και μαθαίνει τον ίδιο του τον εαυτό, μέσω της επαφής με τα 

άλλα μέλη της οικογένειας, αναπτύσοντας τις ικανότητές του και τις δεξιότητές του, διδάσκοντας και 
μαθαίνοντας τις αξίες και τις αρχές της ζωής με βάση τις οποίες θα πορευτεί. Επίσης, κάθε οικογένεια 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιρροές που δέχεται το σύνολο των μελών της, από το εσωτερικό 
της ίδιας της οικογένειας, από το κοινωνικό περιβάλλον και από τα πρότυπα τα οποία συνήθως 

ταυτίζονται με αυτά που τίθενται από την κοινωνία στην οποία ζουν.  
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Η γέννηση ενός παιδιού είναι στιγμή χαράς, ελπίδας και προσδοκιών για τους γονείς, αλλά και 
για το στενό φιλικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. Η γέννηση όμως ενός παιδιού με δυσκολίες 
νοητικής, συναισθηματικής και αναπτυξιακής φύσεως πυροδοτεί μία σειρά αρνητικών 
συναισθημάτων, αλλά και αντικειμενικών δυσκολιών. Ειδικότερα, οι γονείς διατρέχουν υψηλό 

κίνδυνο κατάθλιψης και άγχους, λόγω αρκετών στρεσογόνων παραγόντων, όπως οι αυξημένες 
απαιτήσεις φροντίδας των παιδιών που πρέπι να καλύψουν κυρίως οι ίδιοι, αλλά και η οικονομική 
πίεση. Οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με την εκκίνηση μιας εσωτερικής σύγκρουσης ανάμεσα σε 
αυτό που προσδοκούσαν και στην πραγματικότητα την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και να 

αποδεχθούν. Το σοκ, η θλίψη, η απόρριψη του παιδιού, ο θυμός, ο φόβος και η αγωνία αποτελούν τα 
κυρίαρχα αρχικά συναισθήματα, ενώ οι πρώτες αντιδράσεις είναι η άρνηση και η απόκρυψη των 
δυσκολιών από το ευρύτερο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον.  

Για μερικούς από τους γονείς, η γέννηση ενός παιδιού, η φροντίδα, αλλά και η μέριμνα για την 

εξέλιξή του, την κοινωνική του αυτονομία και την υποστήριξή του θα αποτελέσει μια κρίση που 
απαιτεί εξαιρετική ψυχολογική προσαρμογή εκ μέρους τους. Αυτή η κρίση ίσως καταφέρει να 
συμβάλλει θετικά, ή ακόμα και ανασταλτικά στην λειτουργικότητα και την εξέλιξη μιας οικογένειας. 

Σταδιακά οι γονείς μέσα από αυτές τις διεργασίες  διαμορφώνουν προσδοκίες  για τα παιδιά 

τους, καθώς και ένα συναισθηματικό κλίμα που καθορίζει το βαθμό εγγύτητας, ενσυναίσθησης και 
μια δυναμική κάλυψης των συναισθηματικών αναγκών των μελών.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ποιότητα ζωής  

Η ποιότητα ζωής (QOL) υπήρξε και παραμένει ένα σημαντικό ερευνητικό θέμα σε διάφορους 
κλάδους, όπως η ιατρική, η υγεία, η ψυχολογία, η οικονομία, η κοινωνιολογία και η περιβαλλοντική 

επιστήμη. Είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη έννοια, καθώς δεν υπάρχει συναινετικός ορισμός 
και μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πλαίσια 
(Memisevic et al., 2017). Συνεπώς, η βιβλιογραφία σχετικά με την ποιότητα ζωής συνεχώς 
εμπλουτίζεται. Διατίθενται πολυάριθμα άρθρα αναθεώρησης σχετικά με τις διάφορες πτυχές της 

έννοιας της ποιότητας ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ανασκοπήσεων που επικεντρώνονται στην 
εννοιολογική προέλευση, τις θεωρητικές προσεγγίσεις και την ανάπτυξή της (Moons et al., 2006. 
Veenhoven, 2007. Barcaccia et al., 2013).  

Ωστόσο, οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν ότι η ποιότητα ζωής είναι μια πολυδιάστατη 

έννοια που αποτελείται από αντικειμενικές και υποκειμενικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τους Felce 
και Perry (1995) ως ποιότητα ζωής ορίζεται η γενική αίσθηση ευημερίας που προσδιορίζεται με βάση 
αντικειμενικούς παράγοντες, αλλά και υποκειμενική αξιολόγηση της σωματικής, υλικής, κοινωνικής 
και συναισθηματικής ευημερίας, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής ανάπτυξης. Επίσης, 

σύμφωνα με τον Verdugo et al., (2012) εννοιολογικά προσδιορίζεται από τους ακόλουθους τομείς: 
προσωπική ανάπτυξη, αυτοδιάθεση, διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική συμμετοχή, δικαιώματα, 
συναισθηματική ευημερία, σωματική ευημερία και υλική ευημερία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας ορίζει την ποιότητα ζωής ως την υποκειμενική αντίληψη που έχει το άτομο για τη θέση του 

στη ζωή, μέσα στα πλαίσια του συστήματος αξιών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας 
στην οποία ζει, καθώς και σε συνάρτηση με τους προσωπικούς στόχους, τις προσδοκίες, τα κριτήρια 
και τις ανησυχίες του (Skevington, 2002. ΠΟΥ, 2003). Είναι μια ευρεία έννοια, που ενσωματώνει τη 
φυσική υγεία του ατόμου, την ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο ανεξαρτησίας, τις κοινωνικές 

σχέσεις, τα προσωπικά πιστεύω και τη σχέση τους με προέχοντα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.  
Οι  Zuna, at al., (2014) επεσήμαιναν ότι, όταν "οι οικογένειες θεωρούν τη ζωή τους ευτυχισμένη 

και ικανοποιητική, όλα τα μέλη είναι υγιή, έχουν ένα ασφαλές μέρος για να ζήσουν, ένα σταθερό 
εισόδημα, να απολαύσουν τη ζωή τους μαζί, να έχουν ευκαιρίες να μάθουν και να βελτιώσουν, να 

επωφεληθούν από την υποστήριξη και τους πόρους της κοινότητας, αποκτώντας εμπειρίες μέσα από 
την εκπλήρωση και ολοκλήρωση των κοινωνικών σχέσεων ". 
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Η μελέτη της έννοιας της «οικογενειακής ποιότητας ζωής» έχει αναδειχθεί την τελευταία 
δεκαετία ως ένα θέμα αποφασιστικής σημασίας, ώστε να αναγνωριστούν οι επιπτώσεις της 
παρουσίας ενός μέλους με νοητική αναπηρία, αξιολογώντας  παράλληλα τις υπηρεσίες και τη 
στήριξη που μπορεί να λαμβάνουν οι οικογένειες (Poston at al., 2003. Summers at al., 2005). Αρκετοί  

ερευνητές εξέτασαν την πιθανή επίπτωση της νοητικής αναπηρίας στο περιβάλλον των ανθρώπων 
βασιζόμενοι στις κοινωνικές, ψυχολογικές και βιολογικές διαστάσεις της. Ποιότητα ζωής της 
οικογένειας είναι μια δυναμική και σχεσιακή έννοια και ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη 
συνεργάζονται μπορεί να οδηγήσει στη συνολική ευημερία της οικογένειας (Boelsma at al., 2017). 

Η ποιότητα ζωής των οικογενειών σχετίζεται με  πολλές αδυναμίες, αναφορικά με τη 
δυνατότητα παροχής συμβουλών, υποστήριξης, ανταλλαγής πληροφοριών, ή ακόμα και ομάδων με 
τις οποίες μπορούν να οργανωθούν και να προγραμματίσουν δραστηριότητες για όλα τα μέλη.  

Η ποιότητα ζωής της οικογένειας (QOL) καθίσταται όλο και περισσότερο θέμα μεγάλου 

ενδιαφέροντος για τους ερευνητές σε πολλά πεδία και ιδιαίτερα των οικογενειών που έχουν παιδιά 
με νοητική αναπηρία. Συνεπώς, γνωρίζοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της οικογενειακής 
ποιότητας ζωής μπορεί να βοηθήσει τόσο τις υπηρεσίες υποστήριξης, όσο και  τους παρόχους 
στήριξης στη δημιουργία καλύτερων προγραμμάτων υποστήριξης για αυτές τις οικογένειες, 

προχωρώντας παράλληλα και στις κατάλληλες οργανωτικές αλλαγές (Hu at al., 2011). 

2.2. Οικογένεια, νοητική αναπηρία και ποιότητα ζωής  

Σύμφωνα με τους Carr et al., (2016) στο Diagnostic Statistic Manual of Mental Health 
Disorders (DSM-5) η νοητική αναπηρία δηλώνεται ως ένα σύνολο ελλείψεων, το οποίο σημειώνεται 
κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου του παιδιού. Η αναπηρία αυτή περιγράφεται ως 
έκπτωση του ατόμου στη σκέψη, στην επίλυση προβλημάτων, στο σχεδιασμό, στην αφηρημένη 

σκέψη, στην ακαδημαϊκή μάθηση και στη μάθηση που επέρχεται μέσω των εμπειριών του.  
Η νοητική αναπηρία μέσα από τα χαρακτηριστικά που την διέπουν δημιουργεί ψυχοκοινωνικές 

και συναισθηματικές επιπτώσεις στις οικογένειες. Η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με προκλήσεις, 
οι οποίες οδηγούν σε ανασφάλεια, αμφιβολία και συναισθηματική αστάθεια. Αυτές οι προκλήσεις 

μπορούν να επηρεάσουν όλη την οικογένεια, ή συγκεκριμένα άτομα μέσα σε αυτήν. Παρατηρείται 
πως στο μεγαλύτερο μέρος των οικογενειών επηρεάζεται το κοινωνικό, υποστηρικτικό, αλλά και το 
εργασιακό πλαίσιο. Όσο πιο περίπλοκη είναι η νοητική κατάσταση ενός παιδιού/εφήβου και όσο 
περισσότερο στρες βιώνουν οι γονείς, τόσο λιγότερο πιθανό είναι η οικογένεια να β ιώνει μια καλή 

ποιότητα ζωής (εικόνα 1).  
 

 
 

Εικόνα 1. Σχέση επιπέδου Νοητικής Αναπηρίας και επιπέδων άγχους των γονέων, με την ποιότητα ζωής των γονέων  

 

Η ανατροφή ενός παιδιού παιδιού/εφήβου με νοητική αναπηρία συνεπάγεται την αντιμετώπιση 
πολλών προκλήσεων και απαιτήσεων στην καθημερινή ζωή, η οποία έχει σαν αντίκτυπο το στρες 
στις ζωές των γονέων. Τις δυο τελευταίες δεκαετίες, οι περισσότερες από τις έρευνες που εξετάζουν 
τον αντίκτυπο της παιδικής αναπηρίας στην οικογένεια εστιάζουν στον εντοπισμό των δυσκολιών, 

των ελλειμάτων και την ποιότητα ζωής αυτών των οικογενειών σε σύγκριση με οικογένειες με παιδιά 
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χωρίς αναπηρία. Συνήθως, οι έρευνες αυτού του είδους χαρακτηρίζονται από τη υπόθεση ό τι όλοι οι 
τομείς της ατομικής και οικογενειακής ζωής θα επηρεαστούν αρνητικά, σκιαγραφώντας μια εικόνα 
γενικευμένου άγχους και συναισθηματικής δυσφορίας μέσα σε αυτές τις οικογένειες.  

Στην περίπτωση οικογενειών οι οποίες έχουν ανήλικα παιδιά με Νοητική Αναπηρία 

επηρεάζεται: η δομή της, η σύστασή της, οι σχέσεις μεταξύ των μελών της. Οι μετέπειτα μελλοντικές 
αυξημένες υποχρεώσεις σε θέματα που αφορούν στην: φροντίδα, εκπαίδευση, ανεξαρτησία, 
αυτονομία, ενσωμάτωση λειτουργούν επιβαρυντικά για τη διατήρηση μιας θετικής και υγιούς 
στάσης, απαιτώντας από τους γονείς προσαρμογή σε ένα πλαίσιο σημαντικών αντιξοοτήτων, ώστε η 

ψυχική ισορροπία να συμβάλλει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και ενδυναμωμένου 
οικογενειακού πλαισίου για όλα τα μέλη της οικογένειας.  

Αρχικά, η οικογένεια πρέπει να αποδεχτεί το αμετάκλητο της υπάρχουσας 
κατάστασης και να αποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειας. Πριν κατορθώσει όμως 

να φτάσει στο στάδιο της αποδοχής, περνά από μία φάση άρνησης της υπάρχουσας κατάστασης και 
προσπαθεί να την απορρίψει υποσυνείδητα, προσπαθώντας με τρόπους τους οποίους οι ίδιοι 
αποφασίζουν πως θα αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση. Η συμπεριφορά αυτή καθυστερεί και 
παρεμποδίζει την πραγματική, εφικτή και απαραίτητη αγωγή αποκατάστασης, οδηγώντας σε 

αποπροσανατολισμό του παιδιού και της οικογένειας από την ορθή ψυχολογική και απαραίτητη 
ιατρική αντιμετώπιση και υποστήριξη του παιδιού (Τσάκωνας, 2017).  

Ο τρόπος αντιμετώπισης της νέας κατάστασης από τους γονείς είναι καθοριστικός και για τον 
ρόλο που θα παίξει η αναπηρία μέσα στην οικογένεια. Όταν οι γονείς καλλιεργήσουν πρωτίστως 

στον εαυτό τους και στη συνέχεια στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας θετικές αντιλήψεις για τα 
ανήλικα παιδιά τους, οι αποδόσεις και οι συμπεριφορές τους προβλέπονται να είναι θετικές και κατά 
συνέπεια και οι επιπτώσεις στο παιδί. Υφίσταται βέβαια και το αντίστροφο, καθώς όταν οι γονείς 
έχουν αρνητικές αντιλήψεις και σκέψεις, αναθεωρώντας  τις  προτεραιότητες στη ζωή τους, 

αναλογιζόμενοι μια πιθανά μακρόχρονη θεραπευτική αγωγή του παιδιού, την  σύγκρουση των 
συναισθημάτων τους, την αντιμετώπιση της γενικής κοινωνικής προκατάληψης και της υπάρχουσας 
πιθανής κρατικής αναποτελεσματικότητας, τότε οι επιπτώσεις είναι αρνητικές (Olkin, 2019). 

Στη μελέτη των Beighton και Wills (2017) οι γονείς ανέφεραν πως η αναπηρία του παιδιού 

τους επέφερε και πολλές θετικές αλλαγές στον εαυτό τους, αλλά και στην οικογένειά τους: 
ικανοποίηση από την φροντίδα του παιδιού, το παιδί είναι πηγή χαράς, το παιδί αποτελεί μια 
πρόκληση ή δυνατότητα για να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι, ενδυναμώνεται η οικογένεια και ο 
γάμος, δίνεται νέο νόημα στην ζωή, γίνεσαι καλύτερος, πιο συμπονετικός, λιγότερο εγωιστής, 

ενδυναμώνεται η αυτοεκτίμηση σου, κάνεις το καλύτερο που μπορείς κάθε μέρα απλώς ζεις την ζωή 
με ποιο αργούς ρυθμούς. 

Στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού με νοητική αναπηρία η οικογένεια ασχολείται συχνά 
με τις σωματικές, ιατρικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις της αναπηρίας. Πιο συγκεκριμένα, οι 

καθημερινές συνήθειες αλλάζουν, καθώς το παιδί έχει μια εξέχουσα θέση, δυσκολεύοντάς τους να 
δουν το μέλλον με θετική προοπτική. 

Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται μια αναδιοργάνωση των ρόλων των μελών της 
οικογένειας, καθώς πλέον με τις νέες συνθήκες, το κάθε μέλος αναλαμβάνει μία συγκεκριμένη 

δραστηριότητα που θα αφορά την ανατροφή και την υποστήριξη του παιδιού με αναπηρία. Πολλές 
φορές, οι οικογένειες φτάνουν στο σημείο να συζητούν μόνο για την αναπηρία, ή εστιάζουν σε 
συγκεκριμένες πτυχές της, οδηγώντας τους σε χαμηλό επίπεδο συζυγικής ικανοποίησης και 
εμφανίζονυας δυσκολίες μέσω των οποίων προσπαθούν να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης. 

Δημιουργούνται συνεχώς ιδιαίτερες απαιτήσεις που αφορούν τον χρόνο, την αλλαγή συνηθειών, τον 
τρόπο ζωής και την ανασυγκρότηση της θέσης των μελών.  

Εκτός από τις καθημερινές δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η οικογένεια στο 
εσωτερικό της πλαίσιο, βιώνει επίσης μια σειρά άλλων δύσκολων καταστάσεων, οι οποίες 

σχετίζονται με τον κοινωνικό περίγυρο, όπως είναι η εργασία, οι στενοί συγγενείς, οι φίλοι, η κοινή 
γνώμη. Στην προσπάθειά της να αποδώσει ένα ρόλο στην αναπηρία έρχεται αντιμέτωπη και με τις 
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στάσεις της κοινωνίας. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο βέβαια η οικογένεια να ενστερνιστεί ορισμένες από 
αυτές τις αρνητικές απόψεις, αλλά και να δικαιολογήσει ορισμένες από τις αρνητικές σκέψεις που 
μπορεί να ακούει για ένα παιδί το οποίο είναι ευάλωτο. Και αυτό, γιατί καθημερινά καταβάλλει 
υπεράνθρωπες προσπάθειες να μάθει στο παιδί δεξιότητες αντιμετώπισης, εναλλακτικά μοντέλα 

σκέψης και αυτοεκτίμησης του εαυτού του (Olkin, 2019). 
Η ψυχική  αδυναμία των γονέων να ξεπεράσουν τα πιθανά αρνητικά τους συναισθήματα μπορεί 

να τους οδηγήσει στο να κατηγορούν τον ίδιο τους τον εαυτό, αλλά και σε αλληλοκατηγορίες μεταξύ 
τους, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τις αιτίες του προβλήματος, καθώς η μελλοντική εξέλιξη 

του παιδιού τους εξαρτάται από τους υλικούς και συμβολικούς πόρους που διαθέτουν (Frones, 2016). 
Η αποστασιοποίηση της οικογένειας από τον κοινωνικό περίγυρο εκδηλώνεται σε κάθε σχεδόν 

στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού. Οι εμπειρίες των γονιών, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια είναι μεγάλης 
σημασίας, καθώς από αυτές αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και τον αντίκτυπο που έχει στην 

κοινωνία. Σύμφωνα με τον Λυμπέρη (2013:173), ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη 
διαδικασία της κονωνικοποίησης είναι η κοινωνική θέση της οικογένειας (επάγγελμα, εισόδημα, 
επίπεδο μόρφωσης). Οι Conger at all., (2007), αναφέρουν πως υπάρχουν τρία θεωρητικά μοντέλα, 
τα οποία επεξηγούν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική θέση επηρεάζει τις τακτικές  και τις 

στρατηγικές κοινωνικοποίησης μιας οικογένειας: 

• Το μοντέλο του οικογενειακού άγχους (Family Stress Model), σύμφωνα με το οποίο οι 
οικονομικές δυσκολίες που προκύπουν μπορεί να εχουν αρνητικές συνέπειες  στα 
συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τις σχέσεις των γονέων, επηρεάζοντας κατά συνέπεια 
την ανατροφή, την εκπαίδευση, τις στρατηγικές κοινωνικοποίησης των παιδιών, αλλά έμμεσα 
και τις προσδοκίες των γονέων. 

• Το μοντέλο εκτεταμένης επένδυσης (Extended Investment Model), το οποίο υποστηρίζει πως 
οι γονείς με υψηλό οοικονομικό και βιοτικό επίπεδο ζωής μπορούν να προωθήσουν και να 
στηρίξουν την ευημερία και τις προσδοκίες των ίδιων και των παιδιών τους.  

• Το μοντέλο κοινωνικής επιλογής (Social Selection Model), το οποίο υποστηρίζει ότι η 

κοινωνική θέση δεν επηρεάζει «άμεσα», αλλά καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι 
προσωπικές αρετές των γονέων, που βασίζονται στα γονίδια, στην προσωπικότητα, στον 
χαρακτήρα και τα προσωπικά τους γνωρίσματα. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι γονείς παιδών/εφήβων με νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν μια 
πληθώρα ζητημάτων, τα οποία αναπόφευκτα επηρεάζουν και τις στρατηγικές κοινωνικοποίησης τις 

οποίες θα χρησιμοποιήσουν.Το παιδί με αναπηρία κατά τη διάρκεια της ζωής έχει τις ίδιες ανάγκες 
με ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης. Ανάγκες για μόρφωση, φροντίδα, ψυχαγωγία, επικοινωνία, 
κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, αν και αυτές οι ανάγκες είναι τόσο αξιόλογες, δεν πρέπει να 
αναγνωρίζουμε πως για να μπορούν να καλυφθούν πρέπει να υπάρχει βαθιά γνώση και των αναγκών 

των γονέων και ειδικότερα των δυσκολιών που μπορεί να συναντούν στην καθημερινότητά τους και 
οι οι οποίες σχετίζονται με τον συναισθηματικό αντίκτυπο της αναπηρίας, τον κοινωνικό 
στιγματισμό, αλλά και το οικονομικό κόστος (Ζήση, Σαββάκης, 2019).  

3. Συμπεράσματα 

Οι οικογένειες ανήλικων με νοητική αναπηρία είναι πολύ πιθανό να βιώσουν συντροφική 
απομόνωση, κοινωνική απομόνωση, δυσαρέσκεια, ενοχές, τύψεις, ακόμα και την αυτοτιμωρία 

ορισμένες φορές, αλλά και τον αποπροσανατολισμό από τον γονεϊκό τους ρόλο. Οι προκλήσεις 
ανεξάρτητα από τη φύση και τη σοβαρότητα της αναπηρίας είναι αρκετές και απειλούν την 
οικογενειακή ισορροπία, επιτάσσοντας προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Το γονεϊκό άγχος μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά τη σχέση του παιδιού με τον γονιό και κατά συνέπεια μπορεί να επηρεάσει τα 

επίπεδα συμπεριφοράς του παιδιού /έφηβου. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα επίπεδα του γονικού στρες 
επηρεάζονται από δύο εγγενείς παράγοντες (σοβαρότητα της αναπηρίας, λεκτικές ικανότητες και 
προκλητικές συμπεριφορές του παιδιού) και εξωγενείς παράγοντες (οικογενειακές συνθήκες, 
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κοινωνική και συστηματική υποστήριξη). Η αναζήτηση ψυχικής ισορροπίας σημαίνει ότι η 
οικογένεια προσπαθεί να δημιουργήσει νέες συνθήκες. Αυτό σημαίνει αλλαγές στις συμπεριφορές 
που επηρεάζουν ολόκληρη την οικογένεια και δεν ικανοποιούν όλα τα μέλη.  

Οι γονείς καταφέρνουν να προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις, αναπτύσσοντας 

στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών που επιφέρει μια αναπηρία σε πολλαπλά επίπεδα.  Η 
οικογένεια αναζητά ισορροπία και προσαρμόζεται στις αλλαγές.  Για μερικούς από τους γονείς, η 
γέννηση ενός παιδιού με νοητική αναπηρία, η φροντίδα, αλλά και η μέριμνα για την εξέλιξή του, την 
κοινωνική του αυτονομία και την υποστήριξή του θα αποτελέσει μια κρίση που απαιτεί εξαιρετική 

ψυχολογική προσαρμογή εκ μέρους τους. Αυτή η κρίση ίσως καταφέρει να συμβάλλει θετικά, ή 
ακόμα και ανασταλτικά στην λειτουργικότητα και την εξέλιξη μιας οικογένειας.  

Σταδιακά οι γονείς μέσα από αυτές τις διεργασίες  διαμορφώνουν προσδοκίες  για τα ανήλικα 
παιδά τους με νοητική αναπηρία, καθώς και ένα συναισθηματικό κλίμα που καθορίζει το βαθμό 

εγγύτητας, ενσυναίσθησης και μια δυναμική κάλυψης των συναισθηματικών αναγκών των μελών.  
Η ύπαρξη ενός παιδιού/εφήβου με αναπηρίες επηρεάζει την καθημερινότητα των γονέων, αλλά 

οι οικογένειες τείνουν να σχεδιάζουν και να οργανώνουν καθημερινά καθήκοντα για να 
απολαμβάνουν τη ζωή. Σε γενικές γραμμές, τα μέλη της οικογένειας, καθώς και το γύρω περιβάλλον 

και οι φίλοι τείνουν να παρέχουν άτυπη υποστήριξη στους γονείς συναισθηματικά και πρακτικά.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ:  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Μπέσσα Σπυριδούλα 

Υποψήφια Διδάκτορας 
 

Τζιβινίκου Σωτηρία 

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
 

Περίληψη  

Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (ΚΣΜ) είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που προωθεί 
την αυτονομία, τη δέσμευση και την πρόσβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός 

αυτής της συστηματικής ανασκόπησης είναι να χαρτογραφήσει τι είναι γνωστό για τον ΚΣΜ για τους 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων Scopus και EBSCOhost για να βρεθούν μελέτες δημοσιευμένες σε peer-reviewed 
περιοδικά από τον Ιανουάριο 2008 έως τον Μάιο 2021. Συνολικά εντοπίστηκαν 8 μελέτες που 
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συμφωνούσαν με τα κριτήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν εξαιρετικές επιδόσεις στην αναγνωστική 
ικανότητα και την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών στα διαφόρα γνωστικά αντικείμενα της 
κάθε έρευνας. Αυτό δίνει την ώθηση για περαιτέρω εφαρμογή του ΚΣΜ σε μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

 
Λέξεις κλειδιά: καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

αναγνωστική ικανότητα 

1. Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική διαδικασία έχει αλλάξει ριζικά. Η πανδημία που ξέσπασε 
με τον Covid-19 αναστάτωσε την ισορροπία της κοινωνίας.  Η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία για 

χρόνια υποστήριζε ότι προωθεί την τεχνολογία στην εκπαίδευση, κλήθηκε να το κάνει πράξη. Η 
προετοιμασία των υλικών και των τεχνικών θεμάτων ήταν ελλιπής, και το εκπαιδευτικό προσωπικό 
ήταν ελάχιστα εξοικειωμένο με τη φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Schleicher, 2020). 
Μέχρι σήμερα, πολλοί δεν έχουν βρει κατάλληλα εργαλεία για να βελτιώσουν τη δουλειά τους και 

εξαιτίας αυτού του γεγονότος η διαδικτυακή εκπαίδευση δεν είναι αποτελεσματική για όλους (Fauzi 
& Khusuma, 2020). 

 Φαίνεται ότι ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (ΚΣΜ) μπορεί να γίνει το μεταβατικό 
εργαλείο που θα ενθαρρύνει το εκπαιδευτικό σύστημα να χρησιμοποιεί νέες τεχνολογικές 

παρεμβάσεις (CAST, 2011). Σε αυτή την περίπτωση ο ΚΣΜ ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις 
απαιτήσεις της νέας εποχής: σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ισότιμη 
πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, επαρκής υποστήριξη των μαθητών, διαφοροποιημένη 
διδασκαλία και υποστήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, αναδεικνύοντας τις 

ικανότητες κάθε παιδιού  (Al-Azawei et al.,  2017). Είναι ώρα οι εκπαιδευτικοί να εκμεταλλευτούν 
τις νέες ευκαιρίες που υπάρχουν, να εκπαιδευτούν σε αυτές και να τις εφαρμόσουν στα μαθήματά 
τους.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση  

Ένα αίτημα από ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα παγκοσμίως είναι η ισότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος και η χρήση μεθόδων και τεχνικών που θα ταιριάζουν στις ανάγκες όλων 
των μαθητών ανεξαιρέτως (Thompson & Thompson, 2018). Ο ΚΣΜ στοχεύει να υποστηρίξει όλους 
τους μαθητές στη γενική και ειδική αγωγή, αυτούς οι οποίοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή 
συμπεριφορικά προβλήματα ή κοινωνικά ελλείμματα ή κινητικά προβλήματα παρέχοντας 

κατάλληλη υποστήριξη από την αρχή χωρίς εκ των υστέρων προσαρμογές, έτσι ώστε η μαθησιακή 
εμπειρία να γίνει περισσότερο δημοκρατική (Meyer & Rose, 2005). Οι απαρχές του μπορούν να 
ανιχνευτούν στην αρχιτεκτονική, όταν τη δεκαετία του `80 ο Ron Mace πρότεινε τα κτήρια να 
σχεδιάζονται εκ των προτέρων με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε ανθρώπου 

χωρίς μετέπειτα αλλαγές (Johnstone, 2018). Ο όρος μεταφέρθηκε στο πεδίο της εκπαίδευσης ως 
Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (Universal Design for Learning) και μελετήθηκε 
συστηματικά από το Center for Applied Special Technology (CAST) και τους ερευνητές, Anne 
Meyer και David Rose. 

2.2. Τα εγκεφαλικά δίκτυα 

Ο ΚΣΜ αποδέχεται την ύπαρξη τριών εγκεφαλικών δικτύων που αφορούν τη μάθηση (Rose & 

Strangman, 2007). Τα δίκτυα αυτά σχετίζονται με τα συναισθήματα (ο μαθητής αναζητά να βρει ένα 
κίνητρο για τη μάθηση και το γιατί είναι απαραίτητο να μάθει κάτι), με την αναγνώριση (ο μαθητής 
αντιλαμβάνεται τον πυρήνα της μάθησης, όλες τις πληροφορίες και τις αποθηκεύει ως χρήσιμη 
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γνώση) και με τη στρατηγική (ο μαθητής βρίσκει κατάλληλους τρόπους για να επεξεργαστεί την 
προσληφθείσα γνώση) (Hall, Meyer & Rose, 2012). Τα τρία δίκτυα ευθυγραμμίζονται με τις τρεις 
αρχές του ΚΣΜ, οι οποίες είναι η παροχή πολλαπλών μέσων δέσμευσης, αναπαράστασης και 
δράσης-έκφρασης (Rose & Strangman, 2007). 

2.3. Οι τρεις αρχές 

Η πρώτη αρχή για τα πολλαπλά μέσα δέσμευσης (ΠΜΔ) είναι πολύ σημαντική, διότι 

υπογραμμίζει την ανάγκη ο μαθητής να βρει το κίνητρο για τη μάθηση και να καταλάβει τη 
σημαντικότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου και του σκοπού της μάθησης (Rose & Meyer, 2002). 
Έχει, επίσης, παρατηρηθεί ότι οι μαθητές που μπορούν να αυτo-ελέγχουν και να αυτορρυθμίζουν τη 
μάθησή τους ωφελούνται με μεγάλα πλεονεκτήματα (Meyer, Rose & Gordon, 2014). 

 Η δεύτερη αρχή σχετικά με το πολλαπλά μέσα αναπαράστασης (ΠΜΑ) και αναφέρεται στην 
αναγκαιότητα ύπαρξης ποικιλίας στην παρουσίαση των πληροφοριών. Κάθε μαθητής με ή χωρίς 
δυσκολίες έχει τις προτιμήσεις του σχετικά με τον τρόπο που καταφέρνει να μάθει πιο 
αποτελεσματικά και αυτό είναι απόδειξη ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι μαθητές 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τη γνώση (Rose, Harbour, et al., 2006). Κάποιες 
φορές αυτό ακριβώς είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να λύσουν, 
αλλά συχνά δεν συνειδητοποιούν τη σημαντική του επίδραση στην επίδοση ενός μαθητή (Ainsworth 
et al., 2002).  

 Η τρίτη αρχή για τα πολλαπλά μέσα δράσης και έκφρασης (ΠΜΔΕ) σχετίζεται με την 
ελευθερία που έχουν οι μαθητές να εκφράσουν τη γνώση τους και τη θέληση των εκπαιδευτικών να 
παρακάμψουν τις τυπικές δοκιμασίες με χαρτί και μολύβι. Η γνώση μπορεί να εκφραστεί με 
δυναμικούς τρόπους και περισσότερο συμβατούς με την πραγματικότητα (Meyer et al., 2014).  

2.4. ΚΣΜ και ανάγνωση 

Ο ΚΣΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, ώστε να ενθαρρύνονται οι μαθητές 

στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Ένας κοινός τομέας που οι μαθητές αναζητούν βοήθεια, ακόμη 
και εκείνοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η ανάγνωση (Meo, 2008). Εδώ είναι που η 
αναγνωστική ικανότητα και η αναγνωστική κατανόηση συνυπάρχουν. Και οι δυο είναι απαραίτητες 
για την ομαλή διεξαγωγή και την κατάκτηση της μάθησης χωρίς εμπόδια και περισπασμούς 

(Walczyk & Griffith‐Ross, 2007). Η εφαρμογή του ΚΣΜ προσφέρει πολλές επιλογές για την επαρκή 
και πλήρη υποστήριξη των μαθητών σε αυτόν τον τομέα και αρκετές μελέτες έχουν ερευνήσει και 
βρει τη χρησιμότητα αυτών των εργαλείων (Van Boxtel & Sugita, 2019).  

2.5. ΚΣΜ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Η πρόσφατη έρευνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα ελλιπής. Η επιστημονική 
κοινότητα έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διερεύνηση των επιπτώσεων της υλοποίησης του ΚΣΜ 

στις πρώτες σχολικές τάξεις. Όμως, οι μαθητές συνεχίζουν να έχουν προβλήματα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών και στις μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου (Marino et al., 2014)· ίσως και 
μεγαλύτερο, καθώς τα όρια για προσαρμογές είναι στενότερα και γίνονται με μεγαλύτερη δυσκολία.  

Στον τομέα του ΚΣΜ έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες που παρουσιάζουν δεδομένα 

βασισμένα σε στοιχεία. Σχετικές έρευνες παρουσιάζονται παρακάτω και συγκρίνονται τα 
αποτελέσματά τους, ώστε αυτή η ανασκόπηση να αποτελέσει ένα ισχυρό επιχείρημα που θα 
προωθήσει την εφαρμογή του ΚΣΜ στη παγκόσμια εκπαιδευτική διαδικασία. Οι έρευνες που 
παρουσιάζονται αφορούν τάξεις από την 6η και πάνω, επειδή ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός τομέας 

είναι πάντα ο λιγότερο ερευνημένος και αξίζει να προωθηθεί περισσότερο, καθώς η σχολική 
πραγματικότητα δεν σταματά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δυνατότητες που υπάρχουν από την 
υλοποίηση του ΚΣΜ είναι πολλές και η έρευνα είναι αυτή που θα αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητά του. Αυτός είναι ο λόγος, που συντάχθηκε η παρούσα ανασκόπηση, 
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προκειμένου να εξεταστούν και να συγκριθούν τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν εφαρμόσει 
τις αρχές του ΚΣΜ με διάφορους τρόπους στην εκπαίδευση.  
 

2.6. Μέθοδος της έρευνας  

2.6.1. Πρωτόκολλο  

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για αυτή τη συστηματική βιβλιογραφική αναθεώρηση 

πάρθηκε από το Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for 
Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist (Tricco et al., 2018). 

2.6.2. Κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού 

Τέσσερα κριτήρια τέθηκαν για την επιλογή ερευνών για αυτή την εργασία: (α) οι έρευνες 
έπρεπε να είχαν δημοσιευτεί από το 2008 έως τον Μάιο 2021, (β) έπρεπε να είναι δημοσιευμένες σε 
peer-reviewed περιοδικά, (γ) να έχουν συμπεριλάβει στους συμμετέχοντες μαθητές από την 6η τάξη 

και πάνω, (δ) ως γλώσσα συγγραφής ορίστηκε η αγγλική.  
Από τη δεξαμενή των 1100 άρθρων με την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου αποκλείστηκαν 

περίπου 300 άρθρα. Η δημοσίευση σε peer-reviewed περιοδικά περιόρισε περισσότερο τα άρθρα, 
περίπου στα 600. Με το κριτήριο της τάξης φοίτησης των συμμετεχόντων απέμειναν μόνο 53 άρθρα, 

καθώς η εφαρμογή του ΚΣΜ αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τέλος, με την αγγλική γλώσσα 
συγγραφής έμειναν 20 άρθρα, από τα οποία μετά από προσεκτική μελέτη επιλέχτηκαν τα 8 για τις 
ανάγκες της παρούσας έρευνας.    

2.6.3. Πηγές πληροφόρησης και στρατηγικές αναζήτησης 

Η διαδικασία για την επιλογή των άρθρων ακολούθησε το Preferred Reporting of Items for 
Systematic Reviews and MetaAnalyses (PRISMA) Statement (Moher et al., 2009). Η εικόνα 1 

παρακάτω απεικονίζει τη διαδικασία επιλογής των άρθρων.  
 Για τον εντοπισμό σχετικών μελετών, διενεργήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση τον Μάιο του 

2021 στις βάσεις δεομένων EBSCOhost και Scopus. Αρχικά, το Academic Search Ultimate, το APA 
PsyInfo και το ERIC ήταν οι βάσεις δεδομένων που επιλέχθηκαν από τη λίστα του EBSCOhost και 

έγινε σύνθετη αναζήτηση με δύο περιορισμούς: οι έρευνες να προέρχονται μόνο από peer-reviewed 
περιοδικά και η ημερομηνία δημοσίευσης να είναι από τον Ιανουάριο 2008 έως τον Μάρτιο 2021. Η  
αναζήτηση διεξήχθη με λέξεις κλειδιά: universal design for learning or UDL AND reading AND 
middle school or high school or secondary school. Παρόμοια αναζήτηση έγινε και στη βάση 

δεδομένων Scopus. Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021.  
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Εικόνα 1. PRISMA flow chart for article selectio ψn (adapted from Moher et al., 2009)  

2.6.4. Διαδικασία χαρτογράφησης δεδομένων  

Τα δεδομένα από επιλεγμένες έρευνες εξήχθησαν χειροκίνητα και χαρτογραφήθηκαν 
χρησιμοποιώντας μια φόρμα χαρτογράφησης δεδομένων. Στις μελέτες που επιλέχθηκαν έγινε 
αναζήτηση για τους συγγραφείς και το έτος έκδοσης, τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, τις 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή όχι, τον τύπο υλοποίησης του ΚΣΜ και τις δεξιότητες-στόχους, τον 
χρόνο διαχείρισης, τις πηγές δεδομένων, τα κύρια ευρήματα και την αξιοπιστία.  

2.7. Αποτελέσματα της έρευνας 

Κάθε μία από τις επιλεγμένες έρευνες παρουσίασε αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Δύο μελέτες 

είχαν ποιοτικό σχεδιασμό και περιγραφικά αποτελέσματα. Οι Coyne et al. (2017) εφάρμοσαν το 
UDIO, ένα πρόγραμμα γραμματισμού, σε μαθητές με νοητικές ή αναπτυξιακές αναπηρ ίες (IDD) και 
τόνισαν τη σημαντικότητα του προγράμματος στην αυτονομία των μαθητών, χάρη στην ουσιώδη 
βοήθεια που παρείχε (π.χ. ηχογραφημένη ανάγνωση, βοήθεια για την εκκίνηση μιας πρότασης). Το 

κατάλληλο περιεχόμενο σύμφωνα με την ηλικία και τις προτιμήσεις προωθούσε την 
κοινωνικοποίηση μέσω του UDIO και τη δέσμευση με το περιεχόμενο. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν 
όλα τα συστατικά μέρη (ανάγνωση άρθρων, δημιουργία εργασιών, συζήτηση με άλλους) και 
απέκτησαν θετική στάση απέναντι στο UDIO. Οι Knight et al. (2015) συνέθεσαν ένα μοναδικό 

ερωτηματολόγιο για έναν πληθυσμό που δεν επιλέγεται συχνά σε τέτοιες έρευνες. Οι μαθητές με 
διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής εκτέθηκαν σε 
ένα ηλεκτρονικό επιστημονικό κείμενο που δημιουργήθηκε από το λογισμικό Book Builder (BB) 
(Cast, 2014). H αναγνωστική κατανόηση, που ήταν ο επιθυμητός στόχος, επιτεύχθη. Οι εκπαιδευτικοί 

αποκάλυψαν ότι το BB μπορεί να ωφελήσει όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως. Οι μαθητές 
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χρησιμοποιώντας τους υπερσυνδέσμους και τους βοηθούς του προγράμματος, προτίμησαν το ΒΒ 
από το παραδοσιακό βιβλίο υψηλότερες βαθμολογίες στα τεστ με σαφείς οδηγίες.         

 Οι Hall et al. (2015) πραγματοποίησαν ένα σχεδιασμό μικτής μεθόδου με το Strategic Reader, 
ένα διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον ανάγνωσης, στοχεύοντας στην αναγνωστική κατανόηση των 

μαθητών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποίησαν αυτή την εφαρμογή βοηθήθηκαν 
ιδιαιτέρως. Οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη άνεση παρεμβάσεις και πιο 
συχνά. Από την άλλη μεριά, οι μαθητές αύξησαν σημαντικά (p=.01) τις βαθμολογίες τους στα pre-
posttests, όπως και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (p=.05). Τα ποιοτικά δεδομένα έδειξαν ότι 

οι μαθητές αισθάνθηκαν ότι βελτιώθηκαν στο επίπεδο ανάγνωσης και ειδικά οι μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες ήταν πιο δεσμευμένοι και χαρακτήρισαν τα εργαλεία του προγράμματος 
βοηθητικά. Όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί ωφελήθηκαν από το Strategic Reader, διότι ήταν πολύ 
πιο εύκολη για αυτούς η πρόσβαση και η μέτρηση των βαθμολογιών των μαθητών.  

Οι υπόλοιπες έρευνες ήταν ποσοτικές. Οι Daley et al. (2020) χρησιμοποίησαν το UDIO με 
στόχο την αναγνωστική κατανόηση και τη δέσμευση των μαθητών, τον χρόνο που αφιερώνουν και 
τις επιλογές ανάγνωσης. Ένα σημαντικό εύρημα ήταν ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική σχέση 
μεταξύ της δέσμευσης και της αναγνωστικής κατανόησης. Ωστόσο, στατιστικά σημαντικό (p<0.01) 

ήταν το αρχικό επίπεδο ανάγνωσης και οι δραστηριότητες που ήταν σχετικές με την ανάγνωση, αλλά 
και η επιλογή κείμενο-σε-ομιλία με το αρχικό επίπεδο ανάγνωσης (p<0.05). Επομένως, οι μαθητές 
χρησιμοποίησαν και ωφελήθηκαν περισσότερο από το εργαλείο κείμενο -σε-ομιλία. Επίσης, για τους 
μαθητές με χαμηλό αρχικό επίπεδο ανάγνωσης, η ενεργός δέσμευση με δραστηριότητες σχετικές με 

την ανάγνωση και τη χρήση κείμενο-σε-ομιλία έδρασε θετικά στα αποτελέσματα του post-test 
ανάγνωσης.  

Οι McMahon et al. (2016) δημιούργησαν μια φόρμα φωναχτής ανάγνωσης για το τεστ, που 
αφορούσε την αναγνωστική ικανότητα και κατανόηση κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης για 

μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη διαφορά στη χρήση του 
podcast κατά τη συνθήκη της αξιολόγησης σε αντίθεση με την παραδοσιακή αξιολόγηση και τη 
συνθήκη όπου ο εκπαιδευτικός διάβασε φωναχτά. Ειδικότερα, για τους μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες ο τύπος της αξιολόγησης επηρέασε στατιστικά σημαντικά την επίδοσή τους (p=.001). Στη 

συνθήκη του podcast οι μαθητές πέτυχαν υψηλότερες βαθμολογίες από ότι στις άλλες συνθήκες και 
υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση (p<.001). Στατιστικά σημαντική ήταν η σύγκριση του podcast και 
της παραδοσιακής αξιολόγησης (p<.001) και της συνθήκης όπου ο εκπαιδευτικός διάβαζε φωναχτά 
με την παραδοσιακή αξιολόγηση (p=.001). Ενδιαφέροντα αποτελέσματα προέκυψαν και μεταξύ των 

ομάδων σύγκρισης: στη συνθήκη του podcast και της συνθήκης όπου ο εκπαιδευτικός διάβαζε 
φωναχτά, οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες πέτυχαν υψηλότερες βαθμολογίες από ότι οι 
μαθητές με αναπηρίες (p=0.46, p=.004). Δεν υπήρχε καμία σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 
ομάδων σύγκρισης χωρίς κάποια συνθήκη διευκόλυνσης.  

Οι υπόλοιπες τρεις έρευνες σχετίζονται με την ίδια εφαρμογή του Alien Rescue. Ο Marino 
(2009), οι Marino, Black et al. (2010) και οι Marino, Coyne and Dunn (2010) χρησιμοποίησαν ένα 
πρόγραμμα σπουδών αστρονομίας βασισμένο στην τεχνολογία, αφού χώρισαν τους μαθητές σε 
ομάδες σύμφωνα με την επίδοσή τους στο DRP test (degrees of reading power), για να πετύχουν 

βελτίωση της δέσμευσης και της αναγνωστικής κατανόησης και να βρουν τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών. Ο Marino (2009) βρήκε σημαντικές διαφορές 
στη χρήση του εργαλείου μεταξύ των ομάδων DRP (p<.05). Επίσης, τα εργαλεία που μοιράζονται το 
γνωστικό φορτίο και τα εργαλεία που υποστηρίζουν μη προσβάσιμες δραστηριότητες ήταν 

στατιστικά σημαντικά προγνωστικά των βαθμολογιών των posttest των μαθητών (p=.005, p=.039). 
Επίσης, στατιστικά σημαντικές κύριες επιδράσεις βρέθηκαν στα εργαλεία που μοιράζονται το 
γνωστικό φορτίο (p<.001), στα εργαλεία που υποστηρίζουν μη προσβάσιμες δραστηριότητες 
(p=.024) και στις χωρισμένες ομάδες DRP (p<.001). Η αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρισμένων 

ομάδων DRP και των εργαλείων που υποστηρίζουν το γνωστικό φορτίο ήταν στατιστικά σημαντική 
(p=.047). Τέλος, στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα στα  solution forms ήταν η κύρια επίδραση στις 
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ομάδες DRP (p<.001) και επίσης σημαντική κρίθηκε η επίδραση των ομάδων DRP (p=.026) με την 
αξιολόγηση της υπόθεσης.  

Από την έρευνα των Marino, Black et al. (2010) αναδύθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διακύμανση του να είναι κάποιος μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες σε όλα τα σχολεία (p=.003). 

Επίσης, τα Σχολεία Β και Γ είχαν υψηλότερες βαθμολογίες από το Σχολείο Α κι αυτό ήταν στατιστικά 
σημαντικό (p=.024, p=0.16). Στατιστικά σημαντικά προγνωστικά των βαθμολογιών του posttest ήταν 
το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα (p=.001), το να είσαι αγόρι (p=.011), η κατοχή υπολογιστή στο 
σπίτι (p=.007) και το να είσαι μαθητής με αναγνωστικές δυσκολίες ή αδύναμος αναγνώστης (p<.001). 

Στατιστικά σημαντικά προγνωστικά των γενικών βαθμολογιών  ήταν το επίπεδο εκπαίδευσης του 
πατέρα (p<.001), το να είσαι μαθητής με υψηλή βαθμολογία στο posttest (p<.001), η κατοχή 
υπολογιστή στο σπίτι (p=.019), το να είσαι αδύναμος αναγνώστης (χαμηλή γενική βαθμολογία, 
p<.001). 

Οι Marino, Coyne and Dunn (2010) επεσήμαναν ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες και των αδύναμων αναγνωστών 
στο pre-posttest. Το κυρίως εύρημα ήταν ότι οι μαθητές είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στο posttest 
και αύξησαν την αναγνωστική τους ικανότητα και κατανόηση με τη χρήση του Alien Rescue.  

3. Συμπεράσματα 

Σκοπός αυτής της αναθεώρησης ήταν να χαρτογραφήσει και να αναδείξει τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές και την έρευνα σχετικά με τα πιο πρόσφατα ευρήματα για τον ΚΣΜ για τους μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την 6η τάξη και πάνω, εφόσον δεν υπήρχε προηγούμενη 
συστηματική ανασκόπηση που να περιλάμβανε μελέτες για αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα. Ωστόσο, 
φάνηκε ότι η έρευνα στον τομέα αυτό είναι ακόμη περιορισμένη, καθώς μόνο οκτώ μελέτες 

δημοσιεύτηκαν σε peer-reviewed περιοδικά από το 2008 έως τον Μάιο 2021 που πληρούσαν τα 
κριτήρια που τέθηκαν. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι έρευνες της εφαρμογής του ΚΣΜ σε μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι περιορισμένη παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις 

επιλεγμένες μελέτες ήταν μαθητές από διαφορετικές τάξεις της δευτεροβάθμιας, από την 6 η έως την 
8η τάξη, με ή/και με χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες. Σε κάποιες 
έρευνες δεν υπήρχε περαιτέρω αναφορά και διαχωρισμός στις μετρήσεις των δεδομένων των 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, επειδή ο ΚΣΜ ως μέθοδος έχει συμπεριληπτική λογική. Οι 

προσαρμογές είναι στοχευμένες σε αυτό ακριβώς: να μην γίνονται διακρίσεις μεταξύ των μαθητών, 
να διδάσκονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά με πολλά υποστηρικτικά εργαλεία και να μπορεί ο 
καθένας να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εκπαιδευτικά υλικά και την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι μελέτες εφάρμοσαν τον ΚΣΜ με διαφορετικούς τρόπους, αλλά στόχευαν στις ίδιες 

ικανότητες. Οι συγγραφείς ερεύνησαν την αναγνωστική ικανότητα και κατανόηση τόσο στο 
γλωσσικό μάθημα (Coyne et al., 2017· Daley et al., 2020· Hall et al., 2015), όσο και στις θετικές 
επιστήμες (Knight et al., 2015· Marino, 2009· Marino, Black et al., 2010· Marino, Coyne & Dunn, 
2010· McMahon et al., 2016).  

Ο ΚΣΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις αναγνωστικές ανάγκες των μαθητών και να 
ενεργήσει βοηθητικά στην προσπάθειά τους να καταλάβουν σε βάθος και να βελτιωθούν σε πολλά 
σχολικά μαθήματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ΚΣΜ έχει ισχυρό αντίκτυπο στην αναγνωστική 
ικανότητα και κατανόηση των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε είναι γλωσσικό μάθημα 

είτε θετικό. Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές αισθάνθηκαν μεγαλύτερη αυτονομία, καθώς είχαν 
καθοδήγηση και βοήθεια όπου χρειαζόταν, κι ανέπτυξαν υψηλότερο ενδιαφέρον και επίπεδα 
δέσμευσης (Coyne et al., 2017· Daley et al., 2020). Το επίπεδο της αναγνωστικής τους κατανόησης 
αυξήθηκε και αισθάνονταν πιο σίγουροι για τον εαυτό τους (Coyne et al., 2017· Daley et al., 2020). 

Η συνεισφορά του ΚΣΜ στη διαδικασία αξιολόγησης, όπως παρουσιάστηκε στους Knight et al. 
(2015), είναι αξιοσημείωτη. Το πιο χαρακτηριστικό εργαλείο όλων των εφαρμογών του ΚΣΜ, το 
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κείμενο-σε-ομιλία, φαίνεται ότι όντως βοηθά τους μαθητές να μειώσουν το γνωστικό βάρος και να 
αφοσιωθούν στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης.  

Από την άλλη μεριά και οι ποιοτικές έρευνες του ΚΣΜ επικεντρώθηκαν στην αναγνωστική 
ικανότητα και κατανόηση. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά, καθώς οι μαθητές έδειξαν στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες μετά την εφαρμογή (Hall et al., 2015· Marino, Coyne & Dunn, 
2010), χρησιμοποίησαν πρόθυμα και αποτελεσματικά τα εργαλεία (όπως οι υπερσύνδεσμοι) (Marino, 
2009), αντιλήφθηκαν σε βάθος τις επιστημονικές έννοιες (Marino, Black et al., 2010· Marino, Coyne 
& Dunn, 2010) και ωφελήθηκαν περισσότερο από την παρέμβαση, ειδικά αν ήταν μαθητές με 

αναγνωστικές δυσκολίες (Marino, Black et al., 2010). 
Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η εφαρμογή του ΚΣΜ στη σύγχρονη εκπαίδευση μπορεί να 

είναι η λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τον Covid-19 και όχι μόνο. Οι νέες 
εκπαιδευτικές ανάγκες ανέδειξαν το ζήτημα της τεχνολογίας στην εκπαίδευση σε μια νέα βάση. Η 

σύγχρονη τεχνολογία δεν εννοείται μόνο σαν ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό εργαλείο, αλλά ως 
απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί πλέον η εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ο ΚΣΜ μπορεί να βοηθήσει με αυτή την αλλαγή. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να εκπαιδευτούν 
μέσω αυτού με διαφορετικές υποστηρικτικές μεθόδους, αναλόγως τις δυσκολίες τους. Οι 

εκπαιδευτικοί μέσω του ΚΣΜ θα αναβαθμίσουν τη διδασκαλία και θα προσεγγίσουν κάθε μαθητή 
ατομικά και ισότιμα. Η εφαρμογή του στα σχολεία αξίζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς η  νέα εποχή 
της εκπαίδευσης είναι εδώ. Ο ΚΣΜ είναι η απάντηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία 
κερδίζει έδαφος συνεχώς τα τελευταία χρόνια. 
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Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ   

 
Κατσούγκρη Ι Αναστασία 

 

Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης 
Υπ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών 

 
Περίληψη 

Το σχολείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς Αποτελεί έναν 
οργανισμό με «4 υποσυστήματα»: μαθητές, γονείς , εκπαιδευτικούς, διοίκηση. Η  τάση  της 
εκπαίδευσης   στην Ευρώπη είναι η  από κοινού φοίτηση όλων των μαθητών, με ή χωρίς αναπηρία, 
δηλαδή  η συμπερίληψη ( Inclusion)  σε κοινό σχολικό πλαίσιο. Η  Ελληνική όμως εκπαιδευτική 

πραγματικότητα στο σύνολό της δεν έχει εναρμονιστεί με  την τάση σε Ευρώπη και Αμερική για ένα 
σχολείο της συμπερίληψης, για μία κοινωνία αποδοχής της διαφορετικότητας. Σε κάθε σχολική 
μονάδα ο Διευθυντής είναι αυτός που θα δώσει το στίγμα του και μπορεί να αλλάξει την κουλτούρα 
του σχολείου. Στην παρούσα εργασία,  που είναι μία βιβλιογραφική έρευνα, θα παρουσιαστεί το 

μοντέλο του Διευθυντή ως μετασχηματικού ηγέτη και πώς μέσα από τον ρόλο του και τη θεσμική 
του θέση, μπορεί να αλλάξει την κουλτούρα της σχολικής μονάδας, βοηθώντας στην ένταξη  των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μαθητών στο σχολικό πλαίσιο και την κοινωνία  

 

Λέξεις κλειδιά  :  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ηγεσία , Διευθυντής, συμπερίληψη 

1.Εισαγωγή 

Το σχολείο είναι   ο σημαντικότερος  κοινωνικός θεσμός για την κοινωνική ένταξη για την  
κοινωνικοποίηση των μελών μιας κοινωνίας. Μεταδίδει  γνώσεις επιλεκτικά, διαμορφώνει ορισμένη 
παιδεία (κουλτούρα), ορισμένη μορφή της εθνικής γλώσσας, μεταδίδει αρχές και αξίες π ου είναι 
κυρίαρχες στη συγκεκριμένη κοινωνία, αρχές και αξίες κοινωνικές και πολιτικές. 

(Φραγκουδάκη1985). Διαμορφώνει τις νεότερες γενιές, ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία, να 
αναλάβουν τα μέλη της τον κοινωνικό τους ρόλο  και να ενταχθούν στο οικονομικό κ αι πολιτικό 
σύστημα της  εκάστοτε  κοινωνίας.  Η εκπαίδευση ως θεσμός αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές και 
οικονομικές δομές, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον κύριο μηχανισμό κοινωνικοποίησης , αναπαράγει 

κυρίαρχες δομές ενισχύοντας την κοινωνική ανισότητα  ή ανατρέπει κοινωνικά στερεότυπα και 
οδηγεί τον πολιτισμό μπροστά.  
Το Σχολείο του 21ου αιώνα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, είναι πολυπολιτισμικό, 
φιλοξενεί και  εκπαιδεύει παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, από διαφορετικές 

κουλτούρες. Θα πρέπει να είναι συμπεριληπτικό, γιατί αποτελεί πλέον κοινό πλαίσιο για όλα τα 
παιδιά με αναπηρίες ή χωρίς αναπηρίες, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για να μπορέσει 
όμως να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής και στις απαιτήσεις των νέων κο ινωνικών 
συνθηκών, θα πρέπει να αλλάξει ρότα, αντιλήψεις, τρόπο εκπαίδευσης. Πρέπει να αλλάξει 

κουλτούρα. 
 Σε αυτό καθοριστικό ρόλο παίζει η σχολική ηγεσία, δηλαδή ο Διευθυντής. Από τη θέση του και από 
το Καθηκοντολόγιό του είναι εκείνος που αναλαμβάνει πολλούς και πολυποίκιλους ρόλους. Στο 
άρθρο 27 του Ν 1566/85 και της κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης 105657/2002 

(Καθηκοντολόγιο) αναφέρονται τα εξής: «Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην 
κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός, αλλά και επιστημονικός - παιδαγωγικός 
υπεύθυνος στον χώρο αυτό». Οργανώνει, προγραμματίζει, συντονίζει, διοικεί, ελέγχει, ενώ 
ταυτόχρονα είναι ο εμψυχωτής εκπαιδευτικών γονέων  και μαθητών, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες 

που αναλαμβάνουν εντός και εκτός σχολείου, παρέχει συγκεκριμένες παιδαγωγικές συμβουλές και 
οδηγίες στους εκπαιδευτικούς, συνεπώς θα πρέπει να είναι γνώστης παιδαγωγικών θεμάτων. Είναι 
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εκείνος που διαμορφώνει το κλίμα και την κουλτούρα της σχολικής μονάδας. (Κατσαρός 2008 ). Το 
μοντέλο του Διευθυντή που θα μπορέσει να  επηρεάσει ή και να αλλάξει την κουλτούρα της σχολικής 
μονάδας είναι το μοντέλο του μετασχηματικού ηγέτη.  Ο μετασχηματιστικός ηγέτης δημιουργεί 
όραμα για το σχολείο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις αξίες του σχολείου, συμβατό με την  τοπική 

κοινωνία και την ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική.  
Στην εργασία αυτή θα  αναδειχτεί  η ανάγκη αλλαγής κουλτούρας του σχολείου, θα 

παρουσιαστεί ο ρόλος του μετασχηματικού ηγέτη και θα δοθούν τρόποι και λύσεις  που θα 
βοηθήσουν τον  Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας στο διοικητικό , παιδαγωγικό και καθοδηγητικό 

του ρόλο.  

2.Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του μαθητικού πληθυσμού και οι κοινωνικές ανισότητες.   

Σύμφωνα με την Φραγκουδάκη (1985), οι έρευνες έχουν δείξει  ότι  το οικογενειακό, οικονομικό, 
μορφωτικό και το κοινωνικό περιβάλλον που έχει μεγαλώσει ένα παιδί, είναι αυτά που επηρεάζουν  
περισσότερο  την πορεία του στην εκπαίδευση και έχει να κάνει με τις σχολικές του επιδόσεις. Οι 
φορείς της εκπαιδευτικής ευθύνης και κυρίως οι εκπαιδευτικοί που κρίνουν τις επιδόσεις των 

μαθητών τους από το νοητικό τους πηλίκο και αγνοούν το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει 
το παιδί, νομιμοποιούν και αναπαράγουν την κοινωνική ανισότητα. Το σχολείο, παρά την 
φαινομενική και την αξιολογική του ουδετερότητά, δεν είναι αξιοκρατικό (Φραγκουδάκη 1985 
σελ101). Αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες, κατατάσσοντας τους μαθητές σε κατηγορίες 

ευφυείς – μέσοι – αδύνατοι, αναπαράγοντας το στερεότυπο του παραδοσιακού σχολείου με 
κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Πόσο μάλλον για τα παιδιά με αναπηρία ή 
και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ακόμα και για πρόσφυγες μαθητές, συντηρώντας έτσι «ίσα» 
σχολεία για «άνισους» μαθητές. Αυτό αποτελεί ένα βασικό σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα που οι 

ρίζες του ξεκινούν από την εκπαίδευση.  
Η εκπαίδευση κατά τον  Durkheim έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, καθώς προετοιμάζεί τα 
άτομα  ή μία ομάδα ατόμων να συμμετέχουν σε μία κοινωνική ιεραρχία μεταδίδοντας τις κοινές 
παραδόσεις , γλώσσα, θρησκεία ήθη και έθιμα του συγκεκριμένου κοινωνικού περιβάλλοντος. ( 

Durkheim 1922 & Γαλίτης Π 2005). Ο Parsons(1985) δίνει μεγάλη σημασία στον καθοριστικό ρόλο 
του σχολείου, στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. Σύμφωνα με τη θεωρία του, η κοινωνικοποίηση 
είναι η ένταξη του ατόμου σε ολοένα και πιο πολύπλοκα συστήματα. Ένα τέτοιο κοινωνικό σύστημα 
είναι το σχολείο. (Φραγκουδάκη 1985) .  Υποστηρίζει ότι κατά την φάση της σχολικής 

κοινωνικοποίησης οι μαθητές αποδεσμεύονται συναισθηματικά από την οικογένεια, οικοδομούνται 
νέες ταυτίσεις  και  εσωτερικεύονται νέες αξίες και κανόνες, ανώτερου επιπέδου. Η σχολική  
κοινωνικοποίηση δημιουργεί στα παιδιά δομές κινήτρων και ικανοτήτων, έτσι ώστε να τα 
καταστήσει ικανά να αναλάβουν αργότερα τον κοινωνικό τους ρόλο. Mϋhlbauer, K. (1985).  

Το σχολείο δεν χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια, αλλά, αντίθετα, είναι  μια πλουραλιστική κοινότητα 
με διαφορετικά μέλη ως προς την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, το πολιτισμικό και μορφωτικό 
υπόβαθρο, αλλά και τις ικανότητες Σε αυτό φοιτούν παιδιά με αναπηρία ή και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, νευροτυπικά παιδιά ή ακόμα και πρόσφυγες  μαθητές.  Η διαφορετικότητα  

αυτή θέτει το ζητούμενο της ισότητας και της δικαιοσύνης στη διαμόρφωση της κουλτούρας της 
σχολικής κοινότητας. Η κοινωνικά δίκαιη εκπαίδευση στοχεύει να αποκτήσουν οι μαθητές την 
ικανότητα και τις δεξιότητες να αναγνωρίζουν τις αδικίες της κοινωνίας στην οποία ζουν, τις 
ανισότητες , τον κοινωνικό ρατσισμό, κάθε είδους διακρίσεις και να γίνουν ικανοί να εναντιωθούν 

σε όλα αυτά και με επιχειρήματα και οργανωμένες κοινωνικές δράσεις να βελτιώσουν την κοινωνία 
μέσα στην οποία θα κληθούν να ζήσουν. ((Zajda,  Majhanovich & Rust, 2006). 
 Στην ελληνική εκπαίδευση δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Η έλλειψη επαρκών υποστηρικτικών 
δομών εκπαίδευσης  και η φοίτηση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και με αναπηρία  

καθώς επίσης και η αθρόα προσέλευση προσφύγων στον ελλαδικό χώρο, δυσκολεύει τα πράγματα 
και δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στις τάξεις του τυπικού σχολείου, εντείνει τον κοινωνικό  
ρατσισμό και δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών. Τα παιδιά αποκτούν 
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μία  αρνητική στάση απέναντι στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ζουν στο περιθώριο βιώνουν 
εκπαιδευτικό αποκλεισμό και συχνά  εγκατελείπουν το σχολείο. Σύμφωνα με τον Bogotch (2002), 
δεν μπορεί να αποδώσει κάποιος έναν σαφή ορισμό της κοινωνικής δικαιοσύνης παρά μόνο αν 
εμπλακεί ενεργά σε πρακτικές εκπαιδευτικής ηγεσίας. Όταν δηλαδή κληθεί κάποιος να αντιμετωπίσει 

τη σχολική πραγματικότητα και να εργασθεί για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμό, χωρίς 
περιθωριοποίηση για τους αλλόγλωσσους μαθητές, για τους μαθητές με αναπηρίες, με διαφορετική 
θρησκεία, άλλο χρώμα και άλλη φυλή, τότε μπορεί να αποδώσει και τον ορισμό της κοινωνικής 
δικαιοσύνης ( Κωτσόπουλος Χ, 2021).  

Ως ευάλωτες μαθητικές ομάδες χαρακτηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικ ές 
ανάγκες, οι μαθητές από άλλες χώρες καθώς και οι πρόσφυγες μαθητές, μετανάστες,  μαθητές από 
άπορες οικογένειες,  Οι μαθητικές αυτές ομάδες συχνά παρεμποδίζονται να απορροφήσουν τα οφέλη 
των δημόσιων αγαθών -όπως είναι η  εκπαίδευση- λόγω εξωγενών παραγόντων, με αποτέλεσμα να 

οδηγούνται σε εκπαιδευτικό και μετέπειτα σε κοινωνικό αποκλεισμό .Τα κοινωνικά  στερεότυπα και 
οι προκαταλήψεις «τυλίγουν» την ομάδα των ευπαθών αυτών μαθητικών ομάδων, ενώ  δυσκολεύουν  
την ένταξή τους στην ομάδα των συνομηλίκων τους. Εξαιτίας αυτού συχνά γίνονται θύματα 
ενδοσχολικής βίας , δημιουργώντας προβλήματα σε όλη τη σχολική κοινότητα.  Αυτό κατ’ επέκταση 

δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ενώ αναπαράγει τα 
κοινωνικά στερεότυπα, διαιωνίζει την κοινωνική αδικία και τις κοινωνικές διακρίσεις . Η ισότητα 
των ευκαιριών που ευαγγελίζεται το σχολείο, καταλήγει σε μία ανεπαρκή , αποτυχημένη προσπάθεια, 
γιατί οξύνει  αντί να αμβλύνει οι ανισότητες αυτές, μεγαλώνοντας την πόλωση ανάμεσα στους 

μαθητές διαφορετικών ομάδων. Αυτό έχει αντικατοπτρισμό στην κοινωνία στην οποία ζουν οι 
μαθητές. Η πόλωση μεταξύ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των συμμαθητών τους, η 
κοινωνική διαφοροποίηση και οι κοινωνικές ανισότητες εξασθενούν τις παραδοσιακές  μορφές της 
κοινωνικής συνοχής. (Κονιόρδος Σ. Φωτόπουλος Ν. 2010).   

Η άρση αυτών των κοινωνικών στερεοτύπων και της κοινωνικής αδικίας ξεκινάει από το σχολείο  
που πρέπει να μετασχηματιστεί σε σχολείο ισότητας , δίκαιης αντιμετώπισης όλων των παιδιών , 
χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, με αποδοχή στην διαφορετικότητα και να  επεκτείνεται στην 
κοινωνία. Για να γίνει αυτό σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο Διευθυντής στον ρόλο του 

μετασχηματικού ηγέτη, που θα αλλάξει την κουλτούρα του σχολείου σταθερά και σταδιακά, με στόχο 
αυτή η αλλαγή κουλτούρας να μεταφερθεί στην τοπική κοινωνία αρχικά και αργότερα στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.  

3. Ο ρόλος του Διευθυντή ως μετασχηματιστή ηγέτη στην αλλαγή της κουλτούρας της σχολικής  

ζωής 

Σύμφωνα με τον Μπουραντά, η ηγεσία ορίζεται ως: «η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των 

συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης 
ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο με τέτοιο τρόπο, ώστε, εθελοντικά και πρόθυμα και με την 
κατάλληλη συνεργασία, να δίνουν τον  καλύτερό τους εαυτό τους για να υλοποιούν 
αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για 

πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον». Μπουραντάς ( 2005).   Ο ρόλος της ηγεσίας στο σύγχρονο 
πολυπολιτισμικό σχολείο, στο σχολείο της συνεκπαίδευσης φαντάζει ακόμα πιο σημαντικός. Από 
την θέση του ηγέτη της ομάδας του σχολείου, ο Διευθυντής  έχει να κάνει σωστή  διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού του, να  τους καθοδηγήσει, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να  έχει όραμα για την 

εκπαίδευση, αγάπη και σεβασμό για το παιδί και τον άνθρωπο. Η αλλαγή της κουλτούρας μπορεί να 
επιτευχθεί μέσα από μία «μετασχηματιστική σχολική ηγεσία» που θα την υπηρετήσει  ο Διευθυντής 
που θα έχει το χάρισμα να μεταδίδει το όραμα και την  αίσθηση αποστολής, να εν ισχύει την 
υπερηφάνεια,  κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό όλων.  

Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας είναι η ταυτότητά του. Είναι  η εικόνα που έχει προς τα 
έξω, απαρτίζεται από εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά και διαμορφώνεται από τις αξίες και 
τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Η σχολική 
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κουλτούρα περιγράφει τις στάσεις απέναντι στην ταυτότητά της. Βασικό της στοιχείο είναι ότι 
τροποποιείται κάθε φορά και σε κάθε σχολείο ανάλογα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που 
υπηρετούν σε αυτό.  Γι’ αυτό δεν είναι σταθερή, αλλά εξελίσσεται και ακολουθεί τις συχνές 
μεταβολές  της κοινωνίας. Γι’ αυτό δεν είναι εύκολο να  αλλάξει από την μία μέρα στην άλλη.  

Ο Διευθυντής  θα πρέπει να έχει ηγετικές ικανότητες για να τον  αναγνωρίζει η ομάδα, να τον 
αποδεχτεί και να τον αναγνωρίσει ως ηγέτη. Μόνο τότε μπορεί να αλλάξει την κουλτούρα της 
σχολικής μονάδας , εμπνέοντας και παρασύροντας μαζί του τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αυτό 
είναι το μοντέλο του μετασχηματικού ηγέτη σύμφωνα με τον Bass και είναι αυτό που θα αλλάξει την 

κουλτούρα της σχολικής μονάδας. Ο Μπουραντάς αναφέρει ότι η μετασχηματιστική ηγεσία 
βασίζεται στις 4 παρακάτω ηγετικές παραμέτρους – συμπεριφορές: ιδεολογική επιρροή, 
εμπνευσμένη παρακίνηση , διανοητική ενεργοποίηση και εξατομικευμένο ενδιαφέρον .  

Ο μετασχηματικός Διευθυντής για να μπορέσει να αλλάξει την κουλτούρα της σχολικής 

μονάδας  θα πρέπει να έχει όραμα και να μπορεί να το επικοινωνήσει στους εκπαιδευτικούς, τους 
γονείς και τους μαθητές. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να θέτει υψηλά πρότυπα επιδόσεων και ηθικής, 
θέτοντας και υπηρετώντας το ατομικό και το  κοινό καλό των συνεργατών του πριν από το ατομικό 
του συμφέρον. Εστιάζει και ικανοποιεί τις ανώτερες κατά Maslow ανάγκες των ανθρώπων του και  

τους οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση. Αναπτύσσει τους ανθρώπους ώστε να κατανοούν την ανάγκη 
για αλλαγή και πρόοδο, να κατανοούν και να αξιολογούν την υφιστάμενη κατάσταση και  να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση βελτιωτικών αλλαγών. Νοιάζεται και φροντίζει τον 
κάθε συνεργάτη ατομικά , αφιερώνει χρόνο να τον καθοδηγεί και να τον υποστηρίζει, ώστε να 

προοδεύει. Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι ένα από τα  σύγχρονα μοντέλα  ηγεσίας και εστιάζεται 
στην υλοποίηση επαναστατικών αλλαγών σε µια επιχείρηση µέσω της υιοθέτησης και της 
αφοσίωσης στο όραμα  (Avolio, B.J., Bass, B.M. and Jung, D.I. - 1999). 

Ο μετασχηματιστικός ηγέτης – Διευθυντής,  εγκαθιστά ένα  νέο όραμα, το οποίο συνήθως 

διαφέρει από  αυτό που υπήρχε στη σχολική μονάδα, το εκφράζει με τρόπο δελεαστικό, ώστε να 
εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς , αναλύει και εξηγεί το όραμά του, δίνει κατευθύνσεις για την 
υλοποίησή του, καθοδηγεί  τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση των στόχων. Ο ηγέτης- Διευθυντής 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του οράματος, προσφέροντας προσωπικό έργο, το 

οποίο  περιλαμβάνει πάθος και ενέργεια στη δουλειά και μεταβιβάζει αυτό το πάθος και στους 
εργαζόμενους. Ο ηγέτης- Διευθυντής  βρίσκεται πάντα μπροστά, διδάσκει με το παράδειγμά του, με 
τη στάση του στη ζωή  και εν προκειμένω τη στάση απέναντι στη διαφορετικότητα, διαμορφώνει 
συμπεριφορές  και δράσεις, για να υιοθετηθούν από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. ∆ίνει κίνητρα, 

παρακολουθώντας και επιβραβεύοντας. Η μετασχηματιστική ηγεσία έχει πολλά κοινά µε τη 
χαρισματική ηγεσία µε την μεγαλύτερη διαφορά τους να έγκειται στην οπτική γωνία. Ο 
μετασχηματιστικός ηγέτης είναι το κλειδί για την διοίκηση αλλαγών, ενώ ένας χαρισματικός ηγέτης 
μπορεί να γίνει και δημαγωγός.  (Avolio, B.J., Bass, B.M. and Jung, D.I. – 1999.  

Αλλάζοντας την κουλτούρα της  σχολικής κοινότητας , δίνοντας το δικό του προσωπικό στίγμα 
και όραμα , συμπαρασύρει και τα μέλη της τοπικής κοινότητας,  τους γονείς, και αυτό δρα 
πολλαπλασιαστικά  συμπαρασύροντας και την υπόλοιπη  κοινωνία. 

4. Τα 8 στάδια διοίκησης αλλαγών 

Σύμφωνα με τον Μπουραντά, ο Kotter το 2005 υποστήριξε ότι, για να μπορέσει ο  Διευθυντής 
να κάνει αλλαγές στο υφιστάμενο εργασιακό πλαίσιο και να αλλάξει την κουλτούρα εν προκειμένω 

του σχολείου, θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:  

• Ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος . Η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας των 
αλλαγών και  μείωση  ή   εξάλειψη των παραγόντων εφησυχασμού.  

• Δημιουργία ομάδας καθοδήγησης : Ένωση  ατόμων με σημαντικές θέσεις στην οργάνωση, τα 
οποία διαθέτουν εμπειρία, αξιοπιστία και σημαντικές  ηγετικές ικανότητες και θα γίνουν η 
«ατμομηχανή της αλλαγής». 
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• Διαμόρφωση οράματος και στρατηγικής  Απαιτείται ένα ελκυστικό όραμα το οποίο θα είναι 
επιθυμητό για όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος  ( γονείς, εκπαιδευτικούς , μαθητές) το οποίο 
θα περιγράφει ένα μέλλον επιθυμητό για όλους. Ταυτόχρονα η διαμόρφωση μίας 
αποτελεσματικής  πολιτικής για το όραμα είναι απαραίτητη.  

• Διάδοση του οράματος της αλλαγής  Δεν σημαίνει απλή  γνωστοποίηση αλλά ενστερνισμός 
από τα μέλη της σχολικής μονάδας και τους γονείς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 
επικοινωνίας του οράματος με απλά και σαφή μηνύματα, αναφορές , αναλογίες και 

παραδείγματα, καθώς επίσης με διάλογο και  ανταλλαγή απόψεων.  

• Ενδυνάμωση και ευρεία συμμετοχή. Η εξάλειψη βασικών εμποδίων όπως δύσκαμπτες δομές 
, μη επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί , γερασμένο προσωπικό κ λ π. με στόχο τη συμμετοχή όλο 
και περισσότερων εκπαιδευτικών.  

• Δημιουργία  βραχυπρόθεσμων επιτυχιών. Είναι σημαντικό να τίθενται και να επιτυγχάνονται 
βραχυπρόθεσμοι στόχοι οι οποίοι θα γίνονται αντιληπτοί ως «νίκες» στην πορεία προς το 
όραμα. Δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας , τονώνουν την αυτοπεποίθηση, δημιουργούν κλίμα 
ευφορίας στη σχολική μονάδα και πείθουν ακόμα και τους αρνητές της αλλαγής.  

• Παγιοποίηση των αποτελεσμάτων και προώθηση περαιτέρω αλλαγών.  Χρησιμοποιώντας ως 
επιχειρήματα  και κίνητρα τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα προωθούνται περαιτέρω 
αλλαγές στα συστήματα, τις δομές, τις πολιτικές κ λ π.  

• Ενστερνισμός της νέας κουλτούρας.  Είναι ιδιαίτερα  κρίσιμο  οι νέες καταστάσεις να 

ενσωματώνονται στην κουλτούρα του σχολείου, ώστε να παγιωθεί η αλλαγή κα να γίνει η νέα 
νόρμα, δηλαδή ο νέος τρόπος που δουλεύουμε ( Kotter 2005).  

5. Ερευνητικά δεδομένα  

Τα όσα αναφέρθηκαν επισφραγίζονται με τα αποτελέσματα  διαφόρων ερευνών για τον ρόλο 
του μετασχηματικού ηγέτη, στη διαμόρφωση της κουλτούρας ενός οργανισμού ή ενός συστήματος 

διοίκησης και την επικράτηση της  μετασχηματικής στρατηγικής. Πιο συγκεκριμένα, ο   Αντωνάκης 
(2001) διαπίστωσε ότι σε συγκεντρωτικά και γραφειοκρατικά συστήματα επικράτησε το  μοντέλο 
της μετασχημαιτκής στρατηγικής. ενώ οι Lowe, Kroeck και Sivasubramaniam (1996), ισχυρίστηκαν 
ότι το παραπάνω μοντέλο επικρατεί σε δημόσιους οργανισμούς. Οι έρευνες των Saitis & Eliophotou 

Menon, (2004), επιβεβαιώνουν την επικράτηση της μετασχηματιστικής ηγεσίας , συνδέοντάς το με 
τις βιβλιογραφικές αναφορές από τους Bass και Avolio (1990) και τους Leithwood και Jantzi (1997).  
Στα ελληνικά δεδομένα, οι έρευνες των Νταφούλη (2009) και Βασιλειάδου και Διερωνίτου (2014) 
ανέδειξαν ότι οι διευθυντές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υιοθετούν το μετασχηματιστικό στυλ 

ηγεσίας μετά από μια μακρά περίοδο προσκόλλησης στο γραφειοκρατικό μοντέλο.   (Καλλιοντζή 
2019).  

Οι Σαΐτης, Τσιαμάση & Χατζή, 1997 · Χατζηπαναγιώτου (2001), παρόμοια, η Γκόλια (2014)  
με τα ευρήματα των ερευνών τους ανέδειξαν ότι μέσα στο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα οι 

διευθυντές δεν υιοθετούν πρακτικές  και χαρακτηριστικά των μετασχηματικών ηγετών με κοινό 
όραμα  και προσανατολισμό προς τις καινοτομίες Κωτσόπουλος  Χρήστος (2021).  

Δεν βρέθηκαν έρευνες  σε ευρεία κλίμακα για τον ρόλο του μετασχηματικού διευθυντή 
σχολικής μονάδας στην αλλαγή της κουλτούρας των εκπαιδευτικών, όχι μόνο των αναπληρωτών, και 

κατ’ επέκαταση την αλλαγή της κουλτούρας της σχολικής μονάδας. Πόσο μάλλον στην αλλαγή των 
στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών μέσω του μετασχηματικού ηγέτη,  για το μέρος του 
μαθητικού πληθυσμού που εντάσσονται οι  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  

Σε μια κοινωνία που συνεχώς αλλάζει , σε ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο που  

μεταλλάσσεται σε   πολυπολιτισμικό και συνεκπαιδευτικό , θα ήταν χρήσιμη μία ευρεία  έρευνα 
στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι αλλαγές που μπορεί να επιφέρει 
το μοντέλο του μετασχηματικού  ηγέτη στη σχολική μονάδα όσον αφορά την αποδοχή και  
υποστήριξη των  ευάλωτων  κοινωνικών ομάδων από τους εκπαιδευτικούς και κατ’ επέκταση και 

από τους μαθητές, τους γονείς την κοινωνία ολόκληρη.  Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να διευρευνηθεί 
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αν ο μετασχηματικός διευθυντής μπορεί  και πόσο να αλλάξει  τις στάσεις και τις αντιληψεις 
εκπαιδευτικών  για την αποδοχή  προσφύγων μαθητών  ή και παιδιών με αναπηρία, ενισχύοντας τις 
βιβλιογραφικές αναφορές  και τα ευρήματα των ερευνών για τους  δημόσιους οργανισμούς. Μια 
τέτοια έρευνα θα βοηθούσε πολύ στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης ,και θα αναδείκνυε τα τρωτά 

και τις αγκυλώσεις των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την  
βελτίωση  τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο , όσο και στη χάραξη μιας πολιτικής  ένταξης και 
συνεκπαίδευσης   με άξονα  τις ευαάλωτες μαθητικές ομάδες.  

6.  Συμπεράσματα -  Προτάσεις 

Σύμφωνα με τα  παραπάνω και για να  βοηθηθούν και υποστηριχθούν στο σχολικό πλαίσιο  οι 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παιδιά με αναπηρία , ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς 

και πρόσφυγες μαθητές), θα πρέπει να αλλάξει  η κουλτούρα της σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί 
να αποκτήσουν όραμα για την εκπαίδευση, θα πρέπει να αλλάξουν στάσεις, αντιλήψεις, τρόπο 
διδασκαλίας για  την εν λόγω μαθητική ομάδα.  

Το σημερινό πολυπολιτισμικό ,συμπεριληπτικό σχολείο οφείλει να δώσει ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά που, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν το 
μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία  

Το κλειδί γι’ αυτές τις αλλαγές είναι η μετασχηματιστική  σχολική διοίκηση, η οποία θα 
επιφέρει σταδιακά αλλαγές όχι μόνο στη σχολική μονάδα, αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη. Θα 

πρέπει όμως παράλληλα να αρθούν  τα εμπόδια  με την επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών, να δοθούν 
κίνητρα για την ευρεία συμματοχή όλων αυτών  σε προγράμματα ένταξης και συνεκπαίδευσης. Μέσα  
από την εμπλοκή και την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μικρές 
«μικρές νίκες», δημιουργείται ένα κλίμα αισιοδοξίας που τονώνει την αυτοπεποίθησή τους και 

αποτελεί εφαλτήριο και κίνητρο για τη συμμετοχή τους σε άλλες μεγαλύτερες δράσεις , 
συμπαρασύροντας και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί, 
εμπλεκόμενοι σε  προγράμματα συνεκπαίδευσης και ανάλογες δράσεις, αλλάζουν  στάσεις και 
αντιλήψεις για την ένταξη και συνεκπαίδευση των προσφύγων μαθητών ή των μαθητών με αναπηρία 

ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σεβονται και αποδέχονται την διαφορετικότητα του κάθε 
παιδιού και στη συνέχεια προσαρμόζουν την διδασκαλία τους στις ανάγκες των μαθητών.   

Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει όμως οι εκπαιδευτικοί να αλλάξουν στάση  απέναντι στην 
διαφορετικότητα, να έχουν όραμα για την εκπαίδευση. Ο διευθυντής, ακολουθώντας το μοντέλο του 

μετασχηματιστικού ηγέτη, μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, να αλλάξει την 
κουλτούρα της σχολικής μονάδας, να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς, να τους μεταδώσει το όραμά 
του και όλοι μαζί να αλλάξουν γραμμή πλεύσης. Μέσα από την ενδοσχολική επιμόρφωση, τη σωστή 
καθοδήγηση, αλλά και τη θέληση των εκπαιδευτικών, μπορεί να υποστηριχθούν  αποτελεσματικά οι 

ευάλωτες ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. Τότε μόνο θα έχουμε ένα σχολείο χωρίς κοινωνικές 
ανισότητες, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς επιθετικότητα, με σεβασμό όλων στη διαφορετικότητα.  Τότε 
θα μπορούμε για  ισότητα και δικαιοσύνη στην εκπαίδευση, δύο έννοιες που δεν είναι ταυτόσημες 
ούτε αλληλένδετες  ούτε η μία εξαρτάται από την άλλη. Το όραμα θα πρέπει να είναι ένα σχολείο 

που θα επιτελεί τον θεσμικό του ρόλο, θα προπαρασκευάσει τα παιδιά των επόμενων γενιών να 
αναλάβουν τον κοινωνικό τους ρόλο, να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε όλες τις βασικές 
κοινωνικές θεσμικές δομές, όπως είναι η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη.  Οι αλλαγές θα 
επέλθουν από τα σχολεία Η εποχή μας αλλάζει με ταχύτητα και τα εκπαιδευτικά συστήματα που δεν 

θα ακολουθήσουν αυτές τις αλλαγές, που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 
εποχής, δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τη νέα γενιά και την κοινωνία να σταθεί ανταγωνιστικά 
στο διεθνές περιβάλλον (Κουμέντος 2021) . Έτσι μόνο θα πάει η κοινωνία μπροστά, έτσι μόνο θα 
υπάρξουν αλλαγές και θα εξελιχθεί ο πολιτισμός μας. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ REFLECTIVE PARENTING  
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
Λαμπρινέα Σταυρούλα 

Ειδική Παιδαγωγός ΚΕΣΥ  Χανίων 
 

Ντούλια Αθηνά 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

 

Περίληψη 

Τα παιδιά με δυσκολίες στην επικοινωνία και ιδιαίτερα τα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές 
Διαταραχές δυσκολεύονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γιατί συνήθως δεν μπορούν να 
κατανοήσουν και γενικότερα να αντιληφθούν την πλευρά του άλλου.  

Το πρόγραμμα του αναστοχαστικού γονιού Reflective Parenting μπορεί να φανεί εξαιρετικά 

χρήσιμο στο να αυξήσει την προσαρμοστικότητα και την λειτουργικότητα  αυτών των παιδιών στην 
επικοινωνία τους. Ένας Αναστοχαστικός Γονέας μπορεί να βοηθήσει το παιδί που δυσκολεύεται, να 
κατανοήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων μέσα από τη 
γονική καθοδήγηση.   

Η παρούσα μελέτη αξιοποιεί νεότερες έρευνες που πιστοποιούν ότι μια ασφαλής σχέση 
προσκόλλησης και η υψηλή αναστοχαστική λειτουργία των γονέων που έχουν παιδιά στο φάσμα του 
Αυτισμού μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη ενσωμάτωση τους και να συμβάλλει στη βελτίωση 
των κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων. Μέσα από μια μελέτη περίπτωσης παρουσιάζεται πώς 

λειτουργούν οι αρχές του Αναστοχαστικού Γονέα στη βελτίωση της επικοινωνίας παιδιών με 
δυσκολίες. 

 
Λέξεις κλειδιά: δυσκολίες επικοινωνίας, πρόγραμμα αναστοχαστικού γονέα, βελτίωση.  

1. Εισαγωγή 

Ο όρος Reflective Parenting έχει στενούς θεωρητικούς δεσμούς με την Νοητικοποίηση 

(Mentalization) και την Αναστοχαστική Λειτουργία (Reflective Functioning). Βοηθά τους ενήλικες 
να κατανοήσουν καλύτερα τόσο το δικό τους εσωτερικό κόσμο, τασυναισθήματα και τις σκέψεις 
τους, όσο και του παιδιούτους. Είναι μια μέθοδος γονικής μέριμνας που βοηθά τους γονείς να 
αναστοχάζονται γύρω από την δική τους γονική εμπειρία,αλλά και την εμπειρία του παιδιού τους. 

Με τον όρο επομένως Reflective Parenting εννοούμε ένα στυλ γονικής συσχέτισης και ανταπόκρισης 
στο παιδί που έχει χαρακτηριστικά που σχετίζονται με γονείς που έχουν υψηλή αναστοχαστική 
λειτουργία (Cooper & Redfern, 2016). Ως όρος, συνδέεται με την ασφαλή προσκόλληση του παιδιού 
(Fonagy, Steele & Steele, 1991; Grienenberger, Kelly & Slade, 2005), καθώς και την ανάπτυξη 

αναστοχαστικών λειτουργικών ικανοτήτων (Reflective Functioning capacities) που ενθαρρύνουν και 
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βελτιώνουν την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων (Fonagy & Target, 2004). Μόνο με την ανάπτυξη 
αναστοχαστικών λειτουργιών οι άνθρωποι μπορούν να οραματιστούν τις ψυχικές καταστάσεις στον 
εαυτό τους ή σε άλλους και να εμπλακούν σε παραγωγικές, οικείες, σταθερές και μακροχρόνιες 
σχέσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία τους και τη μοναδικότητά τους ως υποκείμενα 

(Fonagy, Gergely, Jurist, &Target, 2002). 
Η παρούσα μελέτη αξιοποιεί νεότερες έρευνες που πιστοποιούν ότι μια ασφαλής σχέση 

προσκόλλησης καθώς και η υψηλή αναστοχαστική λειτουργία των γονέων συμβάλλει καθοριστικά 
στην ενδυνάμωση των παιδιών και στη βελτίωση των μεταξύ τους διαπροσωπικών σχέσεων αλλά 

και στην καλλιέργεια των σχέσεων με τους άλλους. Ιδιαίτερα γονείς με παιδιά στο φάσμα του 
αυτισμού μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά από το πρόγραμμα του αναστοχαστικού γονιού 
(Reflective Parenting) στο να αυξήσουν την προσαρμοστικότητα και την λειτουργικότητα των 
παιδιών τους στην επικοινωνία και να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα 

και τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων μέσα από τη γονική καθοδήγηση. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά 
αυτά χρειάζονται υποστήριξη, κατανόηση και ενθάρρυνση για να βελτιώσουν την ικανότητα 
επικοινωνίας τους με τους άλλους και να καταφέρουν να δημιουργήσουν θετικές κοινωνικές σχέσεις. 
Ένας Αναστοχαστικός Γονέας με ευαισθησία και ενσυναίσθηση και με την ικανότητα να κατανοεί ο 

ίδιος τους άλλους, μπορεί να βοηθήσει το παιδί του που δυσκολεύεται στην επικοινωνία, πρώτα να 
καταλάβει και  μετά να ρυθμίσει τα συναισθήματα του και έτσι να  βελτιώσει  τις σχέσεις του, αλλά 
και να μειώσει το αίσθημα της κοινωνικής απομόνωσης και αποξένωσης. Στην παρούσα εισήγηση 
μέσα από μια μελέτη περίπτωσης παρουσιάζεται πώς λειτουργούν οι αρχές του Αναστοχαστικού 

Γονέα στη βελτίωση της επικοινωνίας παιδιών με δυσκολίες. Θα ασχοληθούμε μόνο με παιδιά 
υψηλής λειτουργικότητας τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποια αναπτυξιακή γλωσσική καθυστέρηση, 
αλλά χρήζουν υποστήριξης, γιατί αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες σε διάφορους τομείς της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. 

Μέσα από παραδείγματα θα εστιάσουμε  με ποιο τρόπο, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές του 
Αναστοχαστικού Γονέα μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να αρχίσουν να μαθαίνουν 
καλύτερα τον εαυτό τους, να ρυθμίζουν τα συναισθήματα τους, αλλά και να κατανοούν τους άλλους, 
βελτιώνοντας τις αλληλεπιδράσεις τους με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι και τα παιδιά 

θα αισθάνονται πιο ενδυναμώνμένα αλλά και οι γονείς θα αποκτήσουν καλύτερη σχέση και 
αλληλοκατανόηση με το παιδί τους. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Βασικά στοιχεία της Αναστοχαστικής Γονικότητας (Reflective Parenting): θεωρητικό 

υπόβαθρο 

Σύμφωνα με τους Cooper & Redfern (2016), θεμελιώδη στοιχεία της Γονικής 

Αναστοχαστικότητας που βοηθούν τους γονείς να είναι πιο αναστοχαστικοί και να αναζητούν την 
εσωτερική ιστορία της συμπεριφοράς του παιδιού τους είναι: α) η προσοχή -παρατήρηση και 
περιέργεια β) η λήψη προοπτικής (Perspective taking) και γ) παροχή ενσυναίσθησης. Αναφορικά με 
την ιδιαίτερη και ενεργητική Προσοχή, την Παρατηρητικότητα και την και την καλλίεργεια 

ενδιαφέροντος (Attension and curiosity)για την εσωτερική κατανόηση της συμπεριφοράς του παιδιού 
και την επίγνωση της γλώσσας του σώματος του, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία γονικής 
αναστοχαστικότητας.Ο Αναστοχαστικός Γονέας παρατηρεί το παιδί του και αναρωτιέται μεγνήσιο 
ενδιαφέρον (curiosity), αναγνωρίζοντας ότι δεν ξέρει πάντα, αλλά προσπαθεί να καταλάβει. Για αυτό 

και δίνει χρόνο και στο παιδί και στον εαυτό του.Εστιάζει σε συγκεκριμένα χαρίσματα, ικανότητες 
του παιδιού και τα επιβραβεύει. Χαίρεται με τα μικρά επιτεύγματα και του παιδιού και δικά του. Δεν 
απογοητεύεται γρήγορα, αλλά αναγνωρίζει και προσπαθεί να αποκαταστήσειτυχόν απο τυχίες στην 
αλληλοεπίδραση του με το παιδί. Έτσι, καλλιεργεί κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και αποφεύγει 

τις εντάσεις (Cooper & Redfern, 2016; Fonagyetal., 1994;  Fonagy &Target 2003; Fonagy, 2004). 
Από την άλλη, η δυνατότητα του Γονέα να βλέπει τη συμπεριφορά από την οπτική γωνία του παιδιού 
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του και η συνειδητοποίηση ότι δύο άνθρωποι μπορούν να έχουν δύο πολύ διαφορετικές απόψεις 
σχετικά με το ίδιο γεγονός, βελτιώνει πολύ αρχικά τις μεταξύ τους σχέσεις. Οι γονείς συχνά 
πιστεύουν ότι «ξέρουν» το παιδί τους, πράγμα που δυσκολεύει την εξερεύνηση εναλλακτικών 
λύσεων.Ο Αναστοχαστικός όμως Γονέας αποδέχεται και προσπαθεί να δει τα πράγματα, τις ψυχικές 

καταστάσεις μέσα από την διαφορετική οπτική γωνία του παιδιού του και γενικά του άλλου και 
προσπαθεί να βοηθήσει το παιδί τουνα κατανοήσει τη διαφορά απόψεων. Έτσι, είναι ικανός να 
συνειδητοποιήσει και να συνδέσει την επίδραση που έχουν οι νοητικές καταστάσεις (απόψεις, 
επιδιώξεις, συναισθήματα) πάνω στην συμπεριφορά και να προβλέπει καταστάσεις, αποφεύγοντας 

κατά το δυνατόν τις οικογενειακές συγκρούσεις (Cooper & Redfern, 2016; Slade, 2005). Τέλος, η 
Eνσυναίσθηση είναι μια συναισθηματική απάντηση στο πώς αντιλαμβάνεται ο γονιός την εμπειρία 
του παιδιού του. Ο Αναστοχαστικός Γονιός που έχει ενσυναίσθηση, έχει την ικανότητα να 
καταλαβαίνει καλύτερα τις ανάγκες, τα συναισθήματα, τις σκέψεις του παιδιού του,  και να βοηθάει 

στη ρύθμιση του συναισθήματοςκαι στη διαχείριση της παιδικής ματαίωσης. Επομένως, ο 
αναστοχαστικός γονιός εφοδιάζει το παιδί του με ένα επαρκές ψυχολογικό περιβάλλον στο οποίο 
αναπτύσσεται η ικανότητα ρύθμισης του συναισθήματος, συμβάλλοντας στη βελτίωση των 
οικογενειακών σχέσεων και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης υγειών κοινωνικών σχέσεων (Cooper 

& Redfern, 2016; Fonagy & Target, 2004). 

2.2. Παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος  

Σύμφωνα με το DSM-V(2013),τα παιδιά με Διάχυρες Αναπτυξιακές Διαταραχές παρουσιάζουν 
ελλείμαα σε δύο κατηγορίες: 

(Ι) Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση 

σε διάφορα πλαίσια, όπου παρατηρούνται α) ελλείμματα στην κοινωνική και συναισθηματική 

αμοιβαιότητα∙ β) συμπεριφορές μη λεκτικής επικοινωνίας στην προσπάθεια για κοινωνική 
αλληλεπίδραση και γ) δυσκολία στην ανάπτυξη, διατήρηση και κατανόηση των σχέσεων.  

(ΙΙ) Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες. 

Εδώ παρατηρούνται: α) στερεότυπες ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις, χρήση αντικειμένων ή 

ομιλία,(απλές κινητικές στερεοτυπίες, τοποθέτηση στη σειρά αντικειμένων, ηχολαλία ή 
ιδιοσυγκρασιακές φράσεις)∙ β) επιμονή στην ομοιότητα, πιστή τήρηση ρουτινών, λεκτικές ή μη 
λεκτικές τελετουργικές συνήθειες (αναστάτωση στις αλλαγές και τις μεταβάσεις, έλλειψη ευελιξίας, 
ακαμψία σκέψης)∙ γ)περιορισμένα ή ειδικά ενδιαφέροντα υπερβολικά σε ένταση και εστίαση και 

δ) δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία,υπέρ ή υπό-διέγερση σε αισθητηριακά εισερχόμενα 
ασυνήθιστο ενδιαφέρον σε αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος.  

    Σύμφωνα με τους Cooper and Redfern (2016), παιδιά με ΔΑΦ πουείναι υψηλά λειτουργικά 
εμφανίζουν προβλήματα στην κοινωνική επικοινωνία, δυσκολίες στη μη λεκτική επικοινωνία, 

ταυτόχρονα με περιορισμένα και επαναλαμβανόμενα ενδιαφέροντα και συμπεριφορές.     Επίσης, 
βιώνουν τα συναισθήματα σε πολύ έντονο βαθμό, για αυτό και η δυσφορία που νιώθουν είναι συχνά 
πολύ έντονη ή κατά τους άλλους υπερβολική, αλλά πραγματική. Έχουν αναπτύξει γλωσσικές 
ικανότητες και δεν έχουν νοητική στέρηση. Όμως, συχνά,όπως αναφέρουν οι γονείς, επιδεικνύουν 

σωματική αδεξιότητα, ιδιόρρυθμη χρήση της γλώσσας και ένα παράξενο και ιδιότυπο τύπο ομιλίας 
που τα κάνει να διαφέρουν από τα άλλα παιδιά (Cooper & Redfern, 2016). 

     Ειδικότερα,  παιδιά με ΔΑΦ, αν και  υψηλά λειτουργικά, παρουσιάζουν έλλειψη στην 
κατανόηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των επιθυμιών των άλλων, με αποτέλεσμα να 

κάνουν διαστρεβλωμένες ερμηνείες των αισθημάτων και των προθέσεων τους (Baron-Cohen, Leslie, 
& Frith,1985; Baron-Cohen,1991,1995,2000). Μην μπορώντας να δουν και να κατανοήσουν την 
οπτική των άλλων, οδηγούνται σε συγκρούσεις με τους γονείς, τους συμμαθητές και τους φίλους 
τους, στους οποίους συχνά φαίνονται να θέλουν να κάνουν μονίμως πράγματα με το δικό τους τρόπο 

(Cooper & Redferen, 2016). 
       Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ικανότητα να κατανοεί κάποιος τον εαυτό του και τους άλλους 

αποτελεί βασικό στοιχείο του Αναστοχαστικού Γονέα. Επομένως είναι πιθανό, εφαρμόζοντας τις 
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αρχές του Αναστοχαστικού Γονέα ως μέσο, να βοηθήσουμε τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάπτυξη  
ικανότητας κατανόησης των άλλων,κοινωνικών δεξιοτήτων στις σχέσεις τους και  κατ’ επέκταση 
στη βελτίωση της λειτουργικότητα τους (Feldman & Matos,2014; Charlop-Christy & Daneshvar, 
2014;Cooper & Refern, 2016).         

3. Μελέτη Περίπτωσης 

Το παράδειγμα αναφέρεται σε ένα περιστατικό ανάμεσα σε ένα δεκάχρονο αγόρι με ΔΑΦ 

υψηλής λειτουργικότητας και στη μητέρα του. 
Ο Ιωάννης ταράχθηκε πολύ, όταν η μητέρα του είπε να βάλει το παντελόνι του προκειμένου να 

πάνε για φαγητό σε ένα παραλιακό εστιατόριο. Σε λίγο έγινε ακόμα πιο αγχωμένος και θυμωμένος, 
ώσπου έβαλε τα κλάματα τρέχοντας μακριά από τους γονείς του και κρύφτηκε στην αποθήκη της 

κουζίνας. Τελικά, η μητέρα του πείστηκε να τον αφήσει να έρθει μαζί τους φορώντας το παντελόνι από 
τις πυτζάμες του, καθώς ήταν το μόνο με το οποίο ένιωθε άνετα και δεχόταν να φορέσει. Σκέφτηκε ότι 
ίσως κάποιοι να τον κοίταζαν περίεργα, αλλά ότι οι περισσότεροι δεν θα το πρόσεχαν. Όταν αργότερα 
τον είδε να παίζει και να μιλά χαρούμενα με τον αδελφό του στο κέντρο το ν πλησίασε και του είπε 

τρυφερά: ΄΄ Όλα εντάξει τώρα;΄΄  Ο Ιωάννης απάντησε:  ΄΄Ναι μαμά,  συγγνώμη, αλλά ξέρεις, αυτό που 
για σένα ήταν απλή φαγούρα, για μένα το να φορέσω το παντελόνι είναι σαν να με τρώνε  χιλιάδες 
μερμήγκια. 

Στην παρούσα μελέτη υπάρχουν στοιχεία άξια παρατήρησης. Αρχικά, ο  Ιωάννης έδειξε τη 

δυσφορία του με την συμπεριφορά του και δεν ήταν σε θέση να εκφράσει ποιο ήταν το πραγματικό 
πρόβλημα. Όταν ηρέμησε, μπόρεσε να εκφράσει την εμπειρία του και πώς εκείνος τη βίωσε με το 
δικό του τρόπο και μάλιστα χρησιμοποίησε τη φράση ‘’ για μένα’’. Επιπλέον, μόλις ηρέμησε μπόρεσε 
να δώσει στη μητέρα του να καταλάβει ό,τι κάτι που για εκείνη ήταν απλό, για εκείνον ήταν αφόρητο. 

Βλέπουμε έτσι, πόσο έντονα και σε υπερβολικό βαθμό είναι δυνατόν να βιώνουν τα συναισθήματα 
τους τα παιδιά με ΔΑΦ, ακόμα και τα υψηλά λειτουργικά. Στο τέλος ο Ιωάννης, αφού μπόρεσε να 
ελέγξει τα συναισθήματά του, ζήτησε συγγνώμη και φάνηκε ικανός να καταλάβει την επίδραση της 
συμπεριφοράς του.  

Όπως, φαίνεται στην παραπάνω περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό για το γονέα να μην 
υποτιμήσει την ένταση  των εμπειριών και των συναισθημάτων του παιδιού του, αλλά να 
προσπαθήσει να κατανοήσει την πλευρά του, ώστε να το βοηθήσει να ηρεμήσει και να 
αυτορυθμιστεί.  Ένας Αναστοχαστικός Γονιός που χρησιμοποιεί τις αρχές του ReflectiveParenting, 

στις δύσκολες στιγμές, θα προσπαθήσει με την παροχή ενσυναίσθησης και τη λήψη προοπτικής, να 
κατεβάσει το συναισθηματικό φορτίο του παιδιού του και να δώσει χρόνο στον ίδιο και στο παιδί 
του να αναστοχαστούν για τη συμπεριφορά τους, εξηγώντας το πώς και το γιατί. Με αυτόν τον τρόπο 
θα μπορέσει να λειτουργήσει  ο ίδιος ως  ένα μοντέλο μάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

4. Στρατηγικές – Πλεονεκτήματα εφαρμογής της Αναστοχαστικής  Γονεϊκότητας  σε  παιδιά  

με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας 

Σύμφωνα με τουςCooper and Refern,(2016) το πρώτο βήμα που θα κάνει ο αναστοχαστικός 
γονέας είναι να αποδεχθεί τις δυσκολίες και τα όρια, αλλά και να αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα του 
παιδιού του. Πολλά παιδιά που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία διαθέτουν μεγάλη και 
πλούσια φαντασία, η οποία τους επιτρέπει να αντλούν ανακούφιση αλλά και κινητοποίηση σε 

δύσκολες στιγμές. Επιπλέον, η προσοχή τους στην λεπτομέρεια και στην ακρίβεια μπορεί να 
αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στη ζωή τους. Επιπροσθέτως, η ικανότητα τους να επικεντρώνονται σε ένα 
θέμα, μπορεί να αποτελέσει τεράστια δύναμη για την ακαδημαϊκή τους πρόοδο.  

     Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη ένας αναστοχαστικός γονέας, εδραιώνοντας περισσότερο το 

το αίσθημα σύνδεσης μαζί του, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονατην αυτοπεποίθηση του παιδιού του.  
       Το δεύτερο βήμα που θα κάνει ο αναστοχαστικός γονέας είναι να βοηθήσει το παιδί του 

να μάθει με την καθοδήγηση του να κατανοεί το μυαλό των άλλων για να αισθάνεται πιο συνδεδεμένο 
μαζί τους. Είναι κοινό χαρακτηριστικό αυτών των παιδιών η δυσκολία τους να αναγνωρίσουν και να 
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ονοματίσουν τα συναισθήματα, κυρίως των άλλων. Ο γονιός με υπομονή και ενσυναίσθηση θα 
ονοματίζει τα συναισθήματα και θα σχολιάζει τις συναισθηματικές καταστάσεις. Όσο πιο πολύ το 
πράττει αυτό ο γονιός, τόσο περισσότερο το παιδί του θα αναγνωρίζει τι συμβαίνει στον εσωτερικό 
και στον εξωτερικό κόσμο των άλλων. Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα να νιώθει πιο άνετο στον κόσμο 

και στις κοινωνικές σχέσεις του και θα τον βοηθήσει να αποκτήσει την ικανότητα για θετικές και 
αποδοτικές σχέσεις(Cooper & Refern, 2016).  

    Βεβαίως, είναι πολύ δύσκολο για τον γονιό να προσπαθεί να σκέφτεται  αναστοχαστικά σε 
στιγμές που το παιδί του βρίσκεται σε μεγάλη συναισθηματική διέγερση. Τότε είναι προτιμότερο να 

κάνει πίσω και να δώσει χρόνο και στον εαυτό του και στο παιδί του να ηρεμήσει και να ρυθμίσει τα 
συναισθήματα του. Είναι πολύ πιθανόν σε μια τέτοια στιγμή το παιδί να νιώθει μεγάλη ανασφάλεια 
και έντονο το  αίσθημα αποσύνδεσης από τους γύρω του. Σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις ο 
αναστοχαστικός γονιός θα προσπαθήσει περισσότερο να δει τα πράγματα από την πλευρά του 

παιδιού του, ώστε να το βοηθήσει να νιώσει  καλύτερα συνδεδεμένο και λιγότερο απομονωμένο ή 
αποξενωμένο (Ηigashida,2013). 

5. Συμπεράσματα 

Τα παιδιά με ΔΑΦ είναι μια ευαίσθητη ομάδα παιδιών με μια εσωτερική ιστορία, που είναι 
δύσκολο να καταλάβουμε. Αντίστοιχα και αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κατανοήσουν τί 
σκέφτονται και πώς αισθάνονται οι άλλοι γύρω τους. Ο Αναστοχαστικός Γονέας μπορεί να τους 

ανοίξει ένα παράθυρο στον έξω κόσμο. Να τα βοηθήσει να βγουν από την απομόνωση και να τα 
εισαγάγει στις κοινωνικές αλληλοεπιδράσεις.  

Χρειάζεται χρόνος, υπομονή, πολύ ενσυναίσθηση, προσοχή και ικανότητα να βλέπεις μέσα 
από την προοπτική του άλλου. 

Η μελέτη περίπτωσης κατέδειξε τη σημασία της ψυχοεκπαίδευσης των γονέων για την 
καλλιέργεια και ανάπτυξη της αναστοχαστικής λειτουργίας του. Το πρόγραμμα αυτό υποστήριξης 
θα ενδυναμώσει τόσο εκείνους όσο και τα παιδιά τους και θα βελτιώσει τις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση της Νοητικοποίησης προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων και 

αποτελεσματικών τρόπων αποκατάστασης και ενίσχυσης της ικανότητας ενός ατόμου να 
αναστοχαστεί σχετικά με τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του ίδιου, αλλά  και των 
άλλων (Mayes, 2012). Η αναστοχαστική λειτουργία μπορεί να διαδραματίσει μεσολαβητικό ή 
ρυθμιστικό ρόλο στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών διαφόρων ηλικών. 

Επιπλέον, προσφέρει μια ολιστική και εναργέστερη εικόνα του πλούτου και της πολυπλοκότητας των 
συναισθημάτων και συμπεριφορών τόσο των γονέων όσο και των παιδιών, η οποία είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τη διαπραγμάτευση κρίσιμων κοινωνικο-συναισθηματικών ζητημάτων, όπως η  
αυτορρύθμιση συναισθημάτων, η διαχείριση αρνητικών  συναισθημάτων (π.χ. ματαίωση) για την 

αποφυγή συγκρούσεων και την διατήρηση της ψυχικής γαλήνης.  
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Περίληψη 

Η ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών που φοιτούν στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο αποτελεί 
πρόκληση, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προκύπτουν από διαφορετικές ιδιοσυστατικές ή 

περιβαλλοντικές αιτίες. Για τις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιείται ο όρος «ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες» (για συντομία χρησιμοποιούμε τον όρο «δυσλεξία») και ορίζονται ως δυσκολίες 
εκμάθησης ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών χωρίς προφανείς αιτίες.  
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Σκοπός της έρευνας είναι η σύγκριση παιδιών με (μΔ) και χωρίς δυσλεξία (χΔ), ως προς τα 
λάθη στην γραφή. Εξετάστηκαν 20 παιδιά μΔ και 20 χΔ (ομάδα ελέγχου) Β-Ε δημοτικού. Τα παιδιά 
εξετάστηκαν στην αντιγραφή κειμένου, υπαγόρευση και αυθόρμητη γραφή. Τα αποτελέσματα 
αναλύθηκαν στατιστικά για να αποκαλυφθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά μΔ και χΔ δεν παρουσίασαν διαφορές ως προς την 
αντιγραφή του κειμένου. Στην υπαγόρευση και αυθόρμητη γραφή ωστόσο υπήρχαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ως προς την ορθογραφία των λέξεων (καταληκτική και θεματική). Η συζήτηση 
των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνεται από την διεθνή βιβλιογραφία.  

 
Λέξεις κλειδιά: δυσλεξία, γραφή, μαθησιακές δυσκολίες, ειδική αγωγή 

1. Εισαγωγή 

Η διαδικασία της μάθησης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις στη ζωή ενός 
μαθητή, όπου όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υιοθέτηση κατάλληλων μεθόδων και 
στρατηγικών κατά τη μαθησιακή διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να καταφέρει ο 

μαθητής να φτάσει ορισμένους στόχους. Ο εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη το μαθησιακό προφίλ 
και τη δυναμική της ομάδας των μαθητών της τάξης του, οφείλει να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια, 
ώστε οι μαθητές να φτάσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις, οι οποίες προσφέρονται από τον εκπαιδευτικό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για την 

επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η ικανότητα του μαθητή για μάθηση.  
Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) αποτελούν μια αναπτυξιακή διαταραχή και οι οποίες 

αποτελούν μία ομάδα διαταραχών όπου οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες που αφορούν στην 
ανάπτυξη του λόγου, τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. Αναλυτικότερα, οι δυσκολίες 

στον λόγο σχετίζονται κυρίως με την κατάκτηση και τη χρήση του λόγου και πιο συγκεκριμένα, 
αφορούν σε δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου, οι οποίες 
επηρεάζουν τις βασικές σχολικές δεξιότητες. Οι ΕΜΔ υπάρχουν στο άτομο από τη στιγμή της 
γέννησης του καθώς οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, ωστόσο  

αυτές συνήθως εμφανίζονται για πρώτη φορά στα σχολικά χρόνια και εμμένουν και στην ενήλικη 
ζωή.  

Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στην Δυσλεξία, η οποία αποτελεί μία από τις 
κυριότερες κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών, θα αναφερθούμε στα  χαρακτηριστικά της, την 

αιτιολογία και τη συχνότητα εμφάνισή της, τις κατηγορίες και τις μορφές της. Στη συνέχεια, θα γίνει 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που αφορά στη δυσλεξία και τις δεξιότητες στην 
παραγωγή του γραπτού λόγου. 

1.1 Ορισμός της δυσλεξίας 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία Δυσλεξίας το 1994 δίνεται ο παρακάτω ορισμός, ο 
οποίος ισχύει μέχρι και σήμερα «δυσλεξία είναι μια νευρολογική φύσεως, συχνά οικογενειακή 

διαταραχή που έχει σχέση με την κατάκτηση και την επεξεργασία του λόγου,  ποικίλλει ως προς τον 
βαθμό σοβαρότητας, εκδηλώνεται με δυσκολίες στην πρόσληψη της γλώσσας και τη γλωσσική 
έκφραση, συμπεριλαμβανόμενης της φωνολογικής επεξεργασίας, με δυσκολία στην ανάγνωση, τη 
γραφή, την ορθογραφία και μερικές φορές την αριθμητική. Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε έλλειψη 

κινήτρων, σε αισθητηριακές βλάβες, σε ακατάλληλη διδασκαλία ή σε απρόσφορες συνθήκες 
περιβάλλοντος, ωστόσο μπορεί να συνυπάρχει με αυτές τις καταστάσεις. Αν και η δυσλεξία είναι ένα 
πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν τα άτομα σε όλη τους τη ζωή, κάποια δυσλεξικά άτομα συχνά 
ανταποκρίνονται επιτυχώς στην έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση» (Τζιβινίκου, 2015).  

Ο όρος «Δυσλεξία» χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το 1887 από τον Berlin, για να περιγράψει 
την αναγνωστική δυσκολία που εμφάνιζαν οι μαθητές με συγκεκριμένη διαταραχή (Τάνος, 2004). Οι 
Eden & Moats (2002), με τη σειρά τους θεωρούν ότι η δυσλεξία είναι μία ειδική μαθησιακή 
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διαταραχή με εμφανείς δυσκολίες στην αναγνώριση λέξεων, στην ορθογραφία και στην ικανότητα 
αποκωδικοποίησης.   

Συγκεκριμένα, η δυσλεξία αποτελεί ένα σύνδρομο το οποίο προκαλεί ελλείμματα στις 
γνωστικές δεξιότητες του μαθητή με σοβαρές συνέπειες στην μάθηση, με μια ποικιλία συμπτωμάτων. 

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η εμφάνισή της δεν σταματά στα σχολικά χρόνια αλλά συνεχίζει 
σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του ατόμου, όπου με την κατάλληλη παρέμβαση μειώνονται 
οι εκδηλώσεις των χαρακτηριστικών της δυσλεξίας ωστόσο δεν θεραπεύεται ποτέ (Λιβανίου, 2004). 

1.2 Χαρακτηριστικά στην ανάγνωση και στην γραφή 

Οι μαθητές με δυσλεξία συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο στην κατανόηση όσο και 
στην κωδικοποίηση αλλά και αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, δηλαδή την ανάγνωση και τη 

γραφή (Λιβανίου, 2004). Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των μαθητών με Δυσλεξία εμφανίζουν 
δυσκολίες στην ανάγνωση (Τζιβινίκου, 2015), όπως επίσης δυσκολίες στην ομιλία, το γραπτό λόγο  
και κατ’ επέκταση στον συλλαβισμό και την ορθογραφία, αλλά και σε μαθηματικές δεξιότητες, 
κινητικές δεξιότητες και δυσκολίες στην κοινωνική προσαρμογή (Κρόκου, 2007; Παντελιάδου, 

2011). 
Σύμφωνα με την Τζιβινίκου (2015), τα βασικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας περιλαμβάνουν 

μια αναγνωστική δυσκολία με δυσκολίες στην φωνολογική ενημερότητα, δηλαδή την ικανότητα των 
παιδιών να κατανοήσουν ότι κάθε λέξη αποτελείται από συλλαβές ενώ και οι συλλαβές αποτελούνται 

από φωνήματα. Επίσης σημαντική δυσκολία αντιμετωπίζουν όσον αφορά στη φωνολογική 
επεξεργασία, δηλαδή στον εντοπισμό και τη διαφοροποίηση των φωνημάτων αλλά και την 
αντιστοίχιση αυτών με τα κατάλληλα γράμματα (αντιστοιχία ήχου-συμβόλου), που απαιτείται για 
την παραγωγή του γραπτού λόγου (Τζιβινίκου, 2015). Οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν 

σημαντικές δυσκολίες επίσης στην αποκωδικοποίηση των λέξεων, στην ευχέρεια και στον ρυθμό 
ανάγνωσης, ο οποίος συχνά είναι διακοπτόμενος (Μαυρομάτη, 2004), γι’ αυτό το λόγο και συχνά 
παρατηρείται δυσκολία στην κατανόηση κατά την ανάγνωση ενός κειμένου αλλά και στις ερωτήσεις 
κατανόησης, ενώ φαίνεται να παρατούν με ευκολία τα εκτενή κείμενα για ανάγνωση (Τζιβινίκου, 

2015). 
Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου, τα λάθη που παρουσιάζονται αφορούν τον 

σχεδιασμό, την καταγραφή και την επανεξέταση ενός κειμένου (Παντελιάδου, 2011). Έχει 
παρατηρηθεί ότι οι μαθητές με Δυσλεξία ξεκινούν τη αυθόρμητη παραγωγή ενός γραπτού κειμένου 

χωρίς πρώτα να έχουν κάνει ένα προσχέδιο, δεν προσαρμόζουν το λόγο τους ανάλογα με τον 
αναγνώστη στον οποίο απευθύνονται, όπως επίσης τα κείμενα τους χαρακτηρίζονται ως μικρά, 
ημιτελή και με απουσία οργάνωσης (Troia, 2006). Οι δυσκολίες στον γραπτό λόγο σχετίζονται με 
δυσκολίες στην εφαρμογή των κανόνων ορθογραφίας, όχι μόνο στην ελεύθερη παραγωγή γραπτού 

κειμένου αλλά και κατά την αντιγραφή (Μαυρομάτη, 2004), όπως επίσης και στην αποτύπωση της 
σκέψης τους σε γραπτό λόγο (Τζιβινίκου, 2015). Αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στην οργάνωση 
του προφορικού και του γραπτού τους λόγου, ενώ παρουσιάζουν φτωχό λεξιλόγιο και έκφραση σε 
σχέση με τους συνομηλίκους τους και δυσκολία στο να ακολουθούν οδηγίες, γεγονός που δυσκολεύει 

και την τήρηση των κανόνων και οδηγιών που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς για την παραγωγή 
γραπτού κειμένου (Παντελιάδου, 2011; Τζιβινίκου, 2015). 

Τέλος, τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες και σε άλλους τομείς, όπως σημαντικές 
δυσκολίες που εμφανίζονται τόσο στη βραχύχρονη όσο και στη μακρόχρονη μνήμη, αφού 

παρατηρείται ότι δυσκολεύονται στην ανάκληση αριθμών τηλεφώνων ή και διευθύνσεων οικείων 
προσώπων και τέλος δυσκολεύονται στον προσανατολισμό του σώματος όπως ο διαχωρισμός του 
δεξιού από το αριστερό χέρι (Τζιβινίκου, 2015). 

1.3 Τύποι δυσλεξίας  

Η Δυσλεξία, όπως αναφέρεται στην σχετική βιβλιογραφία, έχει δύο βασικούς τύπους 
εμφάνισης: τον οπτικό και τον ακουστικό τύπο δυσλεξίας. Η περιγραφή των τύπων εμφάνισης της 
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δυσλεξίας, μας βοηθά στην αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και ανάλυση των λαθών που 
παρουσιάζονται τόσο στην ανάγνωση, όσο και στην γραφή.  

Όσον αφορά στον οπτικό τύπο δυσλεξίας, οι δυσκολίες που εμφανίζονται σχετίζονται με την 
οπτική ομοιότητα γραμμάτων δυσκολία στην ολική́ εξέταση των λέξεων, φωνητικά λάθη στην 

ορθογραφία και αδυναμία συγκράτησης της οπτικής εικόνας στη μνήμη, ενώ παρατηρείται να μην 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση ομαλών λέξεων και χαμηλή επίδοση σε λέξεις εξαιρέσεων 
(Πολυχρόνη κ.ά., 2010). Η σοβαρές δυσκολίες που εμφανίζουν οι μαθητές που εμπίπτουν στη 
συγκεκριμένη ομάδα, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την αναγνωστική ικανότητα, η οποία 

βασίζεται σε μία ολιστική μέθοδο εκμάθησης, ωστόσο οι συγκεκριμένοι μαθητές αδυνατούν να 
ανταποκριθούν και να συγκρατήσουν στη μνήμη τους  την οπτική εικόνα ολόκληρης της λέξης, την 
οποία στη συνέχεια πρέπει να συνδυάσουν με την αντίστοιχη έννοια. Οι μαθητές με τον 
συγκεκριμένο τύπο δυσλεξίας πρέπει να διδαχθούν την πρώτη ανάγνωση με φωνητικές μεθόδους και 

όχι με την μέθοδο της ολιστικής προσέγγισης (Πόρποδας, 1997).  
Ο ακουστικός τύπος δυσλεξίας αφορά τη δυσκολία στον εντοπισμό και τη διάκριση όμοιων και 

διαφορετικών ήχων που συνθέτουν μία λέξη, δυσκολία στη σύνθεση ήχων (φωνημικό ή συλλαβικό 
επίπεδο), στον τεμαχισμό των λέξεων σε συλλαβές αλλά και των συλλαβών σε φωνήματα. Επίσης, 

παρατηρείται σημαντική δυσκολία στην ανάγνωση ψευδολέξεων και λέξεων χαμηλής συχνότητας 
(Πολυχρόνη κ.ά., 2010). Στην συγκεκριμένη ομάδα μαθητών προτείνεται η εκμάθηση και εξάσκηση 
της αναγνωστικής ικανότητας να γίνεται μέσω της ολιστική μεθόδου, ώσπου οι μαθητές αποκτήσουν 
ένα ικανοποιητικό λεξιλόγιο, ενώ στη συνέχεια να ακολουθήσουν την σύνθεση και ανάλυση των 

λέξεων, ώστε να είναι σε θέση να διαβάζουν και λέξεις χαμηλής συχνότητας  (Πόρποδας, 1997).  
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης ένας επιπλέον τύπος δυσλεξίας, ο 

ονοαζόμενος «γλωσσικός» (Bessas, 2012; Κανδαράκης, 2004; Μπέσσας, 2018). Στην ομάδα αυτή 
συμπεριλαμβάνονται άτομα με ανεπτυγμένο το αριστερό ημισφαίριο και άρα είναι 

αποτελεσματικότερα σε δεξιότητες που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ημισφαίριο, όπως το να είναι 
εξαιρετικά γρήγορα στην ανάγνωση κειμένων, αλλά και πάλι δεν απουσιάζουν τα λάθη κατά τη 
διάρκεια της ανάγνωσης, π.χ. να παραλείπουν ή να προσθέτουν γράμματα και λέξεις (Κανδαράκης, 
2004). Θα πρέπει να αναφερθεί ωστόσο, ότι οι παραπάνω μορφές δυσλεξίας, εμφανίζονται σε 

μαθητές και σε μικτή μορφή (Bessas, 2012; Μπέσσας, 2018), όπου τόσο το δεξί όσο και το αριστερό 
ημισφαίριο λειτουργούν ισάξια επομένως και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι ένα 
συνδυασμός των παραπάνω ομάδων (Κανδαράκης, 2004) . 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

2.1.1 Ερευνητική υπόθεση 

Από την βιβλιογραφική μελέτη προκύπτει ότι τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
λάθη κατά την γραφή κειμένου, λάθη που διαφέρουν από εκείνα των συμμαθητών τους χωρίς 
δυσλεξία. Η επιμέρους ανάλυση των λαθών κατά την γραφή κειμένου, μπορεί να αποτελέσει 
διαγνωστικό και αξιολογικό δείκτη για την εμφάνιση της δυσλεξίας στα παιδιά σχολικής ηλικίας. 

Η παραπάνω υπόθεση προκύπτει από την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, όπου 
καταγράφονται τα λάθη κατά την παραγωγή κειμένου, μέσα σε αυτά και λάθη στην εφαρμογή των 
κανόνων ορθογραφίας, όχι μόνο στην ελεύθερη παραγωγή γραπτού κειμένου αλλά και κατά την 
αντιγραφή (Μαυρομάτη, 2004). Στην βιβλιογραφία επίσης έχουν αναφερθεί δυσκολίες στην 

φωνολογική ενημερότητα και στη φωνολογική επεξεργασία (Μπέσσας, 2018; Τζιβινίκου, 2015). 
Φαίνεται ότι οι δυσκολίες αυτές παρουσιάζονται ως λάθη φωνολογικής φύσεως κατά την ανάγνωση 
και κατά την γραφή.  
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2.1.2 Σημαντικότητα της έρευνας 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι λοιπές ειδικότητες που καλούνται να εκπαιδεύσουν τους 

μαθητές, φαίνεται ότι χρειάζεται να μπορούν να κατανοήσουν και αναλύσουν ποιοτικά τα λάθη κατά 
την γραφή κειμένου των μαθητών τους, με σκοπό να υποστηρίξουν κατάλληλα την εκπαιδευτική 
διαδικασία προς όφελος κυρίως των μαθητών. Η ικανότητα του κάθε εκπαιδευτικού να αναλύσει τα 
τυχόν λάθη στην γραφή των μαθητών του αποτελεί σημαντικό παράγοντα που θα αναβαθμίσει το 

σχολείο και θα ελαττώσει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές εντός της τάξης. Για να μπορέσει ο 
εκπαιδευτικός να κατανοήσει τα λάθη των μαθητών του, τα λάθη που κάνουν τα παιδιά πρέπει να 
οργανωθούν ως διαγνωστικοί δείκτες της δυσλεξίας. 

2.1.3 Δείγμα της έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας εξετάστηκαν 40 παιδιά Β-Ε δημοτικού, 20 από τα οποία έχουν 
διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από το οικείο ΚΕΣΥ (ΚΕΔΑΣΥ), και 20 χωρίς γνωστά 

προβλήματα (ως ομάδα ελέγχου). 
Οι μαθητές είναι ελληνόφωνοι, με μητρική γλώσσα την ελληνική, δεν παρουσιάζουν κάποια 

άλλη αναπτυξιακή διαταραχή και έχουν φυσιολογική νοητική ικανότητα. Όλοι οι μαθητές φοιτούν 
σε δημόσια γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας. Το δείγμα επιλέχθηκε με εμπειρική δειγματοληψία (Βαμβούκας, 2006), λόγω ανυπαρξίας 
συγκεκριμένου δειγματοληπτικού πλαισίου. 

Για τις ανάγκες τις έρευνας, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των ικανοτήτων γραφής των 
μαθητών με κείμενα που αντιστοιχούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα των μαθητών. Οι μαθητές 

εξετάστηκαν στην αντιγραφή, υπαγόρευση και αυθόρμητη γραφή κειμένου (σε οικείο για τα παιδιά 
θέμα). Η εξέταση πραγματοποιήθηκε σε ατομικό χώρο σε κέντρο ειδικών θεραπειών της Αχαΐας.  

Τα γραπτά των παιδιών ελέγχθηκαν ανάλογα με την λέξη στην οποία εντοπίστηκαν (ρήματα 
και ουσιαστικά) και τα λάθη ταξινομήθηκαν σε λάθη καταληκτικής και θεματικής ορθογραφίας, και 

προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες λαθών. Επιπλέον καταγράφηκαν λάθη φωνολογικής φύσεως, ενώ 
στην υπαγόρευση και στην αυθόρμητη γραφή, καταγράφηκαν λάθη στην χρήση του κεφαλαίου 
γράμματος.  

Μετά την καταμέτρηση των λαθών που παρουσιάστηκαν στα κείμενα των παιδιών και των 

λέξεων που τα περιείχαν, υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης των λαθών εντός των κειμένων. Η 
συχνότητα αυτή καταγράφεται ως δεκαδικός μεταξύ 0 (μηδέν) και 1 (μονάδας), όπου μηδέν (0) ο 
μαθητής δεν έκανε κανένα λάθος στις λέξεις και ένα (1) – όλες οι λέξεις ήταν λάθος.  

 
Πίνακας 1 Δείγμα της έρευνας 

 
dyslexia * class Crosstabulation 
Count   

 

Class 

Total 2-3 grade 4-5 grade 

dyslexia no 10 10 20 

yes 10 10 20 
Total 20 20 40 

 
Για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση t ενός 

δείγματος (one sample t-test) και t ανεξάρτητων δειγμάτων (independent samples t-test) με την χρήση 
του στατιστικού software ΙΒΜ SPSS statistics v25. 
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2.2 Αποτελέσματα της έρευνας  

Από την ανάλυση των λαθών, προκύπτει ότι οι μαθητές δεν παρουσίασαν λάθη στην θεματική 

ή καταληκτική ορθογραφία στα ρήματα ή ουσιαστικά όσον αφορά στην αντιγραφή του κειμένου. 
Εντοπίσθηκαν κάποια λάθη στην αντιγραφή, ωστόσο ήταν φωνολογικής φύσεως. Τα  φωνολογικά 
λάθη παρουσιάζονται και κατά την υπαγόρευση και κατά την ελεύθερη γραφή. Υποθέτοντας ότι οι 
μαθητές χωρίς δυσλεξία θα πραγματοποιούν ελάχιστα φωνολογικά λάθη κατά την γραφή κειμένου 

(θεωρούμε τυχαία τα λάθη έως 20%), πραγματοποιήθηκε μια στατιστική ανάλυση t ενός δείγματος, 
εξετάζοντας την τιμή 0.2 ως όριο ανοχής στα λάθη των μαθητών, η οποία έδειξε στατιστικά 
σημαντικές διαφορές και στα τρία είδη γραφής, στην αντιγραφή κειμένου (M=.019, SD=.047, t(39)=-
24.495, p<.001), στην υπαγόρευση (M=.031, SD=.062, t(39)=-17.317, p<.001) και στην αυθόρμητη 

γραφή (M=.032, SD=.091, t(39)=-11.506, p<.001).  
Για να αναλύσουμε τα λάθη ορθογραφίας που έκαναν τα παιδιά, πραγματοποιήθηκε μια 

στατιστική ανάλυση t ενός δείγματος, εξετάζοντας την τιμή 0.2 ως όριο ανοχής στα λάθη των 
μαθητών, όπου βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά την υπαγόρευση στα λάθη 

καταληκτικής ορθογραφίας των ουσιαστικών (M=.078, SD=.187, t(39)=-4.123, p<.001) και 
θεματικής ορθογραφίας των ρημάτων (M=.135, SD=.159, t(39)=-2.577, p=.014). Στην αυθόρμητη 
γραφή, φαίνεται πως τα λάθη στην καταληκτική ορθογραφία των ουσιαστικών (M=.071, SD=.189, 
t(39)=-4.273, p<.001) και στην θεματική ορθογραφία των ρημάτων (M=.073, SD=.194, t(39)=-4.097, 

p<.001) παρουσιάζουν επίσης σημαντικές αποκλίσεις.  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε όλα τα είδη γραφής κειμένου, φωνολογικά λάθη στο 20% 

των λέξεων μπορούν να υποδείξουν σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο των μαθητών. Στην 
υπαγόρευση κειμένου και στην αυθόρμητη γραφή, εκτός από τα φωνολογικά λάθη, την ίδια 

στατιστική απόκλιση παρουσιάζουν λάθη στην θεματική των ρημάτων και καταληκτική των 
ουσιαστικών. 

Αναλύοντας τα λάθη σε σχέση με τις γνωστές δυσκολίες των παιδιών, δηλαδή την ύπαρξη ή 
όχι διαγνωσμένης δυσλεξίας, βλέπουμε ότι κάποια από τα λάθη παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών (μΔ και χΔ). Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται 
πως οι μαθητές μΔ παρουσιάζουν αυξημένες τιμές στους μέσους όρους των κατηγοριών λαθών σε 
σχέση με τους μαθητές χΔ, με μεγαλύτερη διαφορά στην θεματική ορθογραφία των ουσιαστικών 
στην υπαγόρευση (ΜμΔ=.2579, SD=.2575) και στην αυθόρμητη γραφή (ΜμΔ=.4103, SD=.3418). Τα 

υπόλοιπα λάθη παρουσιάζουν επίσης αυξημένη συχνότητα στις περιπτώσεις παιδιών μΔ, ωστόσο 
κάποια λάθη τα παρουσιάζουν σε αυξημένη συχνότητα (>10%) και τα παιδιά χΔ τόσο στην 
υπαγόρευση (καταληκτική-ρήματα ΜχΔ=.1796, SD=.1986, θεματική-ρήματα ΜχΔ=.1046, SD=.1615). 
Τα λάθη δεν παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά ως προς την συχνότητα εμφάνισης μεταξύ των παιδιών 

μΔ και χΔ. Αυτή η σχέση της συχνότητας εμφάνισης των διαφόρων λαθών μεταξύ των δύο ομάδων 
παιδιών, θα εξεταστεί με μια t ανάλυση ανεξάρτητων δειγμάτων. 

 
Πίνακας 2 Περιγραφή των μέσων τιμών λαθών κατά την γραφή κειμένου παιδιών με και χωρίς δυσλεξία  

 

Group Statistics 

 
Δυσλεξία N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Υπαγόρευση 
κειμένου 

Καταληκτική 
ορθογραφία 
ουσιαστικών 

Όχι 20 0,0127 0,0394 0,0088 

Ναι 20 0,1437 0,2471 0,0553 

Θεματική  
ορθογραφία 

ουσιαστικών 

Όχι 20 0,0542 0,1247 0,0279 

Ναι 20 0,2579 0,2575 0,0576 

Φωνολογικά 

λάθη 

Όχι 20 0,0073 0,0151 0,0034 

Ναι 20 0,0552 0,0798 0,0178 

Όχι 20 0,0750 0,1489 0,0333 
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Αυθόρμητη 
γραφή 

Καταληκτική 
ορθογραφία 

ρημάτων 

Ναι 19 0,2594 0,3534 0,0811 

Θεματική  

ορθογραφία 
ουσιαστικών 

Όχι 20 0,0605 0,1058 0,0237 

Ναι 19 0,4103 0,3418 0,0784 

Φωνολογικά 
λάθη 

Όχι 20 0,0022 0,0097 0,0022 

Ναι 19 0,0639 0,1238 0,0284 

 
Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών μΔ και χΔ εμφανίζουν τα λάθη στην 

θεματική ορθογραφία ουσιαστικών τόσο στην υπαγόρευση, όσο και στην αυθόρμητη γραφή, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3). Η t ανεξάρτητων δειγμάτων ανάλυση μεταξύ των 
κατηγοριών παιδιών μΔ και χΔ, εμφανίζει επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές στην καταληκτική 
ορθογραφία ουσιαστικών στην υπαγόρευση (αλλά όχι στην αυθόρμητη), όπως και η καταληκτική 
ορθογραφία ρημάτων στην αυθόρμητη γραφή (αλλά όχι στην υπαγόρευση).  Τα φωνολογικά λάθη 

επίσης παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές, όχι όμως και τα φωνολογικά λάθη στην 
αντιγραφή κειμένου, κάτι που αποκαλύφθηκε νωρίτερα στην παρούσα μελέτη.  

 
Πίνακας 3 Στατιστική ανάλυση των λαθών κατά την γραφή κειμένου των μαθητών με δυσλεξία και εκείνων χωρίς  

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Υπαγόρευση 
κειμένου 

Καταληκτική 

ορθογραφία 

ουσιαστικών 

16,578 0,000 -2,341 38 0,025 -0,131 0,056 -0,244 -0,018 

Θεματική  
ορθογραφία 

ουσιαστικών 

7,042 0,012 -3,184 38 0,003 -0,204 0,064 -0,333 -0,074 

Φωνολογικά 

λάθη 

14,276 0,001 -2,637 38 0,012 -0,048 0,018 -0,085 -0,011 

Αυθόρμητη 
γραφή 

Καταληκτική 

ορθογραφία 

ρημάτων 

17,991 0,000 -2,143 37 0,039 -0,184 0,086 -0,359 -0,010 

Θεματική  

ορθογραφία 

ουσιαστικών 

15,174 0,000 -4,364 37 0,000 -0,350 0,080 -0,512 -0,187 

Φωνολογικά 

λάθη 

10,673 0,002 -2,224 37 0,032 -0,062 0,028 -0,118 -0,006 

3. Συμπεράσματα 

Από την παραπάνω ανάλυση, φαίνεται πως τα λάθη κατά την γραφή κειμένου θα μπορούσαν 
να υποδείξουν την ύπαρξη ή όχι δυσκολίας στους μαθητές σχολικής ηλικίας. Φαίνεται ότι το είδος 
του γραπτού κειμένου επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των λαθών, καθώς η αντιγραφή 
κειμένου δεν ενδείκνυται για μελέτη της γραπτής παραγωγής των μαθητών. Τα λάθη στην γραφή 

κειμένου εξετάζονται εκτενώς στην διεθνή βιβλιογραφία, όπου παρατηρείται μια αυξημένη δυσκολία 
στην φωνολογική επεξεργασία τόσο στην ανάγνωση, όσο και  στην γραφή (Doignon-camus & 
Seigneuric, 2013), ενώ σε μελέτες που εξετάζεται η γραφή κειμένου, καταδεικνύεται η ύπαρξη 
σημαντικών δυσκολιών στην αυτόματη γραφή γραμμάτων και λέξεων, όπως και στις κινητικές 

δεξιότητες των μαθητών με δυσλεξία (Berninger κ.ά., 2008). Η έρευνα δείχνει επίσης ότι τα 
δυσλεκτικά λάθη παρουσιάζονται ανεξάρτητα από την γλώσσα που μιλά και διδάσκεται ο μαθητής 
(Cheng-lai κ.ά., 2013; Ziegler κ.ά., 2003). Η διαφορά στις δεξιότητες ορθής γραφής του θέματος και 
της κατάληξης των λέξεων από τα παιδιά με δυσλεξία που φαίνεται στην παρούσα έρευνα, 
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υποστηρίζεται από την σχετική διεθνή βιβλιογραφία, όπου παρατηρούνται παρόμοια λάθη, τόσο στην 
γραφή, όσο και στην ανάγνωση (Broc κ.ά., 2021; Casani κ.ά., 2022).  

Τα σημαντικότερα λάθη που φαίνεται να αποτελούν αξιολογητικό δείκτη της δυσλεξίας είναι 
τα φωνολογικά λάθη, αλλά και τα λάθη στην θεματική ορθογραφία των ουσιαστικών. Τα λάθη αυτά 

θα μπορούσαν πιθανώς να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς όταν αντιμετωπίζουν περιπτώσεις 
μαθητών με σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες, να αποσαφηνίσουν το είδος της δυσκολίας και να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα να υποβοηθήσουν τους μαθητές τους.  
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Περίληψη 

Ο προφορικός λόγος των παιδιών αναπτύσσεται σε ένα μεγάλο ποσοστό κατά την προσχολική 
τους ηλικία, καθιστώντας τα ικανά να μιλήσουν για θέματα στο πεδίο ενδιαφέροντος τους με άνεση 

και καταληπτότητα. Οι επιμέρους δεξιότητες του λόγου, πέρα από την άρθρωση και την φωνολογία, 
περιλαμβάνουν την σημασιολογία και την μορφοσύνταξη, που αποτελούν βασικές δεξιότητες 
επικοινωνίας. Πολλά από τα παιδιά στην προσχολική ηλικία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες 
στην χρήση της μορφοσύνταξης και της σημασιολογίας.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη των δεξιοτήτων χρήσης του λεξιλογίου και 
σύνταξης προτάσεων, μαθητών με διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, προσχολικής ηλικίας. Η 
εξέταση των μαθητών πραγματοποιήθηκε την περίοδο 09/2019 έως 02/2020 στο 1 ο ΚΕΣΥ Αχαΐας 
και χρησιμοποιήθηκε η δομημένη σταθμισμένη «Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής 

Επάρκειας». 
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, ανάλογα με την 

διαταραχή λόγου που αντιμετωπίζουν. Για κάθε μαθητή υπολογίστηκε ο βαθμός στην πληροφοριακή, 
στην γραμματική επάρκεια και ο συνολικός τους βαθμός. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

εφαρμόστηκε στατιστική ανάλυση για να αποκαλυφθεί η τυχόν ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 
διαφορών μεταξύ των παιδιών με διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές. Τα αποτελέσματα 
συζητήθηκαν βάση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: γλωσσικές διαταραχές, προφορικός λόγος, επικοινωνία 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Λόγος-Γλώσσα-Επικοινωνία  

Τα μέλη μίας κοινωνίας που συνομιλούν την ίδια γλώσσα χρησιμοποιούν ένα κοινό σύστημα 
συμβόλων επικοινωνίας ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό το σύστημα ονομάζεται 
«γλώσσα». Ο λόγος αποτελεί βάση της επικοινωνίας, είναι η ανώτερη πλευρά της γλώσσας, η 
ασυνείδητη γνώση του συστήματος επικοινωνίας μέσω του οποίου γίνεται η έκφραση λέξεων, 

σκέψεων, προθέσεων και συναισθημάτων. Αντίθετα, η ομιλία είναι η εκπομπή του προφορικού 
λόγου μέσω της άρθρωσης. οι όροι γλώσσα, ομιλία και επικοινωνία είναι αλληλένδετοι, αφού η 
ομιλία αποτελεί εκφορά της γλώσσας, και στη συνέχεια η γλώσσα αφορά ένα από τα πιο σημαντικά 
συστατικά της ανθρώπινης επικοινωνίας  (Crystal & Varley, 2013).  

Ο λόγος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: τον εκφραστικό λόγο και τον προσληπτικό λόγο. 
Σύμφωνα με τους Bloom & Lahey (1978) τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας είναι η δομή, το 
περιεχόμενο και η χρήση. Η δομή της γλώσσας συντελείται από κανόνες οι οποίοι αφορούν στον 
συνδυασμό ήχων για την παραγωγή λέξεων (φωνολογία), στην μορφή των λέξεων (μορφολογία) και 

στον συνδυασμό των λέξεων με σκοπό τον σχηματισμό προτάσεων. Επίσης, ακόμα δύο μέρη της 
δομής της γλώσσας είναι ο τρόπος εκφοράς του περιεχομένου της γλώσσας (η σημασιολογ ία, δηλαδή 
τις πληροφορίες που περιλαμβάνει ο λόγος) και ο τρόπος της γλώσσας, προσαρμοσμένης στα 
κοινωνικά πλαίσια και τις κατάλληλες συνθήκες επικοινωνίας (πραγματολογία).  

Τέλος πρέπει να αναφερθεί, ότι η γλώσσας αποτελεί βασικό συστατικό της κοινωνικής και 
νοητικής εξέλιξης των ανθρώπων, αφού πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας. Έτσι, η 
κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων και της επικοινωνίας των μαθητών, ήδη από την βρεφική ηλικία, 
είναι αδιαμφισβήτητα πρωτεύων στόχος και εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα. Αρκεί να 

αναλογιστούμε τη σημασία της γλώσσας τόσο στη μαθησιακή όσο και στην 
κοινωνικοσυναισθηματικη ανάπτυξη των παιδιών (Tickell, 2011). 

1.2. Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας  

Η ανάπτυξη της γλώσσας ακολουθεί μία μοναδική πορεία για την κατάκτησή της για κάθε 
παιδί, η οποία βάσει των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του, είτε κατακτάται εύκολα και γρήγορα, 
είτε με δυσκολία και χρειάζεται εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ώστε να την κατακτήσει (Paul, 2007). 

Η καθυστέρηση για την κατάκτηση της γλώσσας, η οποία ενυπάρχει σε πολλές περιπτώσεις, συνήθως 
εξισορροπείται με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, πολλές από τις δυσκολίες, οι οποίες ενδέχεται 
να παρουσιασθούν σε πολλά παιδιά στην πορεία της απόκτησης του προφορικού λόγου, μέχρι τα 
τρία έτη ελαττώνουν την έντασή τους αλλά εμμένουν, τόσο κατά τη σχολική περίοδο, όσο και στην 

ενήλικη ζωή τους, χωρίς την ύπαρξη άλλων διαταραχών που να δικαιολογούν την καθυστέρηση αυτή 
(Dickinson & Freiberg, 2009; Hulme & Snowling, 2013; Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).  

Αυτές οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας είναι συνηθισμένο 
φαινόμενο στους μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας, οι οποίες δεν οφείλονται σε 

νευρολογικές ανωμαλίες ή σε ανωμαλίες του μηχανισμού της ομιλίας, σε βλάβες αισθητηρίων 
οργάνων, σε νοητική υστέρηση ή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). 
Σε περιπτώσεις όπου το παιδί εμφανίζεται να δυσκολεύεται στην επικοινωνία και την κατανόηση 
των λεγομένων των άλλων μέσω του προφορικού λόγου, τότε πρόκειται για μία γενικευμένη 

διαταραχή, η οποία εμφανίζεται τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον του παιδιού. Επίσης, παρατηρήσεις όπως σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη του λόγου 
και της ομιλίας σε σχέση με τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού, σε σύγκριση με την χρονολογική του 
ηλικία, αλλά και οι δυσκολίες οι οποίες αφορούν την πρόσληψη, την επεξεργασία, την οργάνωση και 

εκφορά του λόγου είναι καίριας σημασίας. 
Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας επηρεάζουν το 6% του πληθυσμού́ των παιδιών, με το 

ποσοστό ́αυτό́ να μην παραμένει σταθερό στις διάφορες έρευνες, αλλά να αυξάνεται μέχρι και το 
ποσοστό του 14,5% σύμφωνα με τους (McLeod & Harrison, 2009). Επίσης σύμφωνα με μελέτες που 
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έχουν γίνει, οι γλωσσικές διαταραχές είναι πιο συνήθεις στα αγόρια από ότι στα κορίτσια  της ίδιας 
ηλικίας, χωρίς να είμαστε σε θέση να μιλήσουμε με ακρίβεια αριθμών (Γιαννετοπούλου, 2012).  

Συγκεκριμένα, η διάγνωση τους είναι δυνατόν να γίνει ακόμα από την ηλικία των τριών ετών 
(Siu & Force, 2015), ωστόσο προς αποφυγή αμφισβητήσεων της αξιολόγησης πρέπει να χορηγούνται 

τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία που θα αφορούν στην συγκεκριμένη ηλικία (προσχολική) για 
την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων (Hidecker κ.ά., 2017; Nash, 2013; Nelson κ.ά., 2006), καθώς η 
συγκεκριμένη ηλικία καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των γλωσσικών 
διαταραχών, εφόσον όντας μία «πλήρως» λειτουργική δεξιότητα, τα χαρακτηριστικά της στη 

συγκεκριμένη ηλικία είναι συνεχώς μεταβαλλόμενα και γι’ αυτό το λόγο είναι δύσκολη η αξιολόγηση 
τους (Cunningham κ.ά., 2017). 

1.3 Τύποι Διαταραχών Λόγου-Ομιλίας  

Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία τόσο στον ορισμό, όσο 
και στη συμπτωματολογία τους. Ένα παιδί στο οποίο εκδηλώνονται συμπτώματα διαταραχών λόγου 
και ομιλίας ενδέχεται να συνυπάρχουν παραπάνω από ένας τύπος των συγκεκριμένων διαταραχών.  

Αναλυτικότερα, οι Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις 
διαταραχές ομιλίας και τις διαταραχές λόγου. Οι διαταραχές της ομιλίας αφορούν: 1) την άρθρωση 
των φθόγγων, όπως είναι η καθυστέρηση άρθρωσης και η διαταραχή άρθρωσης, 2) την επεξεργασία 
που συμπεριλαμβάνει την φωνητική και τη φωνολογική διαταραχή και 3) την ομιλία, η οποία 

συμπεριλαμβάνει τη λεκτική́ απραξία ή δυσπραξία και τη δυσαρθρία (Γιαννετοπούλου, 2012). 
Επίσης σύμφωνα με το ICD 10 (WHO, 2011; Π.Ο.Υ., 2008) οι Ειδικές Αναπτυξιακές 

Διαταραχές του Λόγου και της Ομιλίας διακρίνονται σε κατηγορίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
η Ειδική Διαταραχή της Άρθρωσης - Φωνολογική Διαταραχή, η Διαταραχή της Γλωσσικής 

Έκφρασης, η Διαταραχή της Γλωσσικής Αντίληψης και η Επίκτητη Αφασία συνοδευόμενη από 
επιληψία. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά στις  Διαταραχές του Λόγου και της Ομιλίας είναι 
ότι αυτά γίνονται εμφανή σε πολύ μικρή ηλικία. Στο διαγνωστικό εγχειρίδιο του DSM-V (American 
Psychiatric Association, 2013), οι διαγνωστικές υποκατηγορίες των επικοινωνιακών διαταραχών 

είναι η Διαταραχή της Γλωσσικής Έκφρασης, Διαταραχή Μεικτής Γλωσσικής Έκφρασης και 
Αντίληψης, η Φωνολογική Διαταραχή, ο Τραυλισμός, και ένα νέος τύπος, που είναι η Κοινωνική 
Πραγματολογική Διαταραχή της Επικοινωνίας.  

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι τα παιδιά, τα οποία εμπίπτουν στις Διαταραχές Λόγου και 

Ομιλίας βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα σχετικά με την εμφάνιση και άλλων διαταραχών 
ψυχιατρική φύσεως όπως η Διάσπαση Προσοχής, η Εναντιωματική/Προκλητική Διαταραχή αλλά και 
οι Αγχώδεις Διαταραχές (Baker & Cantwell, 1982). Οι συγκεκριμένες διαταραχές επηρεάζουν την 
ψυχολογική́ ανάπτυξη των παιδιών και συνδέονται στενά με κοινωνικά και συναισθηματικά 

προβλήματα. Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο είναι δυνατόν να συνυπάρχουν με διαταραχές στη 
μάθηση, όπου και συνυπάρχουν με Μαθησιακές Δυσκολίες. Έτσι παρατηρείται ότι συχνά 
επηρεάζεται η κοινωνική́, συμπεριφορική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των 
συγκεκριμένων παιδιών (Liu κ.ά., 2018). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Μέθοδος της έρευνας 

2.1.1 Ερευνητική υπόθεση 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση και 
χρήση του προφορικού λόγου, ανεξάρτητα από το φύλο και την τάξη τους. Τα διάφορα προβλήματα 
που προκύπτουν κατά την κατάκτηση της γλώσσας, είναι κοινά ανάμεσα στους μαθητές προσχολικής 

ηλικίας με διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, υπό την έννοια ότι οι μαθητές παρουσιάζουν 
δυσκολίες στην σημασιολογική (πληροφοριακή) ή/και μορφοσυντακτική (γραμματική) τους 
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επάρκεια, ανεξάρτητα από την διαταραχή που τυχόν αντιμετωπίζουν. Η μελέτη των σημασιολογικών 
και συντακτικών δεξιοτήτων των μαθητών, θα μπορούσε να αποτελέσει δείκτη αξιολόγησης των 
γλωσσικών ικανοτήτων τους (Mclaughlin, 2011; Μπέσσας, 2018; Μπέσσας κ.ά., 2017). 

2.1.2 Σημαντικότητα της έρευνας 

Οι εκπαιδευτικοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με παιδιά που δυσκολεύονται στην κατάκτηση 
και χρήση της γλώσσας τους, ενώ οφείλουν να υποστηρίξουν τους μαθητές κατά την μαθησιακή 

διαδικασία. Οι γλωσσικές δυσκολίες αποτελούν ένα αρκετά συχνό πρόβλημα, όχι μόνο στους 
μικρούς μαθητές, αλλά και στους μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης, συνεπώς οι δυσκολίες αυτές δεν 
φαίνεται να εξαλείφονται γρήγορα. Ο εκπαιδευτικός της τάξης, θα μπορούσε να αξιολογήσει την 
γλωσσική κατάκτηση των μαθητών του, και να υποστηρίξει κατάλληλα εκείνους τους μαθητές που 

χρειάζονται επιπλέον βοήθεια. Είναι γνωστό ότι οι μαθητές αυτοί χρήζουν εξατομικευμένων 
προγραμμάτων παρέμβασης εκτός σχολείου (π.χ. απογευματινές θεραπείες), ωστόσο φαίνεται ότι 
είναι καταλυτικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού της τάξης, για την υποστήριξη των μαθητών και 
βελτίωση της καθημερινότητάς τους. 

2.1.3 Δείγμα της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020 στο 1ο 

ΚΕΣΥΑχαΐας, και συνολικά εξετάστηκαν 45 μαθητές. Από τους εξεταζόμενους μαθητές, τέσσερις 
(4) δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δοκιμασία αξιολόγησης, εμφανίζοντας μηδενικό σκορ σε 
κάποια από τις κλίμακες. 28 από τους μαθητές είναι αγόρια και 13 κορίτσια, 20 προνήπια και 21 
νήπια.  

 
Πίνακας 4 Το δείγμα της έρευνας 

Count   

 

Τάξη 

Σύνολο 

Προνήπια 
(lower 
kindergarten) 

Νήπια (higher 
kindergarten) 

Φύλο Αγόρι 13 15 28 
Κορίτσι 7 6 13 

Σύνολο 20 21 41 

 
 Η μέση ηλικία των μαθητών είναι Μ = 59.10 μήνες, με μικρότερη τους 48 και μεγαλύτερη 

τους 8 μήνες.  

 
Πίνακας 5 Η μέση ηλικία των παιδιών του δείγματος 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ηλικία σε μήνες 41 48 82 59,10 7,681 
Valid N (listwise) 41     

 

Οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  
 
Πίνακας 6 Πλήθος μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του οικείου ΚΕΣΥ  

 

Ανωριμότητα Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Όχι 23 56,1 56,1 56,1 
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Ναι 18 43,9 43,9 100,0 

Σύνολο 41 100,0 100,0  

Προβλήματα λόγου    

Valid Όχι 4 9,8 9,8 9,8 

Ναι 37 90,2 90,2 100,0 

Σύνολο 41 100,0 100,0  

Διαταραχές αυτιστικού φάσματος 

Valid Όχι 27 65,9 65,9 65,9 

Ναι 14 34,1 34,1 100,0 

Σύνολο 41 100,0 100,0  

 
Οι μαθητές εξετάστηκαν με την χρήση της «Δοκιμασίας Πληροφορικής και Γραμματικής 

Επάρκειας» (Βογινδρούκας κ.ά., 2010). Το τεστ αποτελείται από 10 εικόνες που παρουσιάζονται 
στον μαθητή, ο οποίος ακούει μια προκαθορισμένη ερώτηση από τον εξεταστή. Ο μαθητής καλείται 

να απαντήσει, οι απαντήσει καταγράφονται και βαθμολογούνται. Ανάλογα με την ηλικία του μαθητή, 
εντοπίζεται η αναπτυξιακή ηλικία στις επιμέρους κλίμακες (σημασιολογία-πληροφορική επάρκεια 
και μορφοσύνταξη-γραμματική επάρκεια) και στο γενικό σύνολο τους τεστ, ενώ ταυτόχρονα ορίζεται 
το εκατοστημόριο στο οποίο αντιστοιχεί η επίδοση του μαθητή στις δύο κλίμακες και  στο γενικό 

σύνολο. Για την ανάγκες της παρούσας έρευνας θα χρησιμοποιηθούν οι αρχικοί βαθμοί του κάθε 
μαθητή και το εκατοστημόριο που ανήκει. Οι τιμές αυτές αναλύθηκαν στατιστικά για να 
αποκαλυφθεί η σχέση μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων (φύλο, ηλικία, τάξη, διάγνωση), όπως και 
η τιμή cut-off με την οποία ορίζεται αν ένας μαθητής παρουσιάζει απόκλιση από την τυπική του 

ηλικία.  

2.2 Αποτελέσματα της έρευνας  

Αναλύοντας τα δεδομένα της έρευνας φαίνεται ότι τα παιδιά παρουσιάζουν μια μέση επιτυχία 
στην δοκιμασία πληροφοριακής επάρκειας Μ=23.27 με μέγιστη δυνατή επιτυχία Max=31, ενώ στην 
γραμματική επάρκεια Μ=32.17 με μέγιστη δυνατή τιμή Max=42. Οι μαθητές στην έρευνα έχουν μια 
μέση τιμή επίδοσης μεγαλύτερη του 50%, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουν μια αυξημένη επιτυχία 

στις δύο δοκιμασίες.  
 

Πίνακας 7 Μέση επίδοση των μαθητών στις δοκιμασίες του τεστ 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Συνολική 
δοκιμασία 

41 20 86 55,39 13,762 

Πληροφοριακή 
επάρκεια 

41 11 38 23,27 6,859 

Γραμματική 
επάρκεια 

41 8 52 32,12 8,047 

Valid N (listwise) 41     

 
Χρησιμοποιώντας καμπύλες ROC μελετήθηκαν οι επιτυχίες των παιδιών στις δοκιμασίες, για 

να εντοπιστούν τα cut-off points στις διάφορες περιπτώσεις διαταραχών. Από την μελέτη των 

καμπυλών φαίνεται ότι η τιμή cut-off point στις περιπτώσεις παιδιών με και χωρίς διαταραχή 
αυτιστικού φάσματος είναι ROC=27.50 για την πληροφοριακή επάρκεια (AUROC=.560, SE=.104), 
ROC=29.00 για την γραμματική επάρκεια (AUROC=.530, SE=.110) και ROC=61.50 
(AUROC=.560, SE=.104) για την συνολική δοκιμασία. Στην ανάλυση των επιτυχιών των παιδιών με 
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και χωρίς ανωριμότητα, προκύπτει ROC=33.00 (AUROC=.428, SE=.093) για την πληροφοριακή 
επάρκεια, ROC=37.00 (AUROC=.540, SE=.098) για την γραμματική επάρκεια και ROC=67.00 
(AUROC=.482, SE=.094) για την συνολική δοκιμασία.  

Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει τις δυσκολίες 

των παιδιών, όπως προκύπτει από την βαθμολόγηση στο τεστ της πληροφοριακής και γραμματικής 
επάρκειας. Η δοκιμασία μπορεί να υποδείξει την ύπαρξη ανωριμότητας ή/και διαταραχή αυτιστικού 
φάσματος στους μαθητές, εφόσον η επιτυχία τους στις δοκιμασίες είναι μικρότερη από τις τιμές cut-
off που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Μελετώντας ωστόσο την σχέση της πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας στα παιδιά της 
μελέτης, δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές της επιτυχίας στις δοκιμασίες και στην 
συνολική επιτυχία σε σχέση με το φύλο ή την διαταραχή των παιδιών. Στατιστικά σημαντικές 
διαφορές ωστόσο βρέθηκαν μεταξύ των προνηπίων και νηπίων, όπως και σε σχέση με την ηλικία των 

παιδιών. 
Μια one-way ANOVA πραγματοποιήθηκε για να συγκριθεί η επίδραση της τάξης στις 

επιτυχίες στην δοκιμασία. Η one-way ANOVA αποκάλυψε ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην γενική επίδοση στην δοκιμασία μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών (F(1,39)=8.319, 

p=.006). Η μέση επίδοση στα προνήπια ήταν M=49.55 και στα νήπια Μ=60,95, υποδεικνύοντας μια 
βελτίωση στα παιδιά μεγαλύτερης τάξης. Η one-way ANOVA που πραγματοποιήθηκε για να 
συγκριθεί η επίδραση της τάξης στην πληροφοριακή επάρκεια των μαθητών έδειξε ότι υπήρχε 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών (F(1,39)=6.467, p=.015), ενώ, όπως 

και στο σύνολο μέση επίδοση στα προνήπια ήταν M=20.65 και στα νήπια Μ=25.76. Τέλος 
εξετάστηκε η επίδραση της τάξης στην γραμματική επάρκεια των μαθητών, και φάνηκε ότι υπήρχε 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών (F(1,39)=7.235, p=.010). και εδώ τα 
νήπια είχαν μεγαλύτερη επίδοση (Μ=35.19) από τα προνήπια (Μ=28.90). 

 
Πίνακας 8 Στατιστική ανάλυση one-way ANOVA μεταξύ προνηπίων και νηπίων ως προς την επίδοση στις δοκιμασίες του 

τεστ 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Total Between Groups 1331,854 1 1331,854 8,319 ,006 

Within Groups 6243,902 39 160,100   

Total 7575,756 40    

Inf Between Groups 267,689 1 267,689 6,467 ,015 

Within Groups 1614,360 39 41,394   

Total 1882,049 40    

Gram Between Groups 405,352 1 405,352 7,235 ,010 

Within Groups 2185,038 39 56,027   

Total 2590,390 40    

 
Γεννάται ωστόσο το ερώτημα, αν η διαφορά μεταξύ των προνηπίων ή νηπίων, εξαρτάται από 

την εκπαιδευτική διαδικασία ή πηγάζει από την φυσιολογική ανάπτυξη των μαθητών καθώς 
μεγαλώνουν ηλικιακά. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις με 
μια one-way ANOVA στις επιτυχίες στις δοκιμασίες του τεστ, σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα που 
ανήκουν οι μαθητές. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η συνολική επίδοση, όπως και η γραμματική 

επάρκεια των μαθητών, έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές καθώς η ηλικία αυξάνεται (συνολική 
επάρκεια: F(5,35)=3.097, p=.020, γραμματική επάρκεια: F(5,35)=3.514, p=.011). αντίθετα η 
πληροφοριακή επάρκεια δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την ηλικία των μαθητών (F(5,35)=2.170, 
p=.080), συνεπώς η βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης του λεξιλογίου σε πραγματικές συνθήκες, 
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πιθανώς οφείλεται στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Το τελευταίο συμπέρασμα υποδηλώνει 
την θετική επίδραση της εκπαίδευσης στις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών.  

3. Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει η επιβεβαίωση της αρχικής υπόθεσης, ότι οι 
μαθητές προσχολικής ηλικίας φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση και χρήση του 
προφορικού λόγου, ανεξάρτητα από το φύλο, όχι όμως και την τάξη τους. Οι παρατηρήσεις σχετικά 

με το φύλο των παιδιών, αναφέρεται και στην διεθνή βιβλιογραφία, όπου τα κορίτσια και τα αγόρια 
έχουν διαφορετικές μεν, όχι όμως σημαντικές διαφορές σε διάφορες περιπτώσεις, όπως διαδικασίες 
φωνολογίας (Bednarek κ.ά., 2009), σε μαθησιακές αδυναμίες (Moll κ.ά., 2014), αν και τα κορίτσια 
γενικότερα δείχνουν μια τάση για μεγαλύτερη επιτυχία σε εγκεφαλικές δραστηριότητες (Clements 

κ.ά., 2006; Lindell & Lum, 2008).  
Η δοκιμασία πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας (Βογινδρούκας κ.ά., 2010) φαίνεται 

να αποτελεί ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο για την μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τις διάφορες ειδικότητες 

εκπαιδευτικών που έρχονται αντιμέτωποι με τις δυσκολίες των μαθητών αυτών. Το εργαλείο αυτό 
έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και σε άλλες έρευνες στην Ελλάδα (Καραντάνος κ.ά., 2011) αλλά 
και διεθνώς (Afreen κ.ά., 2014; Chris Brebner κ.ά., 2016; Christine Brebner, 2010).  

Τα παιδιά με αυτισμό φαίνεται πως παρουσιάζουν χαμηλότερες γλωσσικές δεξιότητες, 

δεδομένου ότι οι τιμές cut-offs στις περιπτώσεις διαταραχών αυτιστικού φάσματος είναι μικρότερες 
από τις περιπτώσεις παιδιών με ανωριμότητα. Αυτό καταδεικνύει την μεγαλύτερη επίπτωση της 
διαταραχής του αυτιστικού φάσματος στην ανάπτυξη του λόγου των παιδιών, σε σχέση με τις 
διαταραχές που αφορούν την γενικότερη ανάπτυξη, δηλαδή στα παιδιά με νοητικά ή άλλα 

αναπτυξιακά προβλήματα. Τα γλωσσικά προβλήματα αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο μελέτης 
στις περιπτώσεις αυτισμού (Rapin & Dunn, 1997), αν και έχει εξαιρεθεί από τα διαγνωστικά κριτήρια 
στο DSM-V (Lauritsen, 2013) μαζί με άλλες σημαντικές δυσκολίες όπως η «θεωρία του νου» (Baron-
Cohen κ.ά., 1985; Paterson & Arco, 2007) και νοητικά προβλήματα (Frith, 1994). Η διάκριση μεταξύ 

των διαφορετικών ειδών αυτισμού γίνεται στην βάση της σοβαρότητας της διαταραχής, του 
γλωσσικού επιπέδου και της παρουσίας μαθησιακής δυσκολίας/νοητικής υστέρησης (Lauritsen, 
2013). Η διαφοροδιάγνωση γενικότερα των δύο διαταραχών είναι δύσκολη εφόσον υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη των συμπτωμάτων, ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν ότι στις περιπτώσεις μικτής 

διάγνωσης, οι επιδόσεις των παιδιών είναι χαμηλότερες (Vig & Jedrysek, 1999), κάτι που 
επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έρευνα. 

4. Περιορισμοί της έρευνας 

Σημαντικό περιορισμό της έρευνας αποτελεί το μικρό δείγμα παιδιών που έχουν εξεταστεί. Οι 
ηλικίες των παιδιών επίσης περιορίζονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθιστώντας αδύνατη 
την αναγωγή των αποτελεσμάτων στα μεγαλύτερα παιδιά. Θα ήταν χρήσιμη μια επανάληψη της 

έρευνας σε μαθητές σχολικής ηλικίας, για να εντοπιστούν οι δείκτες ανάπτυξης του προφορικού 
λόγου σε μεγαλύτερα παιδιά.  
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Γ07. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
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Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 

Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες, όπως και οι π ιθανές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στους Παιδικούς Σταθμούς κατά τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε από 70 εκπαιδευτικούς των 

Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρόδου, τον Απρίλιο του 2018. Από τα πορίσματα της έρευνας 
προκύπτει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα φυσικού 
περιβάλλοντος και υποβάθμισής του. Στην πλειονότητά τους δηλώνουν ότι υλοποιούν 
περιβαλλοντικά προγράμματα, με στόχο να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη φύση και να τα 

ευαισθητοποιήσουν, ωστόσο, οι ελλιπείς γνώσεις τους  δυσκολεύουν τον σχεδιασμό και την επιτυχή 
ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και  σε συνδυασμό μάλιστα με τις ανεπαρκείς 
υλικοτεχνικές υποδομές το έργο τους γίνεται δυσχερέστερο. Ως πρόταση προκύπτει η αναγκαιότητα 
άμεσης λήψης μέτρων με έμφαση στην επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των 

Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών. 
 
. Λέξεις κλειδιά:  Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, παιδικός σταθμός, 

προσχολική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η πρώιμη παιδική ηλικία θεωρείται παραδοσιακά ως η περίοδος από τη γέννηση έως την ηλικία 

των 8 ετών της ζωής ενός ατόμου. Είναι μια περίοδος στη ζωή που είναι από τις πιο διαμορφωτικές 
και ουσιαστικές για περαιτέρω ανάπτυξη -κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική- καθώς έχει 
βαθύ και μακροχρόνιο αντίκτυπο στο μέλλον ενός ατόμου, όπως αποδεικνύεται από πλήθος ερευνών 
(Van Laere and Vandenbroeck, 2017). Ειδικά τα πρώτα χρόνια, η εκπαίδευση, με διάφορες μορφές, 

μπορεί να έχει ισχυρές επιδράσεις στην ανάπτυξη του παιδιού,  αφού κατά την περίοδο αυτή 
θεμελιώνονται ο χαρακτήρας, οι συνήθειες, η σκέψη, η αντίληψη και οι βασικές του  αξίες 
(Vandenbroeck, 2020).  

H περίοδος της πρώιμης παιδικής ηλικίας είναι ιδανική για να επενδύσουμε στο μέλλον των 

κοινωνιών, καθώς τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά, ενώ οι απώλειες είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο να αντισταθμιστούν. Η εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας διαδραματίζει ζωτικό  ρόλο 
ιδιαίτερα στην εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των ελλείψεων που προκύπτουν από την 
κοινωνικοοικονομική δομή της οικογένειας (Kartal et al., 2016). 
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Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι η πρώιμη παιδική ηλικία είναι μια περίοδος 
κρίσιμης σημασίας για την ανθρώπινη ανάπτυξη (Campbell et al., 2002), καθώς παρατηρείται πως 
τα παιδιά στα οποία παρέχεται υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση προοδεύουν εκπαιδευτικά, 
οικονομικά, κοινωνικά κ.ά. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η υγεία των παιδιών στις μέρες μας επηρεάζεται 

αρνητικά (Biddle & Asare, 2011),  γεγονός το οποίο συνδέεται με τον πολύ χρόνο που περνούν 
μπροστά σε μια οθόνη, αλλά και  με άλλες παθητικές δραστηριότητες, κρίνεται ως αναγκαιότητα η 
συχνή επαφή των παιδιών με τη φύση, αφού το φυσικό περιβάλλον δημιουργεί εξαιρετικές συνθήκες 
μάθησης για τα μικρά παιδιά (Faber, Taylor, & Kuo, 2006 . Papavasileiou et al., 2018). Άλλωστε οι 

συχνές, θετικές εμπειρίες στη φύση νωρίς στη ζωή μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
περιβαλλοντικής παιδείας (Bögeholz, 2006). 

Σύμφωνα με τη ΝΑΑΕΕ (2010), η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία 
συμβάλλει στη συναισθηματική σύνδεση με το περιβάλλον, παρέχοντας γαλήνη, χαρά και απόλαυση,  

καθώς η μάθηση είναι βιωματική. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί η συμβολή της στην καλλιέργεια 
θετικής και στοργικής σχέσης με το περιβάλλον, καθώς και στη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών 
αξιών (Merric & Braus, 2013). Ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική εκπαίδευση για τα μικρά παιδιά 
σφυρηλατεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των παιδιών και του φυσικού περιβάλλοντος (Παπαβασιλείου, 

2015. Papavasileiou et al., 2017a∙ Papavasileiou et al., 2017b). 
Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία αποτελεί διαρκή και διά βίου διαδικασία, 

η οποία ξεκινά από την προσχολική ηλικία και συνεχίζεται σε όλα τα στάδια της σχολικής και 

εξωσχολικής εκπαίδευσης (Wals & Benavot, 2017 ). Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν τη 
σπουδαιότητα της πρώιμης παιδικής ηλικίας (Copple & Bredekamp, 2009), ως μια ιδιαίτερα κρίσιμης 
περιόδου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής παιδείας (Samuelsson & Kaga, 2008). Υπάρχουν 
πολυάριθμες μελέτες που συσχετίζουν τις θετικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας στη φύση με τη 

γέννηση της περιβαλλοντικής ανησυχίας των ενηλίκων και τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές 
δράσεις (Cagle, 2018)   Οι ερευνητές έχουν, επίσης, διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η οικολογική 
ευαισθητοποίηση, οι γνώσεις, οι περιβαλλοντικές αξίες και η φιλοπεριβαλλοντική  συμπεριφορά 
αρχίζουν να αναπτύσσονται και να σχηματίζονται στην πρώιμη παιδική ηλικ ία (Evans, Otto & 

Kaiser, 2018). 
Δεδομένης της σημασίας της πρώιμης παιδικής ηλικίας στη δημιουργία θεμελίων για 

περιβαλλοντική ευαισθησία, ενδιαφέρον και συμπεριφορά αργότερα στη ζωή, η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική (Ernst & Burcak, 2019), καθώς τα περιβαλλοντικά 

προγράμματα πρώιμης παιδικής ηλικίας παρέχουν άμεσες, πλούσιες εμπειρίες, καθώς 
ευαισθητοποιούν τα παιδιά, αναπτύσσουν το ενδιαφέρον, βελτιώνουν τις κοινωνικές δεξιότητες, 
παρέχουν συναισθηματικά οφέλη και καλλιεργούν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις, συμβάλλοντας 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη (Ardoin & Bowers, 2020). 

Κυρίως Μέρος 

Μεθοδολογία 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες, όπως και οι πιθανές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στους Παιδικούς Σταθμούς κατά τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Επιμέρους στόχοι είναι να 
διερευνηθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των  

Παιδικών Σταθμών, να μελετηθεί κατά πόσο υλοποιούν σχετικά προγράμματα, επίσης, οι γνώσεις 
τους σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας, όπως και οι ιδιαίτερες δυσκολίες και τα πιθανά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν . 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, που συντάχθηκε 

ειδικά για τις ανάγκες της εργασίας. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούν οι 80  εκπαιδευτικοί  των 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρόδου, τόσο από την πόλη όσο και από τα χωριά του νησιού. Το 
ερωτηματολόγιο  απαντήθηκε από 70 εκπαιδευτικούς, τον Απρίλιο του 2018. Από τα δεδομένα 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X19305561#bib96
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X19305561#bib18
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X19305561#bib79
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X19305561#bib10
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X19305561#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X19305561#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X19305561#bib29
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προκύπτει ότι και οι 70 εκπαιδευτικοί (100%) είναι γυναίκες, σχετικά με την ηλικία, το υψηλότερο 
ποσοστό δηλαδή το 48,6% (34 εκπαιδευτικοί) ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 41-50 ετών, το 40% 
(28 εκπαιδευτικοί) είναι 31-40 ετών, το 8,6% (6 εκπαιδευτικοί) είναι 20-30 ετών και το 2,9% (2 
εκπαιδευτικοί) στην κατηγορία 51 ετών και άνω. Αναφορικά με τη σχέση εργασίας, το υψηλότερο 

ποσοστό δηλαδή το 54,3% (38 εκπαιδευτικοί) έχουν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, το 44,3% (31 
εκπαιδευτικοί) ορισμένου χρόνου και το 1,4% (1 εκπαιδευτικός) μόνιμη σχέση εργασίας.  

Ως προς τα χρόνια συνολικής υπηρεσίας, το 34,3% (24 εκπαιδευτικοί) έχουν 16 -20 χρόνια 
συνολικής υπηρεσίας, το 18,6% (13 εκπαιδευτικοί) 21-25 χρόνια, το 17,1% (12 εκπαιδευτικοί) 1-5 

χρόνια, το 15,7% (11 εκπαιδευτικοί) 11-15 χρόνια, το 10% (7 εκπαιδευτικοί) 6-10 χρόνια και το 4,3% 
(3 εκπαιδευτικοί) 26 χρόνια συνολικής υπηρεσίας και άνω. Σχετικά με τον τίτλο σπουδών, το 42,9% 
(30 εκπαιδευτικοί) απαντούν ότι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, το 34,3% (24 εκπαιδευτικοί) απόφοιτοι 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 15,7% (11 εκπαιδευτικοί) απόφοιτοι ΤΕΙ και το 7,1% (5 

εκπαιδευτικοί) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Τέλος, ως προς την έδρα του παιδικού 
σταθμού, το 47,1% (33 εκπαιδευτικοί) δηλώνουν ότι εργάζονται σε παιδικούς σταθμούς που 
βρίσκονται στην πόλη, το 30% (21 εκπαιδευτικοί) σε παιδικούς σταθμούς χωριού και το 22,9% (16 
εκπαιδευτικοί) σε παιδικούς σταθμούς κωμόπολης. 

2.2 Αποτελέσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται με αναλυτικό τρόπο η περιγραφή των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Η σειρά παρουσίασής τους είναι αντίστοιχη με τη σειρά των ερωτήσεων του 
ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε στους/στις εκπαιδευτικούς των παιδικών σταθμών του Δήμου 
Ρόδου, ωστόσο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας δεν παρουσιάζονται όλες οι 
ερωτήσεις, αλλά μόνο ενδεικτικά κάποιες από αυτές. 

Στην πρώτη ερώτηση σχετικά με το αν γνωρίζουν το περιεχόμενο της έννοιας «αειφορία», από 
τα δεδομένα προκύπτει ότι 52 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 74,3%) δηλώνουν ότι γνωρίζουν την έννοια 
αειφορία, ενώ 18 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 25,7%) δηλώνουν ότι δεν την γνωρίζουν.  Στην επόμενη 
ερώτηση ζητήθηκε να ορίσουν την «αειφορία». Από τους  εκπαιδευτικούς, οι 20 (ή ποσοστό 28,6%) 

συμπεριέλαβαν στον ορισμό που έδωσαν την περιβαλλοντική και την οικονομική διάσταση, 12 
εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 17,1%) αναφέρθηκαν σε όλες τις διαστάσεις της «αειφορίας», 11 
εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 15,7%) προσέγγισαν μόνο την περιβαλλοντική διάσταση, 5 εκπαιδευτικοί 
(ή ποσοστό 7,1%) μόνο την οικονομική διάσταση, ενώ 22 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 31,4%) δεν 

απάντησαν . 
Στην ερώτηση ποιες είναι οι τρεις πρώτες λέξεις ή φράσεις που τους έρχονται στο μυαλό για 

τον όρο «περιβάλλον», από τα δεδομένα προκύπτει ότι υπήρξαν 80 αναφορές (39,6 %) σε λέξεις 
ή/και φράσεις σχετικές με το «οργανικό και ανόργανο περιβάλλον», 44 αναφορές (ή ποσοστό 21,8%) 

σχετικές με «την Π.Ε., την Αειφορία και τους στόχους της», 22 αναφορές (ή ποσοστό 10,9%) 
σχετικές με τη «μόλυνση-ρύπανση του περιβάλλοντος», αλλά και τις «δράσεις και πρακτικές για την 
προστασία του περιβάλλοντος», 19 αναφορές (ή ποσοστό 9,4%) σχετικά με τα «περιβαλλοντικά 
προβλήματα», ενώ 15 αναφορές (ή ποσοστό 7,4%) σχετικές με διάφορες ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που εντάχθηκαν στην κατηγορία «κάτι άλλο».  
Σχετικά με τη σημαντικότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων, οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν 

ως το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα τα «τοξικά απόβλητα» (με μέσο όρο 4,84), 
ακολούθως, την «κλιματική αλλαγή» (μ.ο. 4,76), τη «ρύπανση υδάτων» (μ.ο. 4,70), τη «μείωση 

βιοποικιλότητας» (μ.ο. 4,51), τους «πόλεμους» (μ.ο. 4,51), τις «δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης» (μ.ο. 
4,39), τη «φτώχεια» (μ.ο. 4,37) και τη «διάβρωση του εδάφους» (μ.ο. 4,19).  

Στην επόμενη ερώτηση σχετικά με την Εκπαίδευση για το  Περιβάλλον και την Αειφορία, 
δηλώνουν ότι «Η προσχολική ηλικία είναι ιδανική για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής 

συνείδησης» με μέσο όρο 4,69, «Είναι σημαντικό να ασχολείται κανείς με θέματα περιβάλλοντος και 
αειφορίας» με μ.ο. 4,67, «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από το δημοτικό σχολείο 
και να συνεχίζεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης» με μ.ο. 4,63, «Απαιτείται επιπλέον 
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επιμόρφωση εκ μέρους μου σχετικά με το θέμα» με μ.ο. 4,13, «Οι συνάδελφοι μου ενδιαφέρονται 
για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με μ.ο. 3,37, «Οι γνώσεις μου σε αυτό το θέμα είναι επαρκείς» 
με μ.ο. 3,33 και «Τα σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται για τους 
εκπαιδευτικούς των Δ.Π.Σ. Δήμου Ρόδου είναι ικανοποιητικά» με μ.ο. 2,03 

Σε σχέση με το τι πιστεύουν ότι περιλαμβάνει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στον Παιδικό 
Σταθμό, 68 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 97,1%) απαντούν ότι περιλαμβάνει την «Υιοθέτηση νέων 
προτύπων συμπεριφοράς προς το περιβάλλον, τα άτομα και την κοινωνία στο σύνολό της», 65 
εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 92,9%) «Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή σε δράσεις προς όφελος του 

περιβάλλοντος», 64 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 91,4%) «Γνωριμία και γνώση σχετικά με το φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον του πλανήτη μας και του τόπου στον οποίο κατοικούμε», 60 
εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 85,7%) «Συνειδητοποίηση των προβλημάτων που απειλούν το 
περιβάλλον», 53 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 75,7%) «Επιδίωξη της ενεργού συμμετοχής του παιδιού 

στη λύση των προβλημάτων», 47 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 67,1%) «Καλλιέργεια ικανοτήτων για 
την αναγνώριση και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων», 43 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 
61,4%) «προσέγγιση τοπικών περιβαλλοντικών θεμάτων», ενώ 10 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 14,3%) 
ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στον Παιδικό Σταθμό περιλαμβάνει την «Οριστική επίλυση των 

Περιβαλλοντικών προβλημάτων». 
Σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και αν έχει τη θέση που της αρμόζει στην 

εκπαίδευση σήμερα, οι 60 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 85,7%) απάντησαν πως δεν έχει τη θέση που 
της αρμόζει, ενώ μόλις 10 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 14,3%) εξέφρασαν αντίθετη άποψη. Στη συναφή 

ερώτηση ποιοι παράγοντες δεν επιτρέπουν την αναβάθμιση της παρεχόμενης Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, απάντησαν κατά σειράν η «έλλειψη επιμόρφωσης» 66 εκπαιδευτικοί, (ή ποσοστό 
94,3%), η «έλλειψη πόρων» 47 εκπαιδευτικοί, (ή ποσοστό 67,1%), η «γραφειοκρατία» 36 
εκπαιδευτικοί, (ή ποσοστό 51,4%), η «μη στήριξη από τη διεύθυνση» 30 εκπαιδευτικοί, (ή ποσοστό 

42,9%), «η έλλειψη χρόνου» 28 εκπαιδευτικοί, (ή ποσοστό 40,0%) και «η ανύπαρκτη συνεργασία με 
συναδέλφους» 22 εκπαιδευτικοί, (ή ποσοστό 31,4%).  

Στην ερώτηση αν υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον παιδικό 
σταθμό που εργάζονται, οι 46 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 65,7%) δηλώνουν ότι υλοποιούν, ενώ 24 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 34,3%) απαντούν αρνητικά. Στη συναφή ερώτηση για τα κριτήρια 
επιλογής προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στην οποία μπορούσαν να δώσουν 
περισσότερες από μία απαντήσεις, ανταποκρίθηκαν συνολικά 59 εκπαιδευτικο ί, από τους οποίους οι 
54 (ή ποσοστό 91,5%) δήλωσαν ότι τα επιλέγουν μετά από συζήτηση με τα παιδιά, 51 εκπαιδευτικοί 

(ή ποσοστό 86,4%) με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών, 49 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 83,1%) 
προτάσσουν το προσωπικό ενδιαφέρον, 44 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 74,6%) με βασικό κριτήριο την 
κρισιμότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων παγκόσμιας εμβέλειας, 40 εκπαιδευτικοί (ή 
ποσοστό 67,8%) την κρισιμότητα των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, 37 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 62,7%) μετά από συζήτηση με τους συναδέλφους και 35 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 59,3%) 
με κριτήριο την επικαιρότητα. 

Σε σχέση με το τι θα βοηθούσε στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός Προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι 69 εκπαιδευτικοί (98,6%) ανέφεραν ότι θα βοηθούσαν οι 

«επισκέψεις-εκδρομές», 69 εκπαιδευτικοί (98,6%) η «επιμόρφωση σε θέματα περιβάλλοντος και 
αειφορίας», 65 εκπαιδευτικοί (92,9%) η «εύστοχη επιλογή θέματος», 65 εκπαιδευτικοί (ή 92,9%) η 
«συνεργασία με τοπικούς φορείς», 63 εκπαιδευτικοί (90,0%) η «συνεργασία με συναδέλφους», 63 
εκπαιδευτικοί (90,0%) η «στήριξη από τον/την προϊστάμενο/η», 61 εκπαιδευτικοί (87,1%) ο 

«κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός» 57 εκπαιδευτικοί (81,4%) η «συμμετοχή ειδικών», 49 
εκπαιδευτικοί (70,0%) η «χρηματοδότηση», 45 εκπαιδευτικοί (64,3%) οι «κατάλληλες κτηριακές 
υποδομές», 44 εκπαιδευτικοί (62,9%) η «εμπλοκή γονέων» και 43 εκπαιδευτικοί (61,4%) ο 
«κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός». 

Σχετικά με το ποιες ήταν οι πιο σημαντικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την υλοποίηση 
ενός Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με βάση την προσωπική τους εμπειρία, από τα 
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δεδομένα προκύπτει ότι 51 εκπαιδευτικοί (73,9%) ανέφεραν ως σημαντικές δυσκολίες την «έλλειψη 
κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού», 38 εκπαιδευτικοί (55,1%) την «έλλειψη απαραίτητων 
γνώσεων», 38 εκπαιδευτικοί (55,1%) την «έλλειψη κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού», 37 
εκπαιδευτικοί (53,6%) την «έλλειψη κατάλληλων κτηριακών υποδομών», 36 εκπαιδευτικοί (52,2%) 

«τα βιώματα και τις γνώσεις των νηπίων πάνω στο θέμα».  
Στην ερώτηση αν μετά τη συμμετοχή των νηπίων σε Π.Π.Ε. παρατήρησαν αλλαγή σε 

κάποιον/ους τομείς, από τα δεδομένα προκύπτει ότι 64 εκπαιδευτικοί (92,8%) δήλωσαν πως 
παρατήρησαν «αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία», 54 εκπαιδευτικοί (78,3%) παρατήρησαν 

«περισσότερες γνώσεις σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας», 43 εκπαιδευτικοί (62,3%) 
αναφέρθηκαν σε «καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους/βελτιωμένο κλίμα μεταξύ των μελών της 
ομάδα» και 37 εκπαιδευτικοί (53,6%) σε «μεγαλύτερη προθυμία στον παιδικό σταθμό».  

Για τις αλλαγές τις οποίες κρίνουν σκόπιμες ως προς τη βελτίωση των συνθηκών υλοποίησης 

των Π.Π.Ε. στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Ρόδου,  το 33,1% των εκπαιδευτικών κρίνει 
σκόπιμη την «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών», το 19,1% θεωρεί ότι χρειάζονται «καλύτερο 
υλικοτεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό», το 14% αναφέρθηκε στη «διοίκηση» θεωρώντας ότι είναι 
απαραίτητη η υποστήριξη, η ενημέρωση και η συνεργασία, το 13,2% αναφέρθηκε στη 

«συνεργασία/στήριξη από φορείς», το 8,8% τόνισε τη «χρηματοδότηση», το 5,9% θεώρησε πιο 
σημαντική την «ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών», το 3,7% επεσήμανε τη «βελτίωση των 
κτιριακών υποδομών» και το 2,2% επιθυμεί «καλύτερη συνεργασία με τους γονείς».  

 Ολοκληρώνοντας, δόθηκε η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να σημειώσουν 

οτιδήποτε θα ήθελαν να επισημάνουν σχετικά με το θέμα. Ωστόσο, μόλις 19 εκπαιδευτικοί 
απάντησαν στην ερώτηση, οι οποίοι/ες επικεντρώθηκαν, κυρίως, στη σημαντικότητα του 
περιβάλλοντος και την ανάγκη ευαισθητοποίησης των παιδιών, αρχίζοντας από την προσχολική 
ηλικία, με έμφαση στην εκπαίδευση, με οργανωμένα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

σε συνεργασία με την οικογένεια. Ακόμη, τόνισαν την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών και του 
εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρόδου, ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση των 
Π.Π.Ε. 

2.3 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και η μεγάλη πλειονότητα των 
ερωτώμενων δηλώνει πως γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη «αειφορία», εντούτοις, όταν κλήθηκαν να 

δώσουν έναν ορισμό, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό συμπεριέλαβε σ’ αυτόν όλες τις διαστάσεις της 
(περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική), ενώ οι περισσότερες περιορίστηκαν στην περιβαλλοντική 
ή/και την οικονομική της διάσταση. Ενδεικτικό παράδειγμα ενός ορισμού που δόθηκε ο οποίος 
προσδίδει έμφαση στη περιβαλλοντική διάσταση είναι ο εξής: «Η διαχείριση των φυσικών πόρων και 

η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να προαχθεί η ανθρώπινη δραστηριότητα χωρίς 
αυτό να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον».  

Αναφορικά με το ποιες λέξεις τους έρχονται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη «περιβάλλον», 
απάντησαν κυρίως με αναφορές στη φύση, ενώ λιγότεροι ήταν οι εκπαιδευτικοί που αναφέρθηκαν 

στην αειφορία και τις διαστάσεις της, τα αλληλένδετα κοινωνικά – πολιτιστικά - περιβαλλοντικά 
προβλήματα, αλλά και τις δράσεις για την επίλυσή τους. Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι οι 
εκπαιδευτικοί του ερευνητικού δείγματος σχετικά με την έννοια «περιβάλλον», φαίνεται να 
εστιάζουν κυρίως στο φυσικό περιβάλλον.  

Στη συνέχεια, όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η 
πλειονότητα των ερωτώμενων ανέδειξε ως σημαντικότερο πρόβλημα τα τοξικά απόβλητα, ίσως 
επειδή ο όρος «τοξικά» περικλείει άμεσα και δυσάρεστα αποτελέσματα για τον άνθρωπο. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στα υπόλοιπα προβλήματα, όπως η 

κλιματική κρίση, η ρύπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, οι πόλεμοι, οι δυσμενείς συνθήκες 
διαβίωσης, η φτώχεια και η διάβρωση του εδάφους, σε αρκετά υψηλά ποσοστά, δείχνοντας με αυτόν 
τον τρόπο ότι είναι προβληματισμένοι γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα.  
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Στην ερώτηση σχετικά με το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας αντίστοιχα με δηλώσεις σε σχέση 
με το περιβάλλον, παρατηρείται η εξής αντίφαση, ενώ σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν 
πως η ιδανική ηλικία για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης είναι η προσχολική ηλικία, 
ταυτόχρονα συμφωνούν σε εξίσου σημαντικό βαθμό πως η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία πρέπει να αρχίζει από το δημοτικό σχολείο. Δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με τη διεθνή 
βιβλιογραφία, καθώς αναφέρεται ότι η αρχή πρέπει να γίνεται από τον παιδικό σταθμό και να 
εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Επιπλέον, δηλώνουν τη σημαντικότητα ενασχόλησης 
με θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας και την ανάγκη τους για περισσότερη επιμόρφωση σχετικά 

με το θέμα, γεγονός άλλωστε που επιβεβαιώνεται με την παραδοχή πως οι γνώσεις τους σχετικά με 
το θέμα δεν είναι ικανοποιητικές. Τέλος, γίνεται αναφορά στο μειωμένο ενδιαφέρον των συναδέλφων 
τους για την Π.Ε., δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αναγκαιότητα εντονότερου ενδιαφέροντος εκ 
μέρους τους.  

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη πως η Π.Ε. στον παιδικό σταθμό περιλαμβάνει κυρίως, 
την υιοθέτηση νέων προτύπων συμπεριφοράς, την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή σε δράσεις για 
το περιβάλλον, την απόκτηση γνώσεων, καθώς και τη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων. Σε μικρότερο βαθμό αναφέρθηκαν στην επιδίωξη της ενεργού συμμετοχής των 

παιδιών στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην απόκτηση σχετικών ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, αλλά και την προσέγγιση τοπικών περιβαλλοντικών θεμάτων. Η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών δεν πιστεύει ότι η Π.Ε. στον παιδικό σταθμό περιλαμβάνει τη συμβολή στην οριστική 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι απόψεις αυτές των εκπαιδευτικών βρίσκονται σε 

συμφωνία με τους στόχους της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην προσχολική 
ηλικία, όπου προτεραιότητα έχει η δημιουργία θετικών εμπειριών για το περιβάλλον μέσω της 
επαφής των παιδιών μ’ αυτό, ώστε να ευαισθητοποιηθούν, να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματά 
του και να θελήσουν να συνδράμουν στην επίλυσή τους. 

Από τα πορίσματα επιστημονικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί, προκύπτει ότι η Π.Ε. 
δεν έχει τη θέση που της αρμόζει στην εκπαίδευση σήμερα (Αναστασάτος, 2005), κάτι που 
επιβεβαιώνεται και από τη συγκεκριμένη έρευνα. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που συμφώνησαν μ’ 
αυτό υποστήριξαν ότι οι κυριότεροι παράγοντες που δεν επιτρέπουν την αναβάθμιση της 

παρεχόμενης Π.Ε. είναι η έλλειψη επιμόρφωσης, ενώ παράλληλα, αναφέρθηκαν η έλλειψη πόρων 
και η γραφειοκρατία. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως υλοποιούν Π.Π.Ε., 
τα θέματα των οποίων επιλέγονται κατόπιν συζητήσεως με τα παιδιά και πηγάζουν, κυρίως, από τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών αλλά και το προσωπικό τους ενδιαφέρον και σχετίζονται περισσότερο με 
κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα παγκόσμιας κλίμακας και λιγότερο με τοπικά περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν πως δεν υλοποιούν Π.Π.Ε., δήλωσαν πως 
αυτό συμβαίνει κυρίως, διότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και γιατί δεν έχουν την απαραίτητη 

υποστήριξη - συνεργασία από συναδέλφους και προϊσταμένους, γεγονός που αν μη τι άλλο, 
καταδεικνύει την πρόθεσή τους να υλοποιήσουν Π.Π.Ε..  

 Ως σημαντικότεροι παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Π.Π.Ε., δηλώνονται η 
επιμόρφωση σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις. Επίσης, η 

επιτυχής επιλογή του θέματος, η συνεργασία με συναδέλφους, τοπικούς φορείς και 
προϊσταμένους/ες, καθώς και οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, ενώ σε μικρότερο βαθμό η 
συνδρομή των γονέων. Οι ελλιπείς γνώσεις φαίνεται να αποτέλεσαν σημαντική δυσκολία κατά την 
υλοποίηση ενός Π.Π.Ε. σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των 

υποδομών και τις ελλιπείς γνώσεις. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνουν ανάλογες έρευνες οι οποίες, 
όμως, αφορούν διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες (Κολοκυθάς, Ανδρεαδάκης & Παπαβασιλείου, 
2011).  

Γενικότερα, τα συμπεράσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν, ωστόσο δύνανται να 

συμβάλλουν στη διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης προσθέτοντας νέα στοιχεία στα πορίσματα 
προγενέστερων ερευνών. Με την έρευνα αυτή έγινε μια πρώτη προσπάθεια διερεύνησης του 
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συγκεκριμένου θέματος, βιβλιογραφικά, αλλά και ερευνητικά, ώστε να προκύψουν στοιχεία τα οποία 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση.  Η  πρότασή μας είναι να 
διεξαχθεί παρόμοια έρευνα στους παιδικούς σταθμούς του Νομού Δωδεκανήσου, αλλά και σε 
πανελλήνιο επίπεδο, ώστε να μπορούν τα αποτελέσματά τους να γενικευθούν. Επίσης, αξίζει να 

διερευνηθεί το θέμα από την πλευρά των διοικήσεων των παιδικών σταθμών των Δήμων και να 
μελετηθούν οι απόψεις των γονέων των παιδιών που φοιτούν σε παιδικούς σταθμούς.  Τέλος, από τα 
συμπεράσματα της έρευνας, ως τελική πρόταση προκύπτει η αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων 
με έμφαση στην επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Βρεφονηπιακών και Παιδικών 

Σταθμών με στόχο να αναβαθμιστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος και 
αειφορίας, στους παιδικούς σταθμούς, ώστε να αναδειχθεί ο σπουδαιότατος ρόλος της προσχολικής 
αγωγής ως θεμελιώδους παράγοντα εκπαιδευτικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.  
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Περίληψη  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών Δημοτικής εκπαίδευσης είναι κρίσιμος στην παροχή των 
απαραίτητων εφοδίων στους μαθητές ώστε να καταστεί πραγματικότητα η ενεργός τους εμπλοκή 
στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Η μελέτη αυτή διερευνά τον ρόλο της Εκπαίδευσης για 
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στα προπτυχιακά προγράμματα για δασκάλους, τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τις ικανότητες 
αειφορίας που αναπτύσσονται. Μέσω της ποιοτικής ανάλυσης των προγραμμάτων σπουδών και 
περιγραφών μαθημάτων για δασκάλους σε τρία Πανεπιστήμια στη Κύπρο,  διαφάνηκε πως η ΕΑΑ 
εμφανίζει σχετικά μικρό βαθμό ενσωμάτωσης στη βασική τους εκπαίδευση, διαχέεται 

κατακερματισμένη σε δύο από τα τρία Πανεπιστήμια ενώ το τρίτο Πανεπιστήμιο παρουσιάζει 
αναλυτικό πρόγραμμα υψηλού αειφόρου προσανατολισμού. Αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα 
συνολικό επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης των δασκάλων στη βάση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων για την ΕΑΑ με μεθοδολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που να διευκολύνουν την 

ανάπτυξη σχετικών με την αειφορία ικανοτήτων. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Βασική Εκπαίδευση δασκάλων 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ικανότητες για την Αειφόρο Ανάπτυξη  

1. Εισαγωγή  

Υπήρξε καθοριστική η διατύπωση του Κεφαλαίου 36 της Ατζέντας 21 (1992) κατά τη  Σύνοδο 

Κορυφής για τη Γη στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όσον αφορά τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην 
επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Η εκπαίδευση δρα υποστηρικτικά για την παγκόσμια 
κινητοποίηση προς την αειφόρο ανάπτυξη (ΑΑ), μέσω της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη 
(ΕΑΑ) παρέχοντας ένα ενδελεχές εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο αρχών, αξιών και 

ικανοτήτων απαραίτητων για την διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων πολιτών που θα οικοδομήσουν 
ένα αειφόρο κοινωνικό μέλλον. Ως μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η ΕΑΑ λειτουργεί 
ως μέσο για τον κοινωνικό μετασχηματισμό και προκειμένου να τον πετύχει, έρχεται σε σύγκρουση 
με τις προτεραιότητες που θέτει το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα όσον αφορά τις διαδικασίες 

διδασκαλίας και μάθησης. Διαχέεται σε κάθε επίπεδο οργανωτικής δομής ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, θέτοντας μέσω των ζητημάτων που προσεγγίζει ιδιαίτερες προκλήσεις στην εκπαίδευση 
λόγω του συστημικού, συγκρουσιακού, κριτικού, πολιτικού τους χαρακτήρα αλλά και της ηθικής 
τους διάστασης.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης θεωρείται κρίσιμος στην επίτευξη της ΑΑ 
αφού λειτουργεί σαν πρότυπο καλλιεργώντας στάσεις και αξίες στους μαθητές για επίτευξη μιας 
μελλοντικής αειφόρας κοινωνίας. Ο παιδαγωγικός τους ρόλος και οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που 
εφαρμόζουν βοηθούν στην ανάπτυξη θετικών ή μη στάσεων απέναντι στη μάθηση και παρέχουν 

στους μαθητές/τριες τις γνώσεις και τις ικανότητες που επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή τους σε 
δράσεις που διευκολύνουν την αειφόρο ανάπτυξη (Bürgener & Barth, 2018). H ουσιαστική όμως 
επένδυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕ) στη βασική εκπαίδευση των δασκάλων και στην 
ενίσχυσή τους με γνώσεις και ικανότητές τους που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, λόγω του 

πολλαπλασιαστικού τους ρόλου, είναι ζωτικής σημασίας για την αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας αλλά και τον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών οργανισμών προς τη βιωσιμότητα 
(Albareda et al., 2018). Οι προκλήσεις που η ΑΕ καλείται να αντιμετωπίσει στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών προσανατολισμένων 

στη βιωσιμότητα έχουν υπογραμμιστεί σε αρκετές έρευνες (Rieckmann, 2018; Förster et al., 2019).   
Τα Πανεπιστήμια σήμερα βρίσκονται ήδη σε μια ενεργή διαδικασία προσπαθώντας να 

ενσωματώσουν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη θέτοντας την στο επίκεντρο των 
προγραμμάτων σπουδών τους. Η φυσιογνωμία τους, πέραν από την παροχή γνώσης, επιχειρεί και 

ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την αειφορία και καθίσταται παράγοντας αλλαγών, 
συνεισφέροντας στον παγκόσμιο στόχο για επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 
όπως αυτοί καθορίστηκαν στην «Ατζέντα 2030  για Βιώσιμη Ανάπτυξη» του ΟΗΕ (2015).  
Προϋπόθεση αποτελεί ο επαναπροσανατολισμός τους ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

της σύγχρονης κοινωνίας προς ένα αειφόρο μέλλον, μέσω της βελτίωσης της επαγγελματικής 
πρακτικής των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ πανεπιστημιακής γνώσης και 
διδακτικής πρακτικής. Απαιτείται μια ολιστική ενσωμάτωση της ΕΑΑ στα προγράμματα σπουδών 
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που να μεταφράζεται σε προώθηση επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που δεν αφορούν 
απλή αναγνώριση αλλά και θεμελίωση της πολυπλοκότητας και της διασύνδεσης περιβάλλοντος-
οικονομίας-κοινωνίας προσφέροντας τα εχέγγυα ώστε οι μελλοντικοί δάσκαλοι εφαρμόζοντας την 
ΕΑΑ να αποτελέσουν το ενεργό μέσο προς τον αειφόρο μετασχηματισμό της κοινωνίας (Rieckmann, 

2018).  
Για να υπάρξει ουσιαστική μεταβολή προς μια ορθολογιστική ενσωμάτωση και εφαρμογή της 

ΕΑΑ, δεν αρκούν η προθυμία και τα κίνητρα των εκπαιδευτικών. Η έρευνα των Nousheen et al., 
(2020)  κατέδειξε την αύξηση της ευαισθητοποίησης των δασκάλων σε θέματα ΑΑ μετά που η ΕΑΑ 

ενσωματώθηκε στη βασική εκπαίδευση τους. Παρόλες τις προσπάθειες όμως της UNESCO (2005) 
για συστηματικότερη ΕΑΑ σε παγκόσμιο επίπεδο, έρευνες κατέδειξαν την έλλειψη γνώσεων και 
ικανοτήτων σχετικές με την αειφορία στους μελλοντικούς δασκάλους αλλά και τις δυσκολίες που θα 
συναντήσουν χωρίς την απόκτησή τους (Vega-Marcote et al. 2015). Αρκετοί ερευνητές μελέτησαν 

την ΕΑΑ και τις ικανότητες που συνδέονται με αυτή (Rieckmann, 2012; Vare et al., 2019) οι οποίοι 
διαμόρφωσαν πλαίσια ικανοτήτων ΑΑ προετοιμάζοντας ένα καθολικό αειφόρο μετασχηματισμό της 
κοινωνίας. Η Gestaltungskompetenz περιγράφει τις ικανότητες εκείνες που επιτρέπουν τη 
διαμόρφωση του μέλλοντος της κοινωνίας μέσα από οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές 

αλλαγές προς την αειφόρο ανάπτυξη. Ανάμεσα σε άλλες αξίζει να αναφερθούν η προνοητική σκέψη, 
η διεπιστημονική εργασία και μάθηση, η συμμετοχικότητα, η ικανότητα για ενσυναίσθηση και η 
αλληλεγγύη (de Haan, 2006). Πλαίσια ικανοτήτων σχετικές με την ΕΑΑ για την αρχική εκπαίδευση 
των δασκάλων αναπτύχθηκαν από τον οργανισμό ENSI όπως το CSCT (2003),  που περιελάβανε τις 

γνώσεις, τη συστημική σκέψη, τα συναισθήματα, τις αξίες και τη δράση ενώ το μοντέλο ικανοτήτων 
της UNECE (2012) προσέφερε έναν οδηγό-πλαίσιο για την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών. Τέλος, η εφαρμογή του επιμορφωτικού έργου Rounder Sense of Purpose (RSP) στα 
πλαίσια του Erasmus+ από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Vare et. al., 2019), προσέφερε ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης 12 ικανοτήτων για την ΕΑΑ για εκπαιδευτικούς οι οποίες 
αφορούν μεταξύ άλλων στην γνωστική σύνδεση της πολυπλοκότητας των σχέσεων περιβαλλοντικού 
και κοινωνικού συστήματος, στην διεπιστημονική ικανότητα στην ανάληψη δράσης, στην κριτική 
σκέψη και στην ανάληψη ατομικής και συλλογικής ευθύνης.  

Ο στόχος για ενσωμάτωση της ΕΑΑ στις εκπαιδευτικές βαθμίδες της Κύπρου, πραγματώνεται 
με ευθύνη της Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη η οποία 
συστάθηκε το 2018 στην Κύπρο και υλοποιεί τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό (2007) ως το 
επίσημο κείμενο πολιτικής για την προώθηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Ενώ στις κεντρικές του δράσεις 
περιλαμβάνεται και η σύσταση αναλυτικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες που θα θέτουν τα 
ζητήματα αειφορίας στο επίκεντρο της κυπριακής εκπαίδευσης απουσιάζει αντίστοιχο εγχείρημα 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ίδιες τις Πανεπιστημιακές μονάδες να αναπτύσσουν τις δικές 

τους πολιτικές για το θέμα αυτό. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στο να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο ενσωματώνεται η ΕΑΑ 
στη δομή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, τις 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές που ακολουθούνται και τις ικανότητες για  την 

αειφορία αναπτύσσονται. Για το σκοπό αυτό έγινε επισκόπηση των προγραμμάτων σπουδών τριών 
Πανεπιστημίων (δύο Ιδιωτικών και ενός Δημοσίου) στη Κύπρο που προσέφεραν κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Δημοτικής Εκπαίδευσης σε μια προσπάθεια να 
εντοπιστούν κενά που υπάρχουν στα αναλυτικά προγράμματα όσο αφορά την εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη και τον ρόλο της στην ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων αειφορίας. Συγκεκριμένα 
γίνεται ανάλυση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών μέσα από τις περιγραφές μαθημάτων 
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για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Κύπρο τα οποία είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες 
των Πανεπιστημίων. Η ανάλυση των γραπτών πηγών έγινε με βάση τρείς διαστάσεις:  

• τον εντοπισμό μαθημάτων που σχετίζονταν άμεσα με την ΕΑΑ με την παρουσία σχετικού με 
την αειφορία περιεχομένου και παιδαγωγικών προσεγγίσεων/μεθοδολογιών   

• την ύπαρξη ζητημάτων ΕΑΑ και παιδαγωγικών προσεγγίσεων που αναπτύσσουν ικανότητες 

αειφορίας σε άλλα μαθήματα του αναλυτικού 

• τον εντοπισμό των δεξιοτήτων/ικανοτήτων αειφορίας που προωθούνται 

Με βάση τις τρείς διαστάσεις, η ανάλυση επιχείρησε αρχικά να χαρακτηρίσει τα μαθήματα με 
βάση τη συνάφεια που έχουν με την ΕΑΑ: τον βαθμό ενσωμάτωσης ζητημάτων της ΕΑΑ, την 
εμφάνιση των στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη και την κάλυψη των επιδιώξεων που θέτει η ΕΑΑ που 
αφορούν στην καλλιέργεια περιβαλλοντικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων ευαισθητοποίησης, 

κριτικής σκέψης και ενθάρρυνσης της συμμετοχής και ανάληψης δράσης (Φλογαΐτη, 2011). Με βάση 
το βαθμό αυτό χαρακτηρίστηκαν ως μαθήματα με πλήρη ή μερική συνάφεια και ενσωμάτωση της 
ΕΑΑ. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ικανότητες για την αειφόρο ανάπτυξη που αναπτύσσονται 
και οι μεθοδολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που τις προωθούν.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το 1ο Πανεπιστήμιο αναφέρει στις στρατηγικές του επιδιώξεις την «..εδραίωση του σαν αειφόρο 

ίδρυμα και την σταθερή μετεξέλιξη του σαν Πράσινο Πανεπιστήμιο»  (Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2025). 
Ανάμεσα στη δήλωση πολιτικής του εξάλλου για την αειφόρο ανάπτυξη «δεσμεύεται όπως υιοθετήσει 
Περιβαλλοντική Πολιτική [...] με άξονα την ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών παραμέτρων» (Ιστοσελίδα 1ου Παν.). Μέσα στο πρόγραμμα σπουδών για 

δασκάλους το μάθημα ΕΠΑ 185: «Οικολογία και Περιβαλλοντική Αγωγή» είναι συναφές με την ΑΑ 
ενσωματώνοντας πλήρως την ΕΑΑ (Πίνακας 1). Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους στόχους του 
μαθήματος αναφέρεται πως «επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές κατάλληλες 
γνώσεις για τα θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος, να αναπτύξουν περιβαλλοντικό εγγραμματισμό 

και πολιτότητα, να αναπτύξουν ικανότητες διδασκαλίας καταλλήλων για θέματα οικολογίας σε 
περιβάλλοντα εκτός κι εντός τάξης. [...] έρευνα δράσης και συνεργατική μάθηση». To ΕΠΑ 118: 
«Εκπαίδευση και Φύλο» περιέχει μόνο μερικά ζητήματα ΑΑ και αναφορές στον ΣΒΑ5 (ισότητα 
φύλων).  Αναφέρεται πως οι φοιτητές θα «εξετάσουν κριτικά τη σχέση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και το κοινωνικό φύλο και ισότητα φύλων»  ενώ προωθεί κυρίως τη κριτική σκέψη. Τα δυο 
αυτά μαθήματα είναι περιορισμένης επιλογής. Το μάθημα ΕΠΑ488: «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές 
Διαστάσεις της Βιολογίας» είναι πλήρως συναφές με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με 
ενσωμάτωση της ΕΑΑ. Στην περιγραφή του μαθήματος αναφέρεται συγκεκριμένα πως   «στόχος του 

μαθήματος είναι η εξοικείωση των δασκάλων-φοιτητών με τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας των 
ενοτήτων που αφορούν στους ζωντανούς οργανισμούς, στο φυσικό περιβάλλον.. οι μελέτες εκτός 
τάξης[...] προσεγγίζονται θέματα επιστήμης, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της 
επιστημονικής πρακτικής».  

Στα 2 από τα 3 μαθήματα οι διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται δείχνουν μια 
περισσότερο δασκαλοκεντρική προσέγγιση με απλή μεταφορά περιβαλλοντικών γνώσεων μέσα από 
διαλέξεις προωθώντας κυρίως γνωστικές δεξιότητες και την ικανότητα κριτικής σκέψης ενώ αντίθετα 
στο μάθημα ΕΠΑ488: «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας» φαίνεται πως οι 

βιωματικές εμπειρίες και οι μελέτες εκτός τάξης δημιουργούν περιβάλλοντα προσανατολισμένα στη 
δράση και την μαθητοκεντρική προσέγγιση που προωθούν περισσότερες ικανότητες για την αειφόρο 
ανάπτυξη πέραν από τις γνωστικές, όπως η συστημική και κριτική σκέψη, ικανότητα συνεργασίας 
και ενσυναίσθησης (Πίνακας 2). Η βιωματική μάθηση εξάλλου σύμφωνα με τον Γεωργόπουλο 

(2014) «σχετίζεται με την δημιουργία δημοκρατικής κουλτούρας και τον σεβασμό των άλλων 
απόψεων και την κριτική σκέψη».  
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Πίνακας 1. Μαθήματα με ενσωμάτωση ΕΑΑ στο αναλυτικό για δασκάλους 1 ου Παν.  

 
Προπτυχιακό 

μάθημα 

Είδος Μαθήματος Συνάφεια 

ΕΠΑ 185 
 

Περιορισμένης Επιλογής Πλήρης συνάφεια και ενσωμάτωση της ΕΑΑ 
(ΣΒΑ3,4,5 6,13,14) 

ΕΠΑ 118 Περιορισμένης Επιλογής Μερική συνάφεια και ενσωμάτωση ΕΑΑ 
(ΣΒΑ3) 

ΕΠΑ488 Ειδίκευση/Επιλογής Πλήρης συνάφεια και ενσωμάτωση της ΕΑΑ 
(ΣΒΑ6, 13, 14, 15) 

 
Πίνακας 2. Μεθοδολογία και Ικανότητες αειφορίας στο 1ο  Παν. 

 

Προπτυχιακό 

μάθημα 

Μεθοδολογία και Παιδαγωγική 

προσέγγιση 

Ικανότητες για την αειφόρο ανάπτυξη που 

προωθούνται 
ΕΠΑ 185 

 

Διάλεξη, Συνεργατική μέθοδος Γνωστικές δεξιότητες, ικανότητα συστημικής 

και κριτικής σκέψης 

ΕΠΑ 118 Διαλέξεις, ανάγνωση κειμένων, 
συζήτηση 

Γνωστικές δεξιότητες, ικανότητα κριτικής 
σκέψης 

ΕΠΑ488 Διαλέξεις, μελέτες εκτός τάξης, 
βιωματική μάθηση 

Γνωστικές δεξιότητες, ικανότητα συστημικής 
σκέψης και κριτικής σκέψης, συμμετοχής στη 
λήψη αποφάσεων, ανάληψης ευθύνης, 
συνεργατικότητας, ενσυναίσθησης 

 

Το 2ο υπό μελέτη πανεπιστήμιο που συμμετέχει στην έρευνα ήταν το πρώτο στην Κύπρο, που 
υιοθέτησε το έγγραφο Talloires το 1990 εντοπίζοντας την ανάγκη για ενσωμάτωση της 
Περιβαλλοντικής Παιδείας και αειφορίας στην Πανεπιστημιακή διδασκαλία πρακτική ενώ έχει 
σχεδιάσει τη Στρατηγική Βιωσιμότητάς του για την πενταετία 2021 - 2026. Ανάμεσα στα άλλα 

αναφέρεται πως στόχος του είναι «η προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης και εξοικονόμησης 
ενέργειας» (Ιστοσελίδα 2ου Πανεπιστημίου). Στο αναλυτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς 
Δημοτικής Εκπαίδευσης δύο επιλεγόμενα μαθήματα εμφανίζουν πλήρη συνάφεια με θέματα ΑΑ και 
παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ενσωμάτωσης της ΕΑΑ (Πίνακας 3). Τα μαθήματα EDUD-141 και 

EDUE-142 αναφέρουν στις περιγραφές τους πως στόχος είναι οι φοιτητές «να εμβαθύνουν σε 
οικολογικές έννοιες [...] ολιστικά οικολογικά ζητήματα στο πλαίσιο της ΑΑ»  ενώ στα υπό εξέταση 
θέματα αναφέρονται «..οι ζωντανοί οργανισμοί φυτά/ζώα, το ανθρώπινο σώμα, έννοιες οικολογίας». 
Το μάθημα EDUE-142: «Περιβαλλοντικά Θέματα στο Δημοτικό Σχολείο» εξετάζει «την εξοικείωση 

με την ολιστική θεώρηση των ζητημάτων αειφορίας […] την ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον». 
Την ίδια ώρα γίνεται αναφορά σε ικανότητες και στάσεις που θα αποκτηθούν μέσα από την 
στοχοθεσία. Συγκεκριμένα οι φοιτητές αναμένεται να «αναγνωρίζουν την ατομική και συλλογική 
ευθύνη για διάφορα οικολογικά προβλήματα, να αντλούν πληροφορίες σχετικά με την Π.Ε/Ε.Α.Α, να 

επιλέγουν κατάλληλες ερευνητικές διαδικασίες..». 
 

Πίνακας 3. Μαθήματα με ενσωμάτωση ΕΑΑ στο αναλυτικό για δασκάλους του 2ου  Παν. 

 

Προπτυχιακό 
Μάθημα 

Είδος Μαθήματος Συνάφεια 

EDUD-141 Επιλεγόμενο Πλήρης συνάφεια και ενσωμάτωση της ΕΑΑ 
(ΣΒΑ6,13,14,15) 

EDUE-142 Επιλεγόμενο Πλήρης συνάφεια και ενσωμάτωση της ΕΑΑ 
(ΣΒΑ1,3,6,13,14,15) 
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.  
Πίνακας 4. Μεθοδολογία και ικανότητες αειφορίας στο 2ο Παν.  

 

Προπτυχιακό 
μάθημα 

Μεθοδολογία και Παιδαγωγική 
προσέγγιση 

Ικανότητες για την αειφόρο ανάπτυξη που 
προωθούνται 

EDUD-141 Διαλέξεις, συζήτηση, 
βιωματική/διερευνητική μάθηση 

Γνωστικές δεξιότητες, ικανότητα συστημικής 
και κριτικής σκέψης, συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων, επίγνωσης και ανάληψης 

ευθύνης,  ενσυναίσθησης, στρατηγική 
ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής δράσεων 

EDUE-142 Διάλεξη, παρουσίαση, συζήτηση Γνωστικές δεξιότητες, ανάπτυξη κριτικής και 
συστημικής σκέψης 

 

Η τελευταία περίπτωση αφορά τo 3ο πανεπιστήμιο το οποίο διαφαίνεται να πρωτοπορεί στο 
τομέα της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και ενσωμάτωσης της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Είναι μέλος του United Nations Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) με σαφείς δεσμεύσεις επίτευξης των ΣΒΑ. Ανάμεσα στους 
στόχους της πολιτικής του για την αειφόρο ανάπτυξη αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι το πανεπιστήμιο 
«...έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κυπριακής 

κοινωνίας για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και ταυτόχρονα να συμβάλει ουσιαστικά στην 
επίτευξη των στόχων της χώρας» (Ιστοσελίδα 3ου Παν.). Στα πλαίσια της ερευνητικής του 
δραστηριότητας εντάσσεται η ίδρυση της Μονάδας Διατήρησής της Φύσης (NCU) το 2005 με σαφείς 
ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς αειφορίας με επίκεντρο την διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και την προώθηση της ΕΑΑ ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Είναι το μοναδικό 
Πανεπιστήμιο που στη βασική εκπαίδευση για δασκάλους έχει εντάξει τρία υποχρεωτικά μαθήματα 
με περιεχόμενο πλήρους συνάφειας με την ΑΑ που αποτελούν παραδείγματα πλήρους ενσωμάτωσης 
της ΕΑΑ (Πίνακας 5).  Ανάμεσα στο σκοπό και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος 

PEENV100: «Ζητήματα Αειφόρου Ανάπτυξης» αναφέρονται «..η ενημέρωση για ζητήματα ΑΑ […], 
η εξοικείωση με  το περιεχόμενο, τις αρχές και τα χαρακτηριστικά της αειφορίας, οι φοιτητές να εξηγούν 
τις επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον». Παράλληλα γίνεται αναφορά 
στις ικανότητες που αναμένεται οι φοιτητές να αποκτήσουν που σχετίζονται με την ΑΑ: «οι φοιτητές 

να αναλύουν κριτικά ζητήματα της ΑΑ [...] να αναπτύξουν κριτική, συστημική και δημιουργική 
σκέψη..να προωθούν τον αναστοχασμό και την επίλυση προβλημάτων» . Παρομοίως το μάθημα 
PEENV202: «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Δημοτικό Σχολείο» 
αναφέρει στους στόχους του την «ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για υλοποίηση της 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Στις μεθόδους διδασκαλίας αναφέρονται «οι διαλέξεις, 
παρουσιάσεις και κυρίως βιωματικά εργαστήρια τα οποία εμπλέκουν τους φοιτητές σε 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες [...] η απόκτηση εμπειριών  από εργασία στο πεδίο», προσεγγίσεις 
που διευκολύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων αειφορίας όπως ικανότητα διεπιστημονικής 

συνεργασίας και ομαδοσυνεργατικότητας, ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων αειφορίας 
(Πίνακας 6). Η υπαίθρια εκπαίδευση εξάλλου ευνοεί την ενεργό μάθηση και αποτελεί κινητήριο 
δύναμη ακόμη και των ακαδημαϊκά αδύνατων  μαθητευομένων στα πλαίσια της τυπικής μάθησης. 
Στο μάθημα PESCI100: «Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστημών» αναφέρεται πως οι φοιτητές 
αναμένεται να «αναπτύξουν δεξιότητες συλλογισμού και επιστημονικής μεθόδου […] θα εξετάσουν 

κριτικά το δικό τους ρόλο» ενώ οργανώνονται «επισκέψεις σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». 
Επίσης το μάθημα PEICE400: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» έχει μερική συνάφεια με θέματα 
αειφόρου ανάπτυξης με περιεχόμενο που σχετίζεται με τον ΣΒΑ 5 (ισότητα φύλων) αναφέροντας 
διδασκαλία «θεωριών για τη διαπολιτισμικότητα, το περιεχόμενο των όρων όπως οι προκαταλήψεις, 

ο ρατσισμός» ενώ στις δεξιότητες αναμένεται οι φοιτητές να «αξιολογούν τα μοντέλα της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης». Το μάθημα PEELE121 ανήκει στα επιλεγόμενα μαθήματα και 
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ασχολείται με την προσέγγιση θεμάτων ΑΑ και εκπαίδευσης στο πεδίο. Ανάμεσα στους στόχους του 
μαθήματος αναφέρεται πως οι φοιτητές αναμένεται να «αποκτήσουν εμπειρίες υπαίθριας μελέτης, να 
αναπτύξουν τεχνικές διερεύνησης, βιωματικές». Η χρήση εξάλλου του περιβάλλοντος στην 
εκπαιδευτική διαδικασία συνοδεύεται με εκπαιδευτικές προσδοκίες σε επίπεδο επίτευξης στόχων και 

δεξιοτήτων (Παπαδημητρίου, 2002). Το μάθημα επίσης PEHED200: «Αγωγή Υγείας στο Δημοτικό 
Σχολείο» παρουσιάζει στην περιγραφή του αναφορές στον υπό έμφαση ΣΒΑ3 για καλή υγεία και 
ευημερία: «οι φοιτητές να διερευνούν και να διευκρινίζουν τις προαγωγή υγείας, εξετάζουν παράγοντες 
που επηρεάζουν στην απόκτηση και διατήρηση της υγείας του ατόμου» ενώ στις μεθοδολογικές του 

προσεγγίσεις αναφέρονται οι «διερευνήσεις, ιδεοθύελλες, συμμετοχικές δραστηριότητες, υπόδηση 
ρόλων» στρατηγικές που προωθούν τις ικανότητες για την ΕΑΑ. Άλλα μαθήματα όπως το 
PEART301 «Η Τέχνη και η Διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο» χρησιμοποιούν παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις που προωθούν τις ικανότητες για την ΕΑΑ. Αναμένεται οι μαθητές «να ερμηνεύουν και 

να αξιολογούν εικόνες από την καθημερινότητά τους [...] να έχουν αναπτύξει δεξιότητες κριτικής 
σκέψης και εκπαιδευτικής έρευνας στην εικαστική αγωγή».  

 
Πίνακας 5. Μαθήματα με ενσωμάτωση ΕΑΑ στο αναλυτικό για δασκάλους του 3ου Παν.  

 

Προπτυχιακό 
Μάθημα 

Είδος Μαθήματος 
 

Συνάφεια 
 

PEENV100 Υποχρεωτικό Πλήρης συνάφεια και ενσωμάτωση της ΕΑΑ 

(ΣΒΑ6,12,13,14,15,16) 

PEENV202 Υποχρεωτικό Πλήρης συνάφεια και ενσωμάτωση της ΕΑΑ 

(ΣΒΑ1,2,6,11,12,14,16) 

PESCI100 Υποχρεωτικό Πλήρης συνάφεια και ενσωμάτωση της ΕΑΑ 
(ΣΒΑ14,15) 

PEICE400: 
 

Υποχρεωτικό Μερική συνάφεια και ενσωμάτωση ΕΑΑ 
(ΣΒΑ5) 

PEELE121 
 

Επιλεγόμενο Γενικής 
Εκπαίδευσης 

Πλήρης συνάφεια και ενσωμάτωση της ΕΑΑ 
(ΣΒΑ6,14,15) 

PEART301 Υποχρεωτικό Μερική συνάφεια και ενσωμάτωση ΕΑΑ 

(13,14) 

PEHED200 Υποχρεωτικό Μερική συνάφεια και ενσωμάτωση ΕΑΑ 
(ΣΒΑ3) 

 
Πίνακας 6. Μεθοδολογία και Ικανότητες αειφορίας στο 3 ο Παν.  

 

Προπτυχιακό 
μάθημα 

Μεθοδολογία και Παιδαγωγική 
προσέγγιση 

Ικανότητες για την αειφόρο ανάπτυξη που 
προωθούνται 

PEENV100 Διαλέξεις, βιωματικά 
εργαστήρια-Μαθητοκεντρκή 

προσέγγιση, διεπιστημονικότητα 

Γνωστικές δεξιότητες, ικανότητα συστημικής 
και κριτικής σκέψης, συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων, επίγνωσης και ανάληψης 
ευθύνης, συνεργατικότητας, ενσυναίσθησης, 
στρατηγική ικανότητα ανάπτυξης και 
εφαρμογής δράσεων 

PEENV202 Διαλέξεις, παρουσιάσεις, 
βιωματικά εργαστήρια, 

επισκέψεις σε Π.Κ-
Μαθητοκεντρική προσέγγιση, 

Γνωστικές δεξιότητες, ικανότητα συστημικής 
και κριτικής σκέψης, συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων, επίγνωσης και ανάληψης 
ευθύνης, συνεργατικότητας, ενσυναίσθησης, 
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μάθηση προσανατολισμένη στη 
δράση, διεπιστημονικότητα 

στρατηγική ικανότητα ανάπτυξης και 
εφαρμογής δράσεων 

PESCI100 Διαλέξεις, προβολές, βιωματικά 

εργαστήρια, ομαδοσυνεργατική 
προσέγγιση, βιωματική μάθηση 

Γνωστικές δεξιότητες, ικανότητα συστημικής 

και κριτικής σκέψης, συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων, επίγνωσης και ανάληψης 
ευθύνης, συνεργατικότητας, ενσυναίσθησης, 
στρατηγική ικανότητα ανάπτυξης και 

εφαρμογής δράσεων 
PEICE400 

 

Διάλεξη, παρουσίαση, συζήτηση Γνωστικές δεξιότητες, κριτική σκέψη 

PEELE121 
 

Πρακτικές παρεμβάσεις πεδίου, 
εμπειρικές τεχνικές βιωματικής 
μάθησης, αξιοποίηση 
συνεργατικών μορφών 

διδασκαλίας και μάθησης 

Γνωστικές δεξιότητες, ικανότητα συστημικής 
και κριτικής σκέψης, συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων, επίγνωσης και ανάληψης 
ευθύνης, συνεργατικότητας, ενσυναίσθησης, 

στρατηγική ικανότητα ανάπτυξης και 
εφαρμογής δράσεων 

PEART301 Πρακτικό/εργαστηριακό 
επίπεδο, θεωρητικό 
επίπεδο/διαλέξεις 

Ικανότητα κριτικής και δημιουργικής σκέψης 

PEHED200 Διαλέξεις, διερευνήσεις, 
ιδεοθύελλες, συμμετοχικές 

δραστηριότητες, υπόδηση ρόλων 

Δεξιοτήτες επικοινωνίας, συνεργασίας, 
κριτικής σκέψης 

3. Συμπεράσματα 

Η ΕΑΑ προκειμένου να είναι αποτελεσματική σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών ΑΕ ώστε 
να προωθούνται ικανότητες χρήσιμες για τους μελλοντικούς δασκάλους για την  προώθηση της ΕΑΑ 

στα σχολεία θα πρέπει: α) να ενσωματώνει θέματα τα οποία να διαχέονται σε όλο πλαίσιο του 
προγράμματος σπουδών μέσω της διαθεματικότητας που να ελαχιστοποιεί την προσφορά αυτοτελών 
διδακτικών θεμάτων με θέματα αειφορίας β) να πραγματώνει ουσιαστικές μαθησιακές εμπειρίες με 
ποικιλία παιδαγωγικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών προσανατολισμένες 

στη διαδικασία και την εξεύρεση λύσεων γ) να συμπεριλαμβάνει δράσεις για ανάπτυξη και 
αξιολόγηση ικανοτήτων αειφορίας του ακαδημαϊκού προσωπικού. Στα τρία υπό εξέταση 
πανεπιστήμια, παρόλο που η ΑΑ αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού τους, μόνο το ένα από 
τα τρία εμφανίζει πρόγραμμα σπουδών για δασκάλους υψηλού αειφόρου προσανατολισμού.  

Στο 1ο και 2ο Πανεπιστήμιο καταγράφεται η απουσία ενός καθολικά καταγραμμένου χάρτη 
ικανοτήτων αειφορίας στο επίπεδο της πανεπιστημιακής μονάδας το οποίο θα καθοδηγούσε την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων και την ενσωμάτωση τους στη βάση καταγραμμένου πλαισίου 
συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Απουσιάζουν υποχρεωτικά μαθήματα στο βασικό 

κορμό των προγραμμάτων στα οποία να ενσωματώνεται η ΕΑΑ. Εντοπίζεται επίσης και στα δύο 
αυτά Πανεπιστήμια η ύπαρξη αυτόνομων γνωστικών αντικειμένων με θέματα ΑΑ χωρίς διάχυση της 
ΕΑΑ με διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση με κυρίαρχη την περιβαλλοντική διάσταση της 
ΕΑΑ και σε λιγότερο βαθμό την κοινωνική.  Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις και οι ικανότητες 

αειφορίας που αυτές προωθούν, εμφανίζονται κυρίως σε μαθήματα με σαφή προσανατολισμό σε 
θέματα ΑΑ. Οι περισσότερες ικανότητες εμφανίζονται σε μαθήματα με μαθητοκεντρικές 
προσεγγίσεις, προσεγγίσεις που διευκολύνουν τη βιωματική μάθηση, διερευνητικές προσεγγίσεις και 
προσανατολισμένες στη δράση ενώ γνωστικά αντικείμενα που εστιάζουν σε ρεαλιστικές 

καταστάσεις από τη ζωή των μαθητευομένων, αναπτύσσουν μεγαλύτερο αριθμό ικανοτήτων 
κρίσιμες για την ΑΑ και ιδιαίτερα τον κριτικό στοχασμό.  

Στην περίπτωση του 3ου πανεπιστημίου, το ίδρυμα έχει καταφέρει να εφαρμόσει μια ολιστική 
προσέγγιση με διάχυση των θεμάτων της ΕΑΑ μέσα στο πρόγραμμα σπουδών για δασκάλους, με 



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

139 

γνωστικά αντικείμενα πέραν αυτών με σαφή περιβαλλοντικό περιεχόμενο που ακολουθούν 
διαθεματικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που προωθούν ικανότητες αειφορίας όπως οι τέχνες, 
η αγωγή υγείας. Διαφαίνεται πως στην περίπτωση αυτή, η ΕΑΑ δεν αποτελεί αποσπασματικό θέμα 
αλλά αποτελεί μέρος μιας συνολικά διεπιστημονικής προσέγγισης. Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο 

μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την εκπαιδευτική πρακτική της ΑΕ στη Κύπρο.  Η ολιστική 
προσέγγιση της ΕΑΑ στα προγράμματα σπουδών για δασκάλους θα επιτρέψει τη σαφή μετάβαση 
τους προς νέα παιδαγωγική όπως ορίζει η ΕΑΑ με σαφή προσανατολισμό στη δράση και επίκεντρο 
τον φοιτητή ενώ θα ενεργούν μετασχηματιστικά διευκολύνοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων που 

απαιτούνται για μια πορεία προς την αειφορία.  
Η παρούσα ερευνητική εργασία στηρίχθηκε στην ποιοτική ανάλυση των περιγραφών των 

μαθημάτων για δασκάλους για εντοπισμό του βαθμού ενσωμάτωσης της ΕΑΑ. Η διερεύνηση δεν 
περιέλαβε άλλους τρόπους συλλογής δεδομένων που θα έδιναν μια εικόνα της εφαρμογής των 

προγραμμάτων και των τρόπων με τους οποίους οι ακαδημαϊκοί μπορεί να διδάσκουν προωθώντας 
ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων αειφορίας στους φοιτητές τους. Επίσης η επιλογή των μαθημάτων 
περιορίστηκε σε γνωστικά αντικείμενα που είχαν προφανή θεματολογία σχετικής με την ΕΑΑ ή 
εμφάνιζαν κάποιο βαθμό ενσωμάτωσης της ΕΑΑ. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα μαθήματα τα οποία 

μέσω της μεθοδολογίας τους να προωθούν ικανότητες σχετικές με την αειφορία. Παρόλα αυτά η 
μελέτη αυτή και η επίσημη «δηλωμένη» εικόνα αναδεικνύει τη σημασία του επαναπροσανατολισμού 
της βασικής εκπαίδευσης των μελλοντικών δασκάλων με σκοπό μια ολιστική ενσωμάτωση της ΕΑΑ 
σε όλο το πρόγραμμα σπουδών και την εφαρμογή προσεγγίσεων ώστε να  προωθούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό δεξιότητες κρίσιμες για την ΕΑΑ και την ανάπτυξη νέων μαθημάτων με διεπιστημονικό 
χαρακτήρα. 
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Aναπλ. Kαθ. Eκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη  

 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια η ερευνητική κοινότητα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην αξιοποίηση 
της ενυδρειοπονίας στην εκπαίδευση, ως σημαντικού βιωματικού παιδαγωγικού εργαλείου για την 
προώθηση των θεμάτων της παγκόσμιας ατζέντας 2030, αλλά και την προώθηση της Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση.   

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ενυδρειοπονία μπορεί να αποτελέσει ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο διεπιστημονικής διδασκαλίας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, σχετικά 
με την παραγωγή τροφίμων, τη βιολογία, τη διατροφή, την κομποστοποίηση, το έδαφος, τα απόβλητα  
τροφίμων, τη βοτανική, την οικολογία κ.λ.π. Η εγκατάσταση στο σχολικό χώρο μιας ενυδρειοπονικής 

μονάδας, προσφέρει σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους το πλεονέκτημα της βιωματικής μάθησης, 
η οποία σε συνδυασμό με τον πειραματισμό, τη μοντελοποίηση, τη διερεύνηση μέσα από ευέλικτες 
και ψυχαγωγικού τύπου διαδικασίες, μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό μαθημάτων όπως είναι 
η  επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM).  

Η παρούσα εργασία εξετάζει συνοπτικά τη σημασία της ενυδρειοπονίας στην εκπαίδευση μέσα 
από την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, προκειμένου, να αποτυπώσει σε ένα 
πρώτο επίπεδο τα οφέλη και τη σημασία της σε σχέση με διδασκαλία και μάθηση των ζητημάτων 
της υδατικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης.  
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Λέξεις κλειδιά: Ενυδρειοπονία, Εκπαίδευση, Αειφόρος Ανάπτυξη, STEM, Bιωματική 
Μάθηση 

1. Εισαγωγή  

Η ενυδρειοπονία αναπτύχθηκε στη βάση της αρχαίας τεχνικής καλλιέργειας των Αζτέκων, τη 
κινάμπα (Chinampa) γύρω το 1250μ.Χ. (Komives & Junge, 2015). Αποτελεί μια μέθοδο βιώσιμης- 
συμβιωτικής τεχνικής παραγωγής τροφίμων (ιχθύων και λαχανικών) (Bernstein, 2011), 

γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση χωρίς να εξαντλεί τους μη 
ανανεώσιμους πόρους (Edaroyati, Aishah & Al-Tawaha, 2017). Συνδυάζει την υδατοκαλλιέργεια 
(ανάπτυξη ιχθύων σε δεξαμενές) με την υδροπονία (καλλιέργεια φυτών σε νερό χωρίς χώμα) 
(Bernstein, 2011). Η συμβίωση επιτυγχάνεται με φυσική μέθοδο ανακύκλωσης νερού. Τα απόβλητα 

των ψαριών μετατρέπονται με τη χρήση βακτηρίων σε πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά τα 
οποία φιλτράρουν το νερό, το οποίο επιστρέφει πίσω στο ενυδρείο για να επαναχρησιμοποιηθεί (Hu, 
Lee, Kim, Brotto & Khanal, 2015). Δεδομένου του γεγονότος ότι η ενυδρειοπονία μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό μέσο για την ολιστική προσέγγιση θεμάτων του περιβάλλοντος 

και της αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται στα πρώτα 
στάδια εφαρμογής της, σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να αποτυπώσει συνοπτικά τη σημασία 
της στην εκπαίδευση μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, 
προκειμένου, να εξετάσει σε ένα πρώτο επίπεδο τα οφέλη και τη σημασία της σε σχέση με διδασκαλία 

και μάθηση των ζητημάτων της υδατικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της τυπικής και μη -τυπικής 
εκπαίδευσης.  

2. Η ενυδρειοπονία στην εκπαίδευση 

Η  έντονη συζήτηση ζητημάτων όπως η επισιτιστική ασφάλεια συνέβαλε στην αύξηση του 
ενδιαφέροντος σχετικά με την εφαρμογή της ενυδρειοπονίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου μάθησης 
(Genello, Fry, Frederick, Li & Love, 2015; Graber, Nadine & Ranka, 2014; Hart, Webb, 

Hollingsworth, & Danylchuk, 2014). 
Η ενυδρειοπονία, στην εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί, ή να αποτελέσει μέρος, του σχολικού 

κήπου, αλλά και αντικείμενο αξιοποίησης της στο πλαίσιο των μαθημάτων. Συνιστά σημαντικό 
βιωματικό παιδαγωγικό εργαλείο για την προώθηση των θεμάτων της παγκόσμιας ατζέντας 2030,  

αλλά και την προώθηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην τυπική 
και μη-τυπική εκπαίδευση.  

Οι σχολικοί κήποι, τα τελευταία χρόνια, έχουν αναδειχθεί ως πολύτιμοι χώροι βιωματικής 
μάθησης τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Skelly & Bradley, 2000). 

Προωθούν την διαθεματικότητα (Skelly & Bradley, 2000), την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών 
συνηθειών (Ahmed et al., 2011), αυξάνουν το ενδιαφέρον για μάθηση (Blair, 2009), βελτιώνουν την 
ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών (Dirks & Orvis, 2005), προάγουν τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
του πλανήτη (Burns & Miller, 2012), ενισχύουν τη περιβαλλοντική εκπαίδευση (Cutter-Mackenzie, 

2009), βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές αντιλήψεις (Aguilar, Waliczek & Zajicek, 2008) 
εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, καλλιεργούν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
(Prihatiningsih, 2018), αναπτύσσουν περιβαλλοντικές στάσεις (Skelly & Bradley, 2007) και 
ενισχύουν τη διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων (Mayer-Smith, Bartosh, & Peterat, 2007).  

Η ενσωμάτωση, στο πλαίσιο του σχολικού κήπου, μεθόδων διδασκαλίας πέρα από την 
παραδοσιακή κηπουρική (Garden-based learning) όπως η ιχθυοκαλλιέργεια (aquaculture), η 
υδροπονία (hydroponic) και η ενυδρειοπονεία (aquaponic) (Frederick, 2005), συμβάλλουν 
σημαντικά στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Τα συστήματα αυτά 

αποτελούν ένα συμπληρωματικό πλαίσιο για να εντάξουν τους/τις μαθητές/τριες στα βιώσιμα 
συστήματα παραγωγής τροφίμων αλλά και σε περιβαλλοντικά ζητήματα της κοινότητας τους (Ca rver 
& Wasserman, 2012), όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη αρόσιμης γης και η υποβάθμιση του 
εδάφους (Orsini, et al., 2013).  
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Η εγκατάσταση μιας ενυδρειοπονικής μονάδας στο σχολικό χώρο, προσφέρει σε εκπαιδευτές 
και εκπαιδευόμενους το πλεονέκτημα της εμπειρικής μάθησης, η οποία σε συνδυασμό με τον 
πειραματισμό, τη μοντελοποίηση, τη διερεύνηση μέσα από ευέλικτες και ψυχαγωγικού τύπου 
διαδικασίες, μπορεί να συμβάλει στη διεπιστημονική διδασκαλία και στον εμπλουτισμό μαθημάτων 

όπως είναι η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) (Junge, Wilhelm & 
Hofstetter, 2014). Σύμφωνα με την Hart κ.ά. (2014), μέσω ενός συστήματος ενυδρειοπονίας οι 
μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τη βιολογία των ιχθύων και των φυτών, να 
ερευνήσουν τη χημεία του νερού αναλύοντας τη ποιότητα του νερού, να χρησιμοποιήσουν τις 

μαθηματικές τους δεξιότητες για να υπολογίσουν την ποσότητα ροής του νερού και να εξασκηθούν 
στην πώληση των προϊόντων τους. Συνεπώς πέραν από τη δυνατότητα για μια συστημική και 
ολιστική προσέγγιση ζητημάτων όπως είναι η παραγωγή τροφίμων, η βιολογία, η διατροφή, η 
κομποστοποίηση, το έδαφος, τα απόβλητα τροφίμων, η βοτανική, η οικολογία κ.λπ. (Schneller, 

Schofield, Frank, Hollister & Mamuszka, 2015) μια ενυδρειοπονική μονάδα παρέχει και ευκαιρίες 
ανάπτυξης επιχειρησιακών δεξιοτήτων και γνώσεων.  

Η ενυδρειοπονία ως εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης στη σχολική κοινότητα, παρέχει 
σημαντικά οφέλη τα οποία συνοψίζονται στην: (α) αύξηση του ενδιαφέροντος και της προθυμίας για 

μάθηση, (β) απόκτηση και στη διατήρηση της γνώσης, (γ) ενίσχυση της μάθησης στις φυσικές 
επιστήμες και στα μαθήματα STEM και (δ) ενσωμάτωση στη διδακτική διαδικασία θεμάτων όπως η 
υγεία, η γεωργία, η επιχειρηματικότητα, η διοίκηση, η οικολογία, η χημεία, τα μαθηματικά (Har t, 
2013; Hart et al., 2014; Wardlow et al., 2002). Aντιστοιχα, η δυνατότητα που προσφέρεται μέσα από 

την αλληλεπίδραση με το σύστημα ενυδρειοπονίας συμβάλει στην: (α) προώθηση της ενεργούς 
συμμετοχής, (β) ενίσχυση της θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, (γ) υιοθέτηση φιλικών προς 
το περιβάλλον, αειφόρων πρακτικών, (ε) προώθηση της ομαδικότητας,  (δ) αύξηση της περιέργειας 
και της δημιουργικότητας και (ε) ενθάρρυνση της υπευθυνότητας και ευθύνης των μαθητών/τριών 

(Hart et al., 2014; Kieran, 2016).  
Μια μικρή ενυδρειοπονική μονάδα μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα με απλά και καθημερινά 

υλικά. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι ενυδρειοπονικές μονάδες, μικρής κλίμακας, μπορούν να 
«μιμηθούν» αξιόπιστα αντίστοιχες μονάδες μεγάλης κλίμακας (Dediu et al., 2012).  Ωστόσο, δεν θα 

πρέπει να αγνοηθούν απόψεις όπως των Hart, Webb, & Danylchuk (2013), οι οποίοι επισημαίνουν 
ότι αν και η διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει μια σειρά χαρακτηριστικών τα οποία αναδεικνύουν 
την ενυδρειοπονία, ως σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης, εντούτοις σε σχέση με αυτήν 
εντοπίζονται διάφορα τεχνικά προβλήματα τα οποία μπορούν να καταστούν  εμπόδιο για τη χρήση 

της στην εκπιαιδευτική διαδικασία. Τέτοια προβλήματα είναι η έλλειψη εμπειρίας και γνώσης σε 
θέματα λειτουργίας της μονάδας, η συντήρηση της, όπως επίσης και η έλλειψη ενδιαφέροντος ή/και 
η αδιαφορία των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της (Hart et al., 2014). Παρά τα ζητήματα που 
εγείρονται πιο πάνω οι Clayborn,  Medina & O’Brien (2017) σημειώνουν ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί 

είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν μια ενυδρειοπονική μονάδα στην τάξη.   
Αν και στη βιβλιογραφία καταγράφεται η σημασία της ενυδρειοπονίας στην ανάπτυξη της 

συστημικής σκέψης (Junge et al., 2014) και της εκπαίδευσης μαθημάτων STEM (Schneller et al., 
2015), παράλληλα με την εφαρμογή της ως εκπαιδευτικού εργαλείου μάθησης, σε θέματα σχετικά 

με την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στη κατανάλωση φρέσκων και τοπικών τροφίμων, την 
ενεργοποίησή τους σε ζητήματα επισιτιστικής ασφάλειας και γεωργίας (Schneller et al., 2015), 
εντούτοις η αξιοποίηση της στο πλαίσιο της  υδατικής εκπαίδευση είναι περιορισμένη.  

Παρά τα οφέλη που προκύπτουν στην εκπαίδευση από τη χρήση των συστημάτων 

ενυδρειοπονίας, οι εκπαιδευτικοί διστάζουν να τα ενσωματώσουν και να τα αξιοποιήσουν στο 
πρόγραμμα σπουδών, κυρίως λόγω της έλλειψης των απαιτούμενων γνώσεων αλλά και του 
γεγονότος ότι τα συστήματα ενυδρειοπονίας θεωρούνται πολύπλοκα και δαπανηρά τόσο ως προς την 
εφαρμογή τους όσο και τη συντήρησή τους (Hart et al., 2013). Τα πιο πάνω ενισχύονται από τους 

Hart κ.ά. (2013) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η επιτυχία εφαρμογής των συστημάτων ενυδρειοπονίας 
στην εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως στην συνεργασία, στον ορθό σχεδιασμό  (π.χ. διαστάσεις κ.α) 
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και στην κατανόηση της λειτουργίας του τεχνικού μέρους του συστήματος. Οι συγκεκριμένοι 
παράγοντες αποτελούν σημαντικές προκλήσεις που δεν πρέπει να υποτιμηθούν ή/και να αγνοηθούν.  

3. Η διεθνής πρακτική στα θέματα εφαρμογής της ενυδρειοπονίας στην εκπαίδευση  

Τα συστήματα ενυδρειοπονίας εντάχθηκαν αρχικά στα επαγγελματικά σχολεία ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης κυρίως για την εξειδίκευση των 
εκπαιδευόμενων στη βιομηχανία της υδατοκαλλιέργειας. Στη συνέχεια η αξιοποίηση της 

ενυδρειοπονίας επεκτάθηκε στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας 
τη σημασία της ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τη διδασκαλία μαθημάτων όπως τα μαθηματικά και 
οι φυσικές επιστήμες (Frederick 2005). Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της 
ενυδρειοπονίας στη σχολική διαδικασία αποτελεί το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 

οποίες σύμφωνα με τον Tortorello (2010) κατά τη σχολική χρονιά 2010 -2011 εφαρμόστηκαν και 
λειτούργησαν στα σχολεία χίλια (1000) ενυδρειοπονικά συστήματα. Ανάλογα, οι Clayborn, κ.ά. 
(2017) επισημαίνουν ότι η παροχή της βιωματικής μάθησης μέσω των συστημάτων ενυδρειοπονίας 
συμβάλλει στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη των μαθητών/τριών προετοιμάζοντάς τους παράλληλα για 

την εισδοχή τους στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς όπως η μηχανική, η γεωργία, η 
μαγειρική και οι επιστήμες. Παράλληλα ο Piso (2013) αξιολογεί την εφαρμογή των συστημάτων 
ενυδρειοπονίας ως εκπαιδευτικών εργαλείων διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
σημειώνοντας ότι μέσω των συστημάτων αυτών οι μαθητές/τριες, ανέπτυξαν ικανότητες συντήρησης 

των δεξαμενών ενυδρειοπονίας. Τους καλλιεργήθηκε το αίσθημα της ευθύνης ενώ παράλληλα 
φαίνεται να κατανόησαν τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση του οικοσυστήματος επιδρά στην 
ανθρώπινη υγεία και  στην ανθεκτικότητα των συστημάτων. Επίσης η εφαρμογή των συγκεκριμένων 
συστημάτων συνέβαλε στη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών/τριών για συλλογή και ανάλυση 

ερευνητικών δεδομένων.  
Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται παραδείγματα τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων τα οποία χρησιμοποιούν τα συστήματα ενυδρειοπονίας για την προώθηση της 
περιβαλλοντικής αειφορίας. Παραδείγματα τέτοιων Πανεπιστημίων αποτελούν το Πανεπιστήμιο του 

Αρκάνσας, το Πανεπιστήμιο των Παρθένων Νήσων, το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Amherst, 
το Κρατικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Αϊόβα, το κολέγιο Allegheny College, 
Μίντβιλς, ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Στίβενς Πόιντ (UWSP) και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Ελλάδα. Για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο UWSP προσφέρει σε φοιτητές/τριες 

εξαμηνιαία μαθήματα ενυδρειοπονίας και παρέχει επίσης πρόγραμμα ενυδρειοπονίας για 
επαγγελματική κατάρτιση με πιστοποιήση το οποίο απεύθυνεται σε μαθητές/τριες της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Τα μαθήματα διδάσκουν βασικές και προχωρημένες έννοιες για τα 
συστήματα ενυδρειοπονίας όπως οι τεχνικές παραγωγής. Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις 

σχετικά με την παραγωγή τροφίμων, την ποιότητα νερού, την επιλογή φυτών και ιχθύων, την 
οικονομία, τη διαφήμιση και την προώθηση (marketing) και για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης 
(Aquaponics opportunities, n.d). Άλλο ένα παράδειγμα εντοπίζεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το 
οποίο αποτέλεσε εταίρο στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο  «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση 

συστήματος ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη βήμα για την αειφορική παραγωγή τροφής (FoodOASIS)». 
Στο πρόγραμμα συμμετείχε η σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος) και οι δύο ιδιωτικές 
εταιρίες. Στόχοι του προγράμματος ήταν: α) η ανάπτυξη της ενυδρειοπονίας ως ένα σύστημα 

παραγωγής βιοασφαλούς τροφής, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλή προστιθέμενη 
αξία, β) η ανάπτυξη ενός λογισμικού που θα υποστηρίζει την ενυδρειοπονία σε αστική και 
βιομηχανική κλίμακα παράγοντας νέα τεχνολογία, γ) η ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση 
υδάτινων πόρων και δ) η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα ενυδρειοπονίας με τις ανάγκες 

της αγοράς και την οικονομία μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασίας που θα ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της ορθής 
γεωργικής πρακτικής και αειφορίας (FoodOASIS, n.d). Αντίστοιχα, στο Πανεπιστήμιο των 
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Παρθένων Νήσων προσφέρεται τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην τεχνική της 
ενυδρειοπονίας. Τα ενυδρειοπονικά συστήματα είναι απλά και εύχρηστα. Σχεδιάστηκαν και 
κατασκευάστηκαν από το Πανεπιστήμιο και αυτή την στιγμή λειτουργούν συνολικά δεκαπέντε (15) 
συστήματα ερευνητικής και εμπορικής κλίμακας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 

θεωρητικό μέρος και πρακτική εργασία στο πεδίο. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις για τον σχεδιασμό (π.χ. τεχνικές κατασκευής) και την λειτουργία του συστήματος (π.χ. 
ποιότητα νερού, αναπαραγωγή, σίτιση, συγκομιδή κ.α) (Aquaponic workshop, n.d).  

Σε ότι αφορά την επιστημονική αρθρογραφία αναφορικά με την ενυδρειοπονία στην 

εκπαίδευση, διαπιστώνεται ότι αυτή είναι περιορισμένη και επικεντρώνεται στην τεκμηρίωση 
περιπτωσιολογικών μελετών όπως η μελέτη περίπτωσης που διεξήχθει στις ΗΠΑ για την  αξιολόγηση 
μικτών μεθόδων κηπουρικής εσωτερικών χώρων (indoor gardening), τόσο στην ενυδρειοπονία όσο 
και στην υδροπονία (Schneller et al., 2015), στην ανατροφοδότηση (feedback) των εκπαιδευόμενων 

ή των εκπαιδευτικών όπως για παράδειγμα στην έρευνα του Wardlow κ.ά. (2002) που ερεύνησαν τις 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση της ενυδρειοπονίας μέσα στην τάξη. Πρώιμη επίσης 
είναι η μελέτη και η έρευνα σε σχέση με τις κοινωνικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της 
ενυδρειοπονίας (Junge et al., 2014).  

Αν και περιοριμένη η εφαρμογή της ενυδρειοπονίας στην εκπαίδευση, εντούτοις στη 
βιβλιογραφία εντοπίζονται κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα που επιχειρούν να την εφαρμόσουν. 
Ο Wardlow και οι συνεργάτες του (2002) περιέγραψαν ένα πρόγραμμα βασισμένο στην τεχνική της 
ενυδρειοπονίας - AgriScience Education Project –University of Arkansas, το οποίο αναπτύχθηκε και 

εφαρμόστηκε σε είκοσι επτά (27) σχολικές μονάδές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης), σε τέσσερεις (4) διαφορετικές πολιτείες (Αρκάνσας, Κάνσας, Οκλαχόμα και Μιζούρι). 
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα χρησιμοποίησαν ένα μικρό σύστημα 
ενυδρειοπονίας, ένα εγχειρίδιο οδηγιών και ένα σύνολο δραστηριοτήτων για τη χρήση του 

συστήματος. Ο κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν η αύξηση των ακαδημαϊκων επιδόσεων των 
μαθητών/τριων καθώς και η αύξηση κινήτρων και εμπλοκής τόσο των μαθητών/τριων όσο και των 
εκπαιδευτικών στις γεωργικές επιστήμες και τεχνολογίες. Αντίστοιχα στην έρευνα του  Nelson, 
(2007), εξετάζονται δέκα (10) σχολεία της Βορείου Αμερικής, τα οποία ενσωμάτωσαν με επιτυχία 

το σύστημα της ενυδρειοπονίας στη διδασκαλία των μαθημάτων STEM.  
Επίσης στο διαδίκτυο εντοπίζονται ποικίλα στοιχεία σχετικά με την ενυδρειοπονία τα οποία 

αφορούν στη λειτουργία των συστημάτων ενυδρειοπονίας στο σχολείο, παρέχοντας συνάμα ιδέες για 
την αξιοποίησή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Για παράδειγμα μια ιστοσελίδα προωθεί τα 

συστήματα ενυδρειοπονίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο μαθημάτων STEM παραθέτοντας και σχέδια 
μαθήματος τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα σχέδια μαθήματος 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες που μελετούν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και επιστημονικών 
θεμάτων όπως η ανατομία των φυτών και των ιχθύων, η φωτοσύνθεση, κ.α. (Εcolife Conservation, 

2022). Παρόμοια, μια άλλη ιστοσελίδα έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει εγχειρίδιο οδηγιών και διαδικτυακά 
μαθήματα σχετικά με την ενυδρειοπονία. Ειδικότερα προσεγγίζονται θέματα όπως ο κύκλος ζωής 
των φυτών-ιχθύων, η ανατομία των φυτών, ο δείκτης οξύτητας,  διαλυμένο οξυγόνο, κ.α. (The 

Aquaponics Source, 2020). Επίσης, μια  εταιρεία συστημάτων ενυδρειοπονίας σχεδίασε ένα 
εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με την ενυδρειοπονία που απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτελείται από οκτώ (8) κεφάλαια και τρία (3) 
παραρτήματα τα οποία περιλαμβάνουν ενότητες αναφορικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία του 

συστήματος ενυδρειοπονίας, τη διατροφή των ιχθύων, πειράματα και πρακτικές αξιοποίησής τους 
(Nelson and Pade, Inc, 2022). Αντίστοιχα στο πλαίσιο του προγράμματος Cornell Science Inquiry 
Partnerships Program έχει εκπονηθεί ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας του κύκλου του αζώτου 
χρησιμοποιώντας ένα απλό και μικρό σύστημα ενυδρειοπονίας. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει επτά (7) μαθησιακούς στόχους που αφορούν 
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στην αναγνώριση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων, στην κατανόηση του κύκλου του αζώτου, 
στη μέτρηση συγκεντρώσεων αμμωνίας, νιτρώδων και νιτρικών κ.α. (Mullen 2003).  

Ανάλογα, όπως και στο εξωτερικό στην Ελλάδα η εφαρμογή της ενυδρειοπονίας στην 
εκπαίδευση είναι περιορισμένη. Μεμονωμένες προσπάθειες γίνονται σε κάποια σχολεία όπως για 

παράδειγμα το Γυμνάσιο του Αγίου Μύρωνα στην Κρήτη το οποίο συμμετείχε σε ερευνητικό 
πρόγραμμα με θέμα τη διαθεματική προσέγγιση της μεθόδου ενυδρειοπονίας στα μαθήματα της 
βιολογίας, της φυσικής και της πληροφορικής. Γενικός στόχος του προγράμματος αποτέλεσε η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την καλλιέργεια φυτών, την εκτροφή ψαριών, τη δημιουργία αυτοματισμών 

για την άντληση νερού από το ενυδρείο στα υποστρώματα και τον περιοδικό φωτισμό των φυτών για 
την ανάπτυξη τους (Open School for Open Societies, 2022).  

4. Καταληκτικά  

Βάσει της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και των παραδειγμάτων εφαρμογής της στα 
διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης,  η  ενυδρειοπονία, ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη σχολική 
διαδικασία, αποτελεί μια υποσχόμενη διδακτική μέθοδο, βιωματικής μάθησης η οποία μπορεί να 

συμβάλει στην αλλαγή του τρόπου προσέγγισης της θεμάτων του περιβάλλοντος και της αειφορίας 
στη σχολική διαδικασία. Αποτελεί επίσης, αφετηρία για το χειρισμό πολύπλοκων περιβαλλοντικών 
ζητημάτων, στη βάση της ανάπτυξης ικανοτήτων παρατήρησης, διερεύνησης, ανάλυσης, 
πειραματισμού. Προσδίδει στη μάθηση προσωπικό και εμπειρικό χαρακτήρα, ξεφεύγοντας απ ό την 

αυστήρη ακαδημαϊκή γνώση, παρέχοντας συνάμα τη δυνατότητα για ολιστική πρόσεγγιση των 
ζητημάτων που συνδέονται με την υδατική εκπαίδευση (aquatic education) (Hart et al., 2014).  

Παρά το γεγονός ότι τα οφέλη της ενυδρειοπονίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου μάθησης, όπως 
αυτά καταγράφονται στη βιβλιογραφία, είναι σημαντικά, εντούτοις απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε 

σχέση με την αξιοποίηση της στην εκπαίδευση, το ρόλο και τη σημασία της στην ανάπτυξη υδατικής 
συνείδησης, όπως επίσης και της συμβολής της στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
Παράλληλα σε επίπεδο εκπαίδευσης είναι σημαντικό η έρευνα να εστιάσει σε θέματα διδακτικής της 
ενυδρειοπονίας, όπως επίσης και σε ζητήματα σχετικά με τη συμβολή της στη διδασκαλία των 

θεμάτων του περιβάλλοντος και της αειφορίας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων. 
Επίσης, ζητήματα σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα θέματα της 

ενυδρειοπονίας, και της εφαρμογής της στο σχολείο, όπως επίσης και η εξέταση των ανασχετικών 
παράγοντων για την εφαρμογή της στην εκπαίδευση, αλλά και η αναζήτηση των τρόπων για την 

απάμβλυνσή τους με στόχο την εφαρμογή της ενυδρειπονίας, τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και 
άτυπης εκπαίδευσης, χρήζουν συστηματικής έρευνας και ανάλυσης. Ειδικότερα σε χώρες οι οποίες 
αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ξηρασίας και λειψυδριάς, όπως οι χώρες της Μεσογείου, η 
αξιοποίηση της ενυδρειοπονίας στην εκπαίδευση είναι σημαντικό να τύχει πιο ενδελεχούς έρευνας.  
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Περίληψη  

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην διερεύνηση, μέσω των παραδοσιακών Ριζίτικων δημοτικών 
τραγουδιών της Δυτικής Κρήτης, της αλληλεπίδρασης αλλά και της αλληλοσυσχέτισης των 

επιστημών της Εθνομουσικολογίας με αυτήν του Περιβάλλοντος.  
Η εργασία πραγματώθηκε σύμφωνα με την ερευνητική μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Η 

ανάλυση περιεχομένου στηρίζεται στη σωστή, κατάλληλη και ειδικά προσαρμοσμένη στο θέμα 
μελέτης επιλογή κατηγοριών. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν 799 ριζίτικα δημοτικά τραγούδια..  

Από τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι στα Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης 
ανιχνεύονται θέσεις και στοιχεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση συνέχεται με τον κλάδο της Εθνομουσικολογίας όπως αυτή εκφράζεται μέσω των 
Ριζίτικων παραδοσιακών τραγουδιών.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 
κατέδειξαν τη σπουδαιότητα της σχέσης της δυτικής Κρήτης με ηθικοκοινωνικές και ανθρωπιστικές 
αξίες, περιβαλλοντική, ιστορική και πολιτισμική συνείδηση, αλλά και της ασέβειας του ανθρώπου 
προς το περιβάλλον, μέσα από το πρίσμα των ριζίτικων τραγουδιών και της ιδιαίτερης κρητικής 

διαλέκτου που τα διακρίνουν. 
 

Λέξεις-κλειδιά: Ριζίτικα τραγούδια, περιβάλλον, άυλη πολιτιστική κληρονομιά 

1. Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή οι άνθρωποι πολλές φορές παρατηρείται να ταυτίζουν την ποιότητα με την 
ποσότητα, το χρήμα με την ευτυχία, τον καταναλωτισμό με την ευημερία, την οικονομική μεγέθυνση 

με την πρόοδο και τη γενικότερη ανάπτυξη. Έννοιες και αξίες  έχουν διαστρεβλωθεί με αποτέλεσμα 
οι παραδοσιακοί τρόποι ζωής και οι τοπικές κουλτούρες, που χαρακτηρίζουν το πέρασμα των αιώνων 
και σηματοδοτούν τη ζωή των ατόμων και των κοινωνιών να παρασύρονται από το κύμα της 
«προόδου» και να αλλάζουν. Η πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση 

http://www.nytimes.com/2010/02/18/garden/18aqua.html
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εμπορευματοποιείται, οδηγώντας τον σύγχρονο κόσμο σε μία «πολιτισμική ομογενοποίηση» με τους 
ανθρώπους να μετατρέπονται σε καταναλωτές μιας μαζικής κουλτούρας (Φλογαΐτη, 2011).  

Η πολιτιστική κληρονομιά ενός λαού και ενός έθνους, αποτελεί τον πλούτο εκείνο που περνά 
από γενιά σε γενιά και συνδέει το παρόν με το παρελθόν με έναν τρόπο ιδιαίτερα μοναδικό και 

σπουδαίο (Παπαβασιλείου κ.ά., 2017: 356). 
Στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης ενός τόπου αποτελούν μεταξύ άλλων 

υλικά αγαθά όπως τοπία, κτίρια, μνημεία και αντικείμενα, αλλά και άυλα στοιχεία όπως είναι για 
παράδειγμα η γλώσσα, η λογοτεχνία, η χορευτική και μουσική παράδοση του εκάστοτε τόπου.  

Ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, βάσει της Σύμβασης της UNESCO, ορίζονται «οι 
πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, 
χειροτεχνήματα και οι πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται με αυτές, και τις οποίες οι κοινότητες, οι 
ομάδες, και κατά περίπτωση, τα άτομα αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί μέρος της πολιτιστικής 

κληρονομιάς τους» (UNESCO, 2003). 
Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά συνδέεται άρρηκτα με την αειφορία. Κάθε στοιχείο της 

πρέπει να «ανταποκρίνεται στα ήδη υφιστάμενα διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως 
και την απαίτηση για αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ κοινοτήτων, ομάδων και ατόμων και για βιώσιμη 

ανάπτυξη» (UNESCO, 2003). 
Άλλωστε για την επίτευξη μιας αειφόρου - βιώσιμης ανάπτυξης η προστασία του πολιτιστικού 

και φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί πρώτιστο μέλημα και φροντίδα (Παπαβασιλείου, 2015: 194). 
Τα στοιχεία που συνθέτουν την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά μεταφέρονται από τόπο σε 

τόπο, από γενιά σε γενιά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεταξύ των κοινοτήτων ένα αίσθημα 
συνέχειας, το οποίο θεωρείται ως μία από τις βασικές αρχές της δημιουργικότητας, καθώς και της 
πολιτιστικής δημιουργίας (UNESCO, 2002). 

Ο κυρίαρχος ρόλος που διαδραματίζει η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στα πλαίσια της 

αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνεται στη Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης. Πιο 
συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «η θεμελίωση της πραγματικής αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί την 
εμφάνιση ενός ολοκληρωμένου οράματος, βασισμένου στην ενίσχυση των αξιών και των πρακτικών 
που εμπλέκονται στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά». Επίσης ότι: «η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά 

όπως και η πολιτιστική ποικιλομορφία που απορρέει, από αυτήν, αποτελεί εγγύηση για την αειφόρο 
ανάπτυξη και την ειρήνη» (UNESCO, 2002). 

Κάθε άτομο από τη στιγμή που αποτελεί και μία ξεχωριστή μονάδα και προσωπικότητα, ζει 
και αναπτύσσεται σε ένα κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, ενώ αναλόγως των ερεθισμάτων που 

δέχεται, διαμορφώνει αντίστοιχα την προσωπικότητα, τις αντιλήψεις, τις αξίες και τις στάσεις του. 
Σε αυτή τη διαμόρφωση πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει η εκπαίδευση αξιών, η οποία συνάμα 
θεωρείται ως ένα σημαντικότατο κομμάτι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Γεωργόπουλος, 2002, 
Jickling, 2005). 

Παράλληλα, έχει επικρατήσει η άποψη πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση προσεγγίζεται 
καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα μέσω των συναισθημάτων που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται 
στις τέχνες (μουσική, χορός, λογοτεχνία, ζωγραφική κ.α.) από τη στιγμή που μέσω των τεχνών τα 
άτομα προσεγγίζουν τα περιβαλλοντικά θέματα περισσότερο δημιουργικά (Παπαβασιλείου, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα το δημοτικό τραγούδι άμεσα συνδεδεμένο με τη φύση «αποτελεί την 
κατεξοχήν καλλιτεχνική έκφραση της κοινωνίας της υπαίθρου» (Καψωμένος, 1996: 42).  

Τόσο ο άνθρωπος όσο και η φύση αποτελούν την πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς των 
δημοτικών τραγουδιών, μία αστείρευτη πηγή όπου μέσω αυτής ο λαός-ποιητής εκφράζει τα 

συναισθήματα και τις ιδέες του μέσα από εικόνες, παρομοιώσεις, σύμβολα ή αλληγορίες.  
Οι ήρωες των δημοτικών τραγουδιών αντιστοιχούν στα άτομα, στη φύση και στο νόμο της 

ζωής, ενώ ο θρίαμβος του κάθε ήρωα αντιστοιχεί στο θρίαμβο του ατόμου απέναντι  στην κοινωνία 
και της φύσης απέναντι στην κουλτούρα (Καψωμένος, 1996: 215 -216). 

Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι χαρακτηρίζεται ως ένας ιδιαιτέρως σημαντικός και πλούσιος 
κλάδος. Έχει τη μεγαλύτερη παράδοση, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και μία αδιάσπαστη πολιτισμική 
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συνέχεια. Αντιπροσωπεύει την πιο γνήσια πηγή του νεοελληνικού λυρισμού και συνάμα αποτελεί 
την αυθεντικότερη έκφραση της ελληνικής λαϊκής κουλτούρας (Καψωμένος, 1996: 18). Το φυσικό 
περιβάλλον εμφανίζεται και κυριαρχεί στη μουσική θεματολογία των παραδοσιακών τραγουδιών. Η 
έντονη φυσιολατρία στα τραγούδια αυτά υποδηλώνει το σεβασμό του ανθρώπου προς τη φύση, 

καθώς και την ανάγκη του για αρμονική συνύπαρξη με αυτήν. Στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 
απαντώνται συχνά στα δημοτικά τραγούδια, από τη στιγμή που ο άνθρωπος βιώνει καθημερινά μία 
διαλεκτική σχέση και άμεση επαφή με τη φύση (Αποστολάκης, 2010).  

Τα ριζίτικα είναι αναμφισβήτητα το αριστούργημα της Κρητικής Λογοτεχνίας και ίσως ένα 

από τα πιο αξιοσημείωτα ποιητικά σημεία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μέσα σε αυτά 
βρίσκει κανείς αποτυπωμένη όλη την ζωή της Κρήτης η οποία είναι γεγονός ότι διαφέρει εν συγκρίσει 
με τους άλλους νομούς της Ελλάδας. 

Στην Κρήτη, ο συνδυασμός των ζωντανών στοιχείων της παράδοσης με τις πληροφορίες που 

αντλεί κανείς από την ιστορία, μας οδηγούν στη διαπίστωση πως όλες εκείνες οι πανάρχαιες 
καταβολές που δίνουν ζωή και πνοή στον πολιτισμό μας διατηρήθηκαν στον τόπο αυτό με στοργή 
περίσσεια. Τα έθιμα είναι αυτά που δένουν τον άνθρωπο στενά με τον τόπο, το περιβάλλον, το  
συνάνθρωπο. Και στην ψυχή των Κρητικών τα ήθη και τα έθιμα κυριάρχησαν σε τέτοιο βαθμό, έτσι 

ώστε να γίνουν θεσμοί ακλόνητοι και ισχυροί στο διάβα των αιώνων (Παπαρηγοράκης, 1956).  
Όπως υποστηρίζεται η μουσική και το τραγούδι αποτελούσαν και αποτελούν τον  καθρέφτη 

μιας κοινωνίας. Η μουσική υπήρξε και λειτουργούσε ως αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και 
του πολιτισμού των λαών (Παπαοικονόμου - Κηπουργού, 2007).  

Ακούγοντας έτσι τα τραγούδια και τη μουσική που εκπροσωπούν την εκάστοτε εποχή, εύκολα 
αντιλαμβάνεται κανείς και τις κυρίαρχες τάσεις αυτής της εποχής. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και 
το τραγούδι ως αδιαίρετο κομμάτι του περιβάλλοντος. Οι σχέσεις φύσης και ανθρώπου είναι 
πολύπλοκες και πολυδιάστατες καθώς τα δύο αυτά στοιχεία αλληλοσυνδέονται, αλληλοεξαρτώνται 

και αλληλεπιδρούν (Φλογαΐτη, 2006, Παπαβασιλείου, 2015: 225 -228). Αυτός άλλωστε είναι και ένας 
από τους πρωταρχικούς στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η συνειδητοποίηση αυτής της 
αμφίδρομης και αλληλεπιδραστικής σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Η στενή αυτή 
σύνδεση της φύσης με τον άνθρωπο διαφαίνεται αναμφίβολα μέσω των δημοτικών τραγουδιών. 

Μέσα από τα δημοτικά τραγούδια εκφράζεται ο ψυχικός και συναισθηματικός κόσμος του λαού μας, 
ενώ συνάμα απεικονίζονται οι πόθοι, τα όνειρα, οι σκέψεις, οι ιδέες, το δικαίωμα στην ελευθερία, 
καημοί, χαρές και λύπες, η αξία της αγάπης, οι πίκρες της ξενιτιάς και του θανάτου (Αποστολάκης, 
2010).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση, μέσω των παραδοσιακών 
τραγουδιών - Ριζίτικων δημοτικών τραγουδιών της Δυτικής Κρήτης, της αλληλεπίδρασης αλλά και 
της αλληλοσυσχέτισης των επιστημών της Εθνομουσικολογίας με αυτήν του Περιβάλλοντος.  Οι 
στόχοι που τέθηκαν είναι η ανίχνευση της αλληλένδετης και αλληλοεπηρεαζόμενης σχέσης μεταξύ 

της Μουσικής και του Περιβάλλοντος καθώς και η ανάδειξη της σπουδαιότητας και της 
χρησιμότητας της Παραδοσιακής μουσικής γενικότερα και των Κρητικών δημοτικών τραγουδιών 
ειδικότερα, στη διατήρηση της ίδιας της Παράδοσης, από τη στιγμή που αυτή αποτελεί αναπόσπαστο 
και αδιαίρετο κομμάτι του ανθρωπογενούς - πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

Η παρούσα εργασία πραγματώθηκε σύμφωνα με την ερευνητική μέθοδο της ανάλυσης 
περιεχομένου το χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2022. Η ανάλυση 
περιεχομένου στηρίζεται στη σωστή, κατάλληλη και ειδικά προσαρμοσμένη στο θέμα μελέτης 
επιλογή κατηγοριών.  

Οι κατηγορίες που επιλέχθηκαν είναι οι ακόλουθες: 
1. Ηθικοκοινωνικές αξίες 
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• Εθνική ταυτότητα: Στην κατηγορία αυτή αναφερόμαστε στα Ριζίτικα Ακριτικά και ηρωικά 
δημοτικά τραγούδια με τα οποία ο λαός-ποιητής εξυμνεί γεγονότα που σχετίζονται με τη ζωή, 
τις περιπέτειες και τη δράση των ακριτών.  

• Περιβαλλοντική συνείδηση: Πληθώρα περιβαλλοντικών στοιχείων, τα οποία συνάδουν στη 

διαμόρφωση μιας φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και ήθους συναντάμε στα Ριζίτικα 
τραγούδια. 

• Πολιτισμική συνείδηση: Η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου αποτελεί και τον βασικό 

αρωγό στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Γίνεται αναφορά στην κατηγορία αυτή 
στην Παράδοση (Νανουρίσματα, ταχταρίσματα, μοιρολόγια), στη θρησκεία (Θρησκευτικά, 
Λατρευτικά) στην εκπαίδευση (Γνωμικά, Διδακτικά). 

• Μετανάστευση: Γίνεται αναφορά στα Ριζίτικα τραγούδια της ξενιτιάς στα οποία 

περιγράφονται τα βάσανα που έχει η ξενιτιά τόσο για εκείνους που φεύγουν όσο και για 
αυτούς που μένουν και θα περιμένουν για πολλά χρόνια, μάταια πολλές φορές, την επάνοδο 
των αγαπημένων τους προσώπων.  

• Ιστορική συνείδηση: Στη συγκεκριμένη κατηγορία αναφερόμαστε στα Ριζίτικα ιστορικά 

δημοτικά τραγούδια τα οποία έχουν ως θεματική ενότητα ηρωικά κατορθώματα ιστορικών 
προσώπων, μάχες, ναυμαχίες, πολιορκίες, αλώσεις και καταστροφές πόλεων, φρουρίων και 
διαφόρων άλλων τόπων. 

• Φιλία - Κοινωνικότητα: Γίνεται αναφορά στα Ριζίτικα γνωμικά τραγούδια των οποίων το 

θεματολόγιο περιέχει υποθήκες ηθικοκοινωνικές ανάμεσα στις διανθρώπινες σχέσεις.  

2. Ανθρωπιστικές αξίες 

• Αγάπη: Γίνεται αναφορά στα Ριζίτικα τραγούδια της Αγάπης, στα οποία ο ποιητής λαός μας 
τραγουδά με σκοπό να επαινέσει τα χαρίσματα ενός αγαπημένου προσώπου ή  να εκφράσει 
τον ερωτικό του καημό. 

• Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Στην παρούσα κατηγορία αναφέρονται τα 
στοιχεία εκείνα που δηλώνουν την υπεροπτική συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στο 

φυσικό περιβάλλον, όπως αυτά φανερώνονται στα Ριζίτικα.  

• Ανθρώπινα δικαιώματα: Από τα διδάγματα της νομικο-κοινωνικής επιστήμης ως δικαίωμα 
ορίζεται η υλοποίηση ανθρωπίνων αναγκών, εν προκειμένω της έκφρασης και δη της 

πολιτισμικής έκφρασης. Επιπροσθέτως, θα επισημανθούν εδώ και το δικαίωμα στην 
Ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα στη ζωή που παρατηρούνται σε πλείστα σημεία στην 
ποίηση των Ριζίτικων τραγουδιών.  

Το δείγμα των παραδοσιακών τραγουδιών της έρευνας αποτέλεσαν 799 ριζίτικα κατανεμημένα 
όπως αναγράφονται στη συνέχεια. 

Στοιχεία: 799 Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης.  

1) Ακριτικά Ηρωικά, Σύνολο σελίδων: 62, τραγούδια με αρίθμηση 1 -119. 
2) Ιστορικά, Σύνολο σελίδων: 82, τραγούδια με αρίθμηση 120-289. 
3) Παραλογές, Σύνολο σελίδων: 107, τραγούδια με αρίθμηση 290-405. 
4) Ερωτικά, του Γάμου, τις ξεφάντωσης, Σύνολο σελίδων: 69, τραγούδια με αρίθμηση 406-545. 

5) Νανουρίσματα, Ταχταρίσματα, Παιδικά, Σύνολο σελίδων: 10, τραγούδια με αρίθμηση 546-
566. 
6) Της Ξενιτιάς, Σύνολο σελίδων: 13, τραγούδια με αρίθμηση 567-592. 
7) Μοιρολόγια του Κάτω Κόσμου, του Χάρου, Σύνολο σελίδων: 47, τραγούδια με αρίθμηση 

593-674. 
8) Θρησκευτικά Λατρευτικά, Σύνολο σελίδων: 30, τραγούδια με αρίθμηση 675-702. 
9) Γνωμικά, Σύνολο σελίδων: 13, τραγούδια με αρίθμηση 703-728. 
10) Ποιμενικά – ζωοκλοπής - εργατικά, Σύνολο σελίδων: 20, τραγούδια με αρίθμηση 729-765. 
11) Σατιρικά Ευτράπελα, Σύνολο σελίδων: 25, τραγούδια με αρίθμηση 766-799. 
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Οι μονάδες καταγραφής και ανάλυσης των δεδομένων τα οποία και αποτέλεσαν τον βασικό 
πυρήνα της κατηγοριοποίησης δύνανται να είναι μία λέξη, μία φράση, μία στροφή, το συνολικό 
κείμενο του τραγουδιού. 

Έτσι σύμφωνα με την ανάλυση που υιοθετούμε για τη μελέτη περιεχομένου, διακρίνουμε τρία 

είδη ανάλυσης: 

α) Λεξιλογική ανάλυση, όπου οι λέξεις, οι όροι, τα σύμβολα κ.ο.κ. διακρίνονται και 
ταξινομούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. 

β) Φραστική ανάλυση, στην οποία ένα κείμενο χωρίζεται στα μέρη που το συναποτελούν 
(κυρίως όσον αφορά στο συντακτικό), ενώ η ανάλυση στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται 
τμηματικά. 

γ) Θεματική ή σημασιολογική ανάλυση: Στην ανάλυση αυτή εστιάζονται έννοιες, νοήματα ή 

θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο μελέτης (Τζάνη, Κεχαγιάς, 2005: 6).  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα βασίστηκε στη συλλογή του Σταμάτη Α. Αποστολάκη: Ριζίτικα - τα δημοτικά 
τραγούδια της Κρήτης (Αποστολάκης, 2010). Από την ανάλυση περιεχομένου προκύπτουν τα 
παρακάτω αποτελέσματα: 

1ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια - Ακριτικά Ηρωικά 

α. Ηθικοκοινωνικές αξίες 
Εθνική ταυτότητα - Γίνεται αναφορά σε 32 τραγούδια: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,15, 17, 21, 25, 

27, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 54, 55, 65, 66, 67, 70, 71, 80, 81, 93, 99, 104  
Πολιτισμική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 2 τραγούδια: 67,76 
Περιβαλλοντική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 49 τραγούδια: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 
16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 62, 63, 64, 85, 86, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 105, 106, 107, 108, 109.  
Μετανάστευση: Ουδέν 
Ιστορική συνείδηση: Ουδέν 
Φιλία - Κοινωνικότητα - Γίνεται αναφορά σε 3 τραγούδια: 57,58,117 

β. Ανθρωπιστικές αξίες 
Αγάπη: Ουδέν 
Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Ουδέν 
Ανθρώπινα δικαιώματα: Ουδέν 

2ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια - Ιστορικά 

α. Ηθικοκοινωνικές αξίες 

Εθνική ταυτότητα: Ουδέν 
Περιβαλλοντική συνείδηση: Ουδέν 
Πολιτισμική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 185  
Μετανάστευση: Ουδέν 
Ιστορική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 18 τραγούδια: 120,121, 123 , 125, 126, 127, 137, 

151, 187, 217, 222, 224, 241, 242, 269, 275, 276, 277 
Φιλία - Κοινωνικότητα - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 163 
β. Ανθρωπιστικές αξίες 
Αγάπη: Ουδέν 

Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Ουδέν 
Ανθρώπινα δικαιώματα - Γίνεται αναφορά σε 2 τραγούδια: 157, 217  

3ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια - Παραλογές 
α. Ηθικοκοινωνικές αξίες 

Εθνική ταυτότητα: Ουδέν 
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Περιβαλλοντική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 12 τραγούδια: 316, 321, 322, 331, 332, 357, 
358, 359, 372, 380, 392 και 397. 
Πολιτισμική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 3 τραγούδια: 291, 304,361 
Μετανάστευση - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 404 

Ιστορική συνείδηση: Ουδέν 
Φιλία - Κοινωνικότητα - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 295 
β. Ανθρωπιστικές αξίες 
Αγάπη - Γίνεται αναφορά σε 3 τραγούδια: 292, 311, 361 

Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Ουδέν 
Ανθρώπινα δικαιώματα - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 312 

4ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια - Ερωτικά - Του γάμου - Της ξεφάντωσης 

α. Ηθικοκοινωνικές αξίες 
Εθνική ταυτότητα: Ουδέν 
Περιβαλλοντική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 12 τραγούδια: 413, 416, 418, 422, 424, 429, 

430, 431, 453, 462, 489, 522 
Πολιτισμική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 2 τραγούδια: 420, 425  
Μετανάστευση: Ουδέν 
Ιστορική συνείδηση: Ουδέν 

Φιλία - Κοινωνικότητα - Γίνεται αναφορά σε 5 τραγούδια: 420, 437, 442, 446, 450  
β. Ανθρωπιστικές αξίες 
Αγάπη - Γίνεται αναφορά σε τρία τραγούδια: 457,489, 508 
Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Ουδέν 

Ανθρώπινα δικαιώματα: Ουδέν 

5ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια - Νανουρίσματα - Ταχταρίσματα - Παιδικά 

α. Ηθικοκοινωνικές αξίες 
Εθνική ταυτότητα: Ουδέν 
Περιβαλλοντική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 5 τραγούδια: 550, 552, 558, 564, 565 
Πολιτισμική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 2 τραγούδια: 554, 556 

Μετανάστευση: Ουδέν 
Ιστορική συνείδηση: Ουδέν 
Φιλία – Κοινωνικότητα: Ουδέν 
β. Ανθρωπιστικές αξίες 

Αγάπη - Γίνεται αναφορά σε 14 τραγούδια: 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 
558, 561, 562 και 563 
Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Ουδέν 
Ανθρώπινα δικαιώματα: Ουδέν 

6ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια - Της ξενιτιάς 

α. Ηθικοκοινωνικές αξίες: Ουδέν 

Εθνική ταυτότητα: Ουδέν 
Περιβαλλοντική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 7 τραγούδια: 570, 580, 585, 586, 588, 589, 
590 
Πολιτισμική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 2 τραγούδια: 572, 574  

Μετανάστευση - Γίνεται αναφορά σε 2 τραγούδια: 567 - 592 
Ιστορική συνείδηση: Ουδέν 
Φιλία – Κοινωνικότητα: Ουδέν 
β. Ανθρωπιστικές αξίες 

Αγάπη: Ουδέν 
Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Ουδέν 
Ανθρώπινα δικαιώματα: Ουδέν 
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7ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια - Μοιρολόγια - Του κάτω κόσμου - Του Χάρου 

α. Ηθικοκοινωνικές αξίες 
Εθνική ταυτότητα: Ουδέν 
Περιβαλλοντική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 9 τραγούδια: 593, 595, 602, 603 , 604, 605, 

638, 650, 661 
Πολιτισμική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 662  
Μετανάστευση: Ουδέν 
Ιστορική συνείδηση: Ουδέν 

Φιλία – Κοινωνικότητα: Ουδέν 
β. Ανθρωπιστικές αξίες 
Αγάπη - Γίνεται αναφορά σε 2 τραγούδια: 593 - 619 
Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Ουδέν 

Ανθρώπινα δικαιώματα: Ουδέν 

8ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια - Θρησκευτικά, Λατρευτικά 

α. Ηθικοκοινωνικές αξίες 
Εθνική ταυτότητα: Ουδέν 
Περιβαλλοντική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 3 τραγούδια: 675, 690, 691 
Πολιτισμική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 22 τραγούδια: 675, 676, 678, 679, 680, 682,  683, 

684, 686, 695, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700,701 και 702.  
Μετανάστευση: Ουδέν 
Ιστορική συνείδηση: Ουδέν 
Φιλία – Κοινωνικότητα: Ουδέν 

β. Ανθρωπιστικές αξίες 
Αγάπη: Ουδέν 
Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Ουδέν 
Ανθρώπινα δικαιώματα: Ουδέν 

9ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια - Γνωμικά 

α. Ηθικοκοινωνικές αξίες 

Εθνική ταυτότητα: Ουδέν 
Περιβαλλοντική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 713  
Πολιτισμική συνείδηση: Ουδέν 
Μετανάστευση: Ουδέν 

Ιστορική συνείδηση: Ουδέν 
Φιλία – Κοινωνικότητα - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 722 
β. Ανθρωπιστικές αξίες 
Αγάπη - Γίνεται αναφορά σε 2 τραγούδια: 707, 708 

Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Ουδέν 
Ανθρώπινα δικαιώματα: Ουδέν 

10ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια – Ποιμενικά, ζωοκλοπής, εργατικά 
α. Ηθικοκοινωνικές αξίες 

Εθνική ταυτότητα: Ουδέν 
Περιβαλλοντική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 754  
Πολιτισμική συνείδηση: Ουδέν 
Μετανάστευση: Ουδέν 

Ιστορική συνείδηση: Ουδέν 
Φιλία – Κοινωνικότητα - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 761 
β. Ανθρωπιστικές αξίες 
Αγάπη: Ουδέν 
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Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον - Γίνεται αναφορά σε 11 τραγούδια: 729, 
730, 734, 735, 738, 746, 748, 749, 750, 758 και 759 
Ανθρώπινα δικαιώματα: Ουδέν 

11ο Στοιχείο: Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια - Σατυρικά, Ευτράπελα 

α. Ηθικοκοινωνικές αξίες 
Εθνική ταυτότητα : Ουδέν 

Περιβαλλοντική συνείδηση - Γίνεται αναφορά σε 4 τραγούδια: 768, 769, 771, 777 
Πολιτισμική συνείδηση: Ουδέν 
Μετανάστευση: Ουδέν 
Ιστορική συνείδηση: Ουδέν 

Φιλία – Κοινωνικότητα - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 796 
β. Ανθρωπιστικές αξίες 
Αγάπη - Γίνεται αναφορά σε 1 τραγούδι: 775 
Ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Ουδέν 

Ανθρώπινα δικαιώματα: Ουδέν  

3. Συμπεράσματα 

Μία ασφαλής έναρξη συμπερασμάτων αποτελεί η διαπίστωση πως ένας από τους 
πρωταρχικούς στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί η συνειδητοποίηση της 
αμφίδρομης σχέσης μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης. Το γεγονός αυτό βλέπουμε να 
επαναλαμβάνεται και στις τέχνες.  

Μέσα από τη μελέτη αυτή των δημοτικών τραγουδιών της Κρήτης διαπιστώνουμε για μία 
ακόμη φορά πως το δημοτικό τραγούδι αποτελεί ένα γνήσιο λαϊκό δημιούργημα και μία ανεκτίμητης 
αξίας πνευματική κληρονομιά, στην οποία καθρεφτίζονται οι παραδόσεις, τα ήθη, οι πόθοι και οι 
ελπίδες ενός λαού. 

Μέσω της παρούσης έρευνας, διαπιστώθηκε το πόσο άμεσα συνυφασμένη είναι η 
παραδοσιακή μουσική της Κρήτης με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  

Σε σχέση με τις ηθικοκοινωνικές αξίες παρατηρούμε από την ανάλυση του υλικού ότι 
προβάλλονται ως εξής: 

Η Εθνική ταυτότητα: Αποτελεί  βασικό χαρακτηριστικό της ποίησης των ριζίτικων Ακριτικών 
- Ηρωικών τραγουδιών, με τα οποία ο ποιητής λαός εγκωμιάζει γεγονότα που σχετίζονται με τη 
ζωή, τις περιπέτειες και τη δράση των ακριτών - φυλάκων των συνόρων της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας. Τα τραγούδια αυτά είναι γεμάτα από πολεμική και ηρωική πνοή,  ενώ έκδηλα 

φανερώνουν την ψυχή του ελληνικού λαού. Οι λαϊκοί τραγουδιστές παρουσιάζουν την εθνική 
περηφάνια για τις νίκες και τα κατορθώματα των Βυζαντινών ηρώων, ενώ παράλληλα εκφράζουν 
τον θαυμασμό των νεότερων γενιών στο πρόσωπό τους.  

Η  Περιβαλλοντική συνείδηση: Είναι η βασικότερη αξία, την οποία συναντά κανείς στην 

ποίηση των ριζίτικων τραγουδιών όλων των κατηγοριών, στις οποίες αυτά ταξινομούνται. 
Παρατηρήθηκε πως το φυσικό περιβάλλον παίζει κυρίαρχο ρόλο στο δημοτικό τραγούδι της Κρήτης. 

Η έντονη φυσιολατρία που χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης εμπνέει τον 
σεβασμό προς αυτήν ενώ ταυτόχρονα εκφράζει και την ανείπωτη χαρά και αναγκαιότητα του 

ανθρώπου για την αρμονική του συνύπαρξη με τη φύση.  
Το φυσικό περιβάλλον παίρνει ανθρώπινες ιδιότητες και συμμετέχει στον συναισθηματικό 

κόσμο του ανθρώπου. Επιπροσθέτως, η φύση και τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται για να 
παρουσιάσουν και να δώσουν έμφαση σε γεγονότα της ζωής του ανθρώπου. Τέλος, η φύση  στα 

δημοτικά τραγούδια της Κρήτης παρουσιάζεται ως ελπίδα και ως σύμβολο της αθανασίας της 
ανθρώπινης ψυχής. 

Η Πολιτισμική συνείδηση: Αποτελεί μία αξία που χαρακτηρίζει κατά βάση την ποίηση των 
Ριζίτικων Νανουρισμάτων - Ταχταρισμάτων - Παιδικών, των Ριζίτικων Θρησκευτικών- 

Λατρευτικών καθώς και των Ριζίτικων - Γνωμικών. Στα τραγούδια αυτά διαρκείς είναι οι αναφορές 
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στην παράδοση (ήθη - έθιμα, κάλαντα, παινέματα, πανηγύρια), στη θρησκεία και στην εκπαίδευση, 
μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η πνευματική καλλιέργεια του ατόμου, η προβολή αξιών και η 
συνολική διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Περιλαμβάνουν θέματα που άπτονται των 
κοινωνικών, ηθικών και ανθρώπινων σχέσεων.  

Η Μετανάστευση: Είναι έκδηλη στα Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς, στα οποία 
τραγουδιούνται και αποτυπώνονται τα βάσανα που έχει ο ξενιτεμός τόσο για αυτόν που φεύγει, όσο 
και για εκείνους που μένουν πίσω και περιμένουν χρόνους πολλούς, και πολλές φορές μάταια, τον 
επαναπατρισμό του αγαπημένου τους προσώπου. 

Η Ιστορική συνείδηση: Χαρακτηρίζεται ως το βασικό γνώρισμα της ποίησης και του 
περιεχομένου των Ριζίτικων ιστορικών δημοτικών τραγουδιών. Τα τραγούδια αυτά έχουν ως θέμα 
τους ηρωικά κατορθώματα ιστορικών προσώπων, μάχες, πολιορκίες, αλώσεις και καταστροφές 
πόλεων, καθώς και διάφορα άλλα ανάλογα γεγονότα ιστορικά της πολεμικής ή πολιτικής  ιστορίας 

μας. Τα ριζίτικα ιστορικά τραγούδια μαρτυρούν ότι ο λαός της Κρήτης ακολουθεί μία πορεία, η οποία 
χαρακτηρίζεται και προσδιορίζεται από μία ολοζώντανη ιστορική μνήμη.  

Η Φιλία - Κοινωνικότητα: Τη  αξία της φιλίας σε σχέση με την κοινωνικότητα συναντήσαμε 
στις περισσότερες κατηγορίες των Ριζίτικων τραγουδιών. Ο θεσμός της αδελφοποιίας, η αμοιβαία 

εκτίμηση, η αφοσίωση και η επιλογή του πιστού φίλου αποτελούν συνήθη στοιχεία του ποιητικού 
περιεχομένου των δημοτικών τραγουδιών της Κρήτης.  

Σε σχέση με τις Ανθρωπιστικές αξίες παρατηρούμε από την ανάλυση του υλικού ότι 
προβάλλονται τα εξής: 

Η αγάπη: Αξία η οποία διακρίνεται στην ποίηση των Ριζίτικων δημοτικών τραγουδιών και 
γίνεται κυρίως αντιληπτή στην κατηγορία των ερωτικών και των γαμήλιων τραγουδιών της 
δημοτικής μουσικής της Κρήτης. Ο λαός μας, ένας λαός συναισθηματικός, φυσικό κι επόμενο ήταν 
να τραγουδήσει και να επαινέσει τα χαρίσματα του αγαπημένου του προσώπου. Μάλιστα η ποίηση 

των τραγουδιών αυτών είναι εξίσου παλαιά, όπως ακριβώς και το ανθρώπινο συναίσθημα από το 
οποίο εμπνέεται. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον θαυμασμό προς την ίδια τη φύση. Η φυσιολατρία αποτελεί 
ένα γνώρισμα που αρμόζει στα δημοτικά αυτά άσματα καθώς πολλές είναι οι αλληγορίες και οι 

παρομοιώσεις εμπνευσμένες από το φυσικό περιβάλλον. 
Μία άλλη κατηγορία τραγουδιών, στην οποία διαπιστώθηκε φανερώς η αξία της αγάπης είναι 

τα μοιρολόγια και ιδιαίτερα αυτά της μάνας προς το παιδί της. Σε αυτά εκτός από τη βαθύτατη θλίψη 
της εκφράζει συνάμα και όλη της την τρυφερότητα και μητρική αγάπη. Τα πλούσια συναισθήματα 

αγάπης και στοργής που διακατέχουν τη μητέρα για το μικρό παιδί ή το βρέφος της εκφράζονται 
επίσης και στα νανουρίσματα, τα ταχταρίσματα και τα παιδικά ριζίτικα τραγούδια.  

Η ασέβεια του ανθρώπου προς το περιβάλλον: Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρήθηκε πως η 
ασέβεια σχετίζεται με την αλαζονική συμπεριφορά του ανθρώπου, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του 

κυρίαρχο της φύσης. Η ασέβεια αυτή, καθώς και η ζωοκλοπή ως παρακλάδι της χαρακτηρίζει κυρίως 
το περιεχόμενο των στίχων των Ριζίτικων Ποιμενικών τραγουδιών.  

Τα ανθρώπινα δικαιώματα: Πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς, δύναμης και ηρωισμού 
εκφράστηκαν στην ποίηση των Ριζίτικων Ακριτικών και Ιστορικών δημοτικών τραγουδιών. Ο λαός 

- ποιητής μέσα από τους στίχους φανερώνει με τρόπο έμμεσο όλη εκείνη τη λαχτάρα που τον 
διακατέχει για την εξασφάλιση ύψιστων δικαιωμάτων στη ζωή και στην ελευθερία. 

Συνοψίζοντας, γίνεται φανερό ότι στα Ριζίτικα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης ανιχνεύονται 
θέσεις και στοιχεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

συνέχεται με τον κλάδο της Εθνομουσικολογίας όπως αυτή εκφράζεται μέσω των Ριζίτικων 
παραδοσιακών τραγουδιών.  
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Περίληψη  

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανίχνευση και καταγραφή των αντιλήψεων και των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την πραγματοποίηση 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων καθώς και των επιμορφωτικών τους αναγκών.  

Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα, με εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022. Πληθυσμός της έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι 
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εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου και τα ερωτηματολόγια τα οποία 
συγκεντρώθηκαν ανέρχονται στον αριθμό 189.  

Όσον αφορά τα συμπεράσματα της έρευνας σχετικά με την υλοποίηση ΠΠΕ η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων εκτιμάει πως οδηγεί στην υιοθέτηση ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς με 

κυριότερες δυσκολίες την έλλειψη ενημέρωσης, την έλλειψη χρόνου και την πίεση για την 
ολοκλήρωση της ύλης του αναλυτικού προγράμματος. Τέλος, θεωρούν απαραίτητη την επιμόρφωσή 
τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τα προγράμματά της.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 

κατέδειξαν την αναγκαιότητα πραγματοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων και την ένταξή 
τους στο υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα. 

 
Λέξεις-κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Μέθοδος Project  

1. Εισαγωγή 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) μετράει πλέον δεκαετίες μέσα στο ελληνικό σχολείο και, 
παρόλο που έγιναν προσπάθειες να καθιερωθεί στην ελληνική εκπαίδευση και να αποτελέσει 
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, τελικά δείχνει να μην τα καταφέρνει, όπως θα ήταν επιθυμητό. Μέσα 
σε αυτές τις δεκαετίες υπήρξαν πολλά θετικά βήματα, όμως όχι θεαματικά, καθώς ο αριθμός των 

Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία και 
αποτελούν το κύριο εργαλείο της ΠΕ για την εφαρμογή της, ήταν ιδιαίτερα μικρός και ο αριθμός των 
συμμετεχόντων, εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών περιορισμένος.  

Παράγοντα κλειδί, για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΠΕ και της πραγματοποίησης ΠΠΕ 

αποτελεί ο/η εκπαιδευτικός. Μέσα από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει διαπιστωθεί πως 
μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών δεν έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες που συνδέονται με την ΠΕ, 
καθώς επίσης πως πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν ελάχιστη ή και καθόλου κατάρτιση στις μεθόδους της, 
με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν από πού θα πρέπει να ξεκινήσουν, ώστε να εντάξουν την ΠΕ στην 

διδακτική τους διαδικασία. Η εφαρμογή ΠΠΕ αποτελεί μία διαδικασία αγχωτική και την ίδια στιγμή 
απαιτητική για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι χρειάζεται να καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια 
ώστε να οδηγηθούν στα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Ήδη από την δεκαετία του 80 έγιναν πολλές προσπάθειες να αναπτυχθεί η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση στη χώρα μας και πολλοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που αγκάλιασαν την ιδέα της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανέπτυξαν αξιόλογες δραστηριότητες. Παρόλα όμως αυτά τα 
θετικά βήματα και τα τόσα χρόνια πού γίνεται η προσπάθεια ένταξης της ΠΕ στα σχολεία, η σχέση 
της με το σχολικό πρόγραμμα παραμένει περιθωριακή, και εξακολουθεί η υλοποίηση της να γίνεται 

μέσα σε εθελοντική βάση, από μία μικρή μερίδα εκπαιδευτικών με περιβαλλοντικές αλλά και 
εκπαιδευτικές ανησυχίες και εν μέσω πολλών εμποδίων. Η πραγματοποίηση  περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων στα σχολεία γίνεται συνήθως ξεχωριστά από το πρόγραμμα του σχολείου, ενώ τα 
κίνητρα που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς ήταν ελάχιστα και ο ανάλογος χώρος μέσα στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα δεν δημιουργήθηκε ποτέ για την υλοποίηση  περιβαλλοντικών προγραμμάτων  
(Παπαδημητρίου, 1998). 

Από το πέρασμα της ΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) δημιο υργείται 
μία ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να ενταχθεί αυτού του είδους η εκπαίδευση στην ελληνική σχολική 

πραγματικότητα. Οι στόχοι της ΠΕ για την αειφορία εστιάζονται στην ενημέρωση, την αλλαγή αξιών, 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διαμόρφωση κατάλληλης συμπεριφοράς, αλλά κυρίως στη δημιουργία 
ενεργών πολιτών. Κύριο χαρακτηριστικό της ΠΕ για την αειφορία είναι ο προσανατολισμός της στο 
μέλλον. Είναι η εκπαίδευση αυτή η οποία ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν σε διαδικασίες 

και συλλογικές λήψεις αποφάσεων, μέσα από μία κριτική ανάλυση κοινωνικών και πολιτικών 
δεδομένων, που δημιουργούν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Σε αυτήν την εκπαίδευση η φύση δεν 
αποτελεί μία μεμονωμένη οντότητα ως αντικείμενο και ως πεδίο μάθησης και πηγή γνώσης.  
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Αντικείμενο της ΕΑΑ είναι τα περιβαλλοντικά ζητήματα που μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από 
τη φύση στην κοινωνία των πολιτών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη συλλογικής κοινωνικής δράσης, 
ώστε να αποφέρουν  μία ουσιαστική αλλαγή της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πραγματικότητας. 
Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο να υιοθετήσουν προσεγγίσεις που 

ενθαρρύνουν την ενοποιημένη σκέψη, την κριτική σκέψη, τις δεξιότητες και την ανάπτυξη ενός 
ολιστικού συστήματος αξιών, από τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν μία εκπαίδευση 
επικεντρωμένη στην ολοκλήρωση της σχολικής ύλης και στην εξέταση των μαθημάτων, που 
στηρίζεται στον διαχωρισμό της γνώσης και την απομόνωση των γνωστικών αντικειμένων.  

Επιπλέον, ο προσανατολισμός της ΠΕ στους μαθητές, όπου κεντρικό σημείο είναι οι ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντά του παιδιού, καθώς και οι διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζει,  όπως για 
παράδειγμα η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, η συνεργατική 
μάθηση και η διαθεματική προσέγγιση, έρχονται αντιμέτωπες με τις βαθιά ριζωμένες  

δασκαλοκεντρικές παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους που επικρατούν στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, καθώς και το ανταγωνιστικό βαθμοθηρικό μαθησιακό περιβάλλον. Όλοι οι παραπάνω 
λόγοι σε συνδυασμό με την προϋπόθεση της εθελοντικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών σε ΠΠΕ, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο ότι μόνο μία μικρή μερίδα εκπαιδευτικών με 

εκπαιδευτικές ανησυχίες και με περιβαλλοντικές ευαισθησίες εφαρμόζουν μέχρι στιγμής ΠΠΕ 
(Ταμουτσέλη,  2003). 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που καλούνται να εφαρμόσουν την ΠΕ δεν έχουν διδαχτεί 
και δεν έχουν συμμετάσχει κατά τα μαθητικά τους χρόνια σε κάποιο ΠΠΕ,  αλλά και κατά τα 

φοιτητικά τους χρόνια δεν έχουν παρακολουθήσει και διδαχτεί παρόμοιες μαθητοκεντρικές μεθόδους 
διδασκαλίας, ώστε να έχουν την απαραίτητη εξοικείωση για να μπορέσουν να τις μεταφέρουν και να 
τις εφαρμόσουν στην τάξη σε ΠΠΕ (Ζυγούρη, 2005). 

Θα πρέπει ο σχεδιασμός των πανεπιστημιακών μαθημάτων που αφορούν την ΠΕ και την ΕΑΑ 

να συνυπολογίζει τις αρχικές ιδέες αλλά και εμπειρίες των φοιτητών, ώστε με τον κατάλληλο 
σχεδιασμό τα μαθήματα να προσφέρουν τις μαθησιακές εμπειρίες εκείνες, οι οποίες θα βοηθήσουν 
τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, τόσο για να δομήσουν την δική τους αντίληψη για το περιβάλλον, 
όσο και να προετοιμάσουν κατάλληλα το εκπαιδευτικό τους έργο για τους μελλοντικούς μαθητές 

τους (Παπαδοπούλου, Μαλανδράκης & Γαβριλάκης, 2015).  
Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του, την έρευνα, την ανάλυση και την αξιολόγηση ΠΠΕ, ο 

Αθανασάκης (2010), εντοπίζει και οριοθετεί τα εμπόδια, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 
αναδύονται στη διάρκεια της σχεδίασης,  της οργάνωσης και της εφαρμογής τους, προβλήματα, 

εμπόδια και δυσκολίες, που όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, οφείλουν να ξεπεραστούν με θεσμικές 
παρεμβάσεις (Αθανασάκης, 2010).  

Σε προηγούμενη έρευνα των Καζαντζή, Κολοκυθά, Γαβριλάκη & Λέκκα (2005), τίθεται στους 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας που υλοποιούν ΠΠΕ, το ερώτημα «ποια 

θεωρούν ότι αποτελούν υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της ΠΕ στη χώρα μας» . 
Κοινά σημεία και των δύο παραπάνω ερευνών είναι: 

• ο περιορισμένος χρόνος που υπάρχει για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ 

• το πρόβλημα της περιορισμένης διάθεσης οικονομικών πόρων  

• οι περιορισμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα θεωρίας και 

εφαρμογής της ΠΕ 

• η έλλειψη ενός μηχανισμού συστηματικής αξιολόγησης του θεσμού.  

• η ασυμβατότητα μεταξύ των προγραμμάτων ΠΕ και αυτόν του παραδοσιακού σχολικού 
προγράμματος σπουδών 

Μέσα από την έρευνα των Αγγελίδου & Κρητικού (2006), εκπαιδευτικοί με συστηματική 
εμπλοκή στην ΠΕ καταδεικνύουν πως το σημαντικότερο εμπόδιο της ΠΕ είναι η ίδια της η θέση μέσα 

στο σχολείο, δηλαδή η θέση της στο αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και η 
ανελαστικότητα του σημερινού σχολείου και τα γραφειοκρατικά στοιχεία που υπεισέρχο νται κατά 
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την εφαρμογή της ΠΕ σήμερα. Ως δεύτερο στην σειρά εμπόδιο τοποθετούν τη θεσμική στήριξη της 
ΠΕ και το κοινωνικό πλαίσιο. Επίσης, η μερική αδιαφορία μαθητών αλλά και η έλλειψη συνεργασίας 
με συναδέλφους είναι άλλο ένα πρόβλημα που συναντούν στην προσπάθειά τους να στηρίξουν την 
θέση της ΠΕ μέσα στα σχολεία. 

Οι Φραγκούλης & Ανάγνου, (2014), τονίζουν την αναγκαιότητα της «συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης». Για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις συνεχόμενες 
και αυξανόμενες απαιτήσεις του ρόλου του, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωσή  του. Η 
συμπληρωματική αυτή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών συμπληρώνει τις τυχόν 

ανεπάρκειες και ελλείψεις της βασικής τους εκπαίδευσης (Φραγκούλης & Ανάγνου, 2014).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Μέσα από την παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να εντοπισθούν οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 30 χρονιά μετά την επίσημη 
θεσμοθέτηση της ΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση, να ερευνηθεί σε τοπικό επίπεδο κατά πόσο 

εντάσσεται η ΠΕ στα δημοτικά σχολεία της νήσου Ρόδου και τι δυσκολίες συναντάνε οι 
εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την ΠΕ και υλοποιούν ΠΠΕ.  

Παρ’ όλο το σημαντικό έργο το οποίο έχει παραχθεί σε επίπεδο διδακτορικών διατριβών, 
διπλωματικών εργασιών, άρθρων, συνεδρίων κτλ., εντούτοις όπως αναφέρουν και οι Μαλανδράκης, 

Δημητρίου & Γεωργόπουλος (2020) «δεν εντοπίζεται έρευνα στην οποία να καταγράφεται και να 
αποτιμάται ο βαθμός διάχυσης της ΠΕ σε καμιά βαθμίδα εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα 
με τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, η ΠΕ ‘αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των 
σχολείων της Πρωτοβάθμιας». Μέσα από την αναζήτηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

διαπιστώθηκε πως ελάχιστες είναι οι έρευνες που αφορούν την διάχυση της ΠΕ και την 
πραγματοποίηση ΠΠΕ μέσα στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας, συγκεκριμένα με την διδακτική 
μέθοδο Project.  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να ιχνηλατήσει και να καταγράψει τις απόψεις και τις 

γνώσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της νήσου Ρόδου, σχετικά με την 
υλοποίηση ΠΠΕ με την μέθοδο Project. 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας, ήταν 
το ερωτηματολόγιο, αφού αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο, ευρέως διαδεδομένο και είναι σχετικά 

ευκολονόητο και εύκολο στην ανάλυσή του (Wilson & McLean, 1994 στο Cohen et al, 2008)  
Στην συγκεκριμένη έρευνα η μορφή του ερωτηματολογίου ήταν ηλεκτρονική και 

χρησιμοποιήθηκαν διχοτομικές ερωτήσεις και ερωτήσεις κλειστού τύπου εκφρασμένες σε 5 -βαθμη 
κλίματα Likert . Οι συνολικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν 18 και κάποιες από αυτές 

περιείχαν υποερωτήσεις (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 
Το πλήθος αναφοράς αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

ανεξαρτήτου ειδικότητας. Το ερωτηματολόγιο απεστάλη σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα δημοτικά 
σχολεία της νήσου Ρόδου.  

Οι συνθήκες της συγκεκριμένης περιόδου, όπου έγινε και ο διαμοιρασμός του 
ερωτηματολογίου, ήταν άκρως ιδιαίτερες, λόγω της πανδημίας από τον ιό Covid -19 και το κλείσιμο 
των σχολικών δομών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δυσκολία της προσωπικής επαφής με τους 
συναδέλφους, ώστε να τους εξηγηθεί ο σκοπός και η σημαντικότητα της παρούσας έρευνας, και 

παρόλο τον μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην 
Ρόδο, ο αριθμός των απαντημένων ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκε ήταν 189. Από αυτούς 62 
άτομα ήταν άντρες και 127 άτομα ήταν γυναίκες Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας 
πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Δεκέμβριο του 2020 και αρχές Ιανουαρίου του 2021.  

Μετά την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στο στατιστικό 
πακέτο SPSS-IBM, μέσα από το οποίο έγινε η επεξεργασία τους για την λήψη των αποτελεσμάτων. 
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα περιλαμβάνει συνολικά 18 ερωτήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε πέντε (4) 

ενότητες. Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζονται ενδεικτικά τα περιγραφικά αποτελέσματα 8 ερωτημάτων,  
Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν σχετικά με το εάν νιώθουν ικανοποιημένοι από την 

ενημέρωση που έχουν σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  
Από τα δεδομένα προκύπτει πως 76 άτομα από το σύνολο των εκπαιδευτικών νιώθουν μέτρια 

ικανοποιημένοι, 44 άτομα νιώθουν λίγο ικανοποιημένοι, 36 άτομα  νιώθουν αρκετά ικανοποιημένοι 
από την ενημέρωση που έχουν σχετικά με την ΠΕ, ενώ μόνο 22 άτομα νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι 
και 11 άτομα καθόλου ικανοποιημένοι από την ενημέρωσή τους σε σχέση με την ΠΕ. 

Στην επόμενη ερώτηση ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν, αν θεωρούν πως η 

υλοποίηση ΠΠΕ οδηγεί στην υιοθέτηση ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Από τα στοιχεία 
προκύπτει πως, από τους 189 ερωτηθέντες που απάντησαν στο ερώτημα, οι 90  δήλωσαν, πως 
θεωρούν ότι η υλοποίηση ΠΠΕ οδηγεί «Αρκετά» στην υιοθέτηση ορθής περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς, ενώ οι 79 δήλωσαν, πως θεωρούν ότι η υλοποίηση ΠΠΕ οδηγεί «Πάρα πολύ» στην 

υιοθέτηση ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.  
Στη συνέχεια ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν για τη συμμετοχή τους ή όχι σε 

προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εάν έχουν συμμετάσχει στην σχεδίαση ή οργάνωση 
και υλοποίηση ΠΠΕ. Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό υποερώτημα, σχετικά με το αν έχουν 

συμμετάσχει στο παρελθόν σε ΠΠΕ που έχει σχεδιάσει κάποιος συνάδελφος, 114 εκπαιδευτικοί 
απάντησαν πως έχουν συμμετάσχει σε ΠΠΕ που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από κάποιον 
συνάδελφό τους, ενώ 75 εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμμετάσχει καθόλου. Ενώ στο τελευταίο 
υποερώτημα, σχετικά με το αν έχουν σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει οι ίδιοι κάποιο ΠΠΕ, 82 

εκπαιδευτικοί  του δείγματος απάντησαν πως έχουν οι ίδιοι σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει 
ΠΠΕ, ενώ 107 εκπαιδευτικοί δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με την σχεδίαση, οργάνωση και 
υλοποίηση ΠΠΕ. 

Στην ερώτηση «Εάν δεν έχετε υλοποιήσει μέχρι τώρα κάποιο δικό σας ΠΠΕ, ποιοι είναι οι 

λόγοι;», καλούνται να απαντήσουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν απαντήσει πως δεν είχαν σχεδιάσει, 
οργανώσει και υλοποιήσει κάποιο ΠΠΕ στο τρίτο υποερώτημα της προηγούμενης ερώτησης, οι 107 
από το σύνολο των 189 ερωτηθέντων. 

Στην επόμενη ερώτηση ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να σημειώσουν τους λόγους που δεν 

τους επέτρεψαν να σχεδιάσουν, οργανώσουν και υλοποιήσουν κάποιο ΠΠΕ. Από τα δεδομένα 
προκύπτει πως το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων, δηλαδή 84 εκπαιδευτικοί από τους 107, 
επισημαίνει πως ένας από τους λόγους που δεν τους επέτρεψε να ασχοληθούν με την σχεδίαση, 
οργάνωση και υλοποίηση ΠΠΕ, είναι η «Έλλειψη ενημέρωσης και βοήθειας από ειδικούς σε θέματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», 80 εκπαιδευτικοί από τους 107 υποδεικνύουν την «Έλλειψη χρόνου 
και πίεση για την ολοκλήρωση της ύλης», οι 78 εκπαιδευτικοί από τους 107 την «Ανελαστικότητα 
ωρολογίου προγράμματος». Σημαντικός είναι ο αριθμός των εκπαιδευτικών, 64 από τους 107, που  
υποδεικνύουν ως αιτία μη υλοποίησης ΠΠΕ την «Έλλειψη ενημέρωσης για Προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», 58 από τους 107 εκπαιδευτικούς την «Έλλειψη απαιτούμενων 
γνώσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση».  

Αναφορικά με την ερώτηση «Πόσο καλά γνωρίζετε εσείς προσωπικά τα παρακάτω θέματα;», οι 
απαντήσεις των ερωτηθέντων έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με ΠΠΕ έχουν 

«Γνώσεις για τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα.» με μ.ο.= 4,41, να έχουν «Γνώσεις για τα 
παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα» με μ.ο.= 4,30, να έχουν «Γνώσεις για τις διδακτικές 
μεθόδους της ΠΕ» με μ.ο.= 4,26 καθώς επίσης και «Γνώσεις για τα στάδια και τη διαδικασία 
εφαρμογής ενός ΠΠΕ» με μ.ο.= 4,24. Στην συνέχεια, κατατάσσουν σε βαθμό σημαντικότητας 

αναφορικά με τις γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας/μία εκπαιδευτικός που ασχολείται με ΠΠΕ, τις 
«Γνώσεις για τις βασικές έννοιες της ΠΕ (περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη, ποιότητα ζωής κ.α.)» με 
μ.ο.= 4,23. Ο παρακάτω πίνακας 5, δίνει αναλυτικά τα στοιχεία της ερώτησης: 
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Στην επόμενη ερώτηση ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν αναφορικά με το εάν 
έχουν παρακολουθήσει κάποιας μορφής επιμόρφωση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μέχρι 
σήμερα. Από τα δεδομένα προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία: 99 εκπαιδευτικοί από  τους 189 των 
ερωτηθέντων έχουν παρακολουθήσει κάποιο είδος επιμόρφωσης, ενώ οι 90 δεν έχουν 

παρακολουθήσει κανένα είδος επιμόρφωσης σχετικής με την ΠΕ.  
Στην ερώτηση «Πόσο σας βοήθησε η επιμόρφωση ΠΕ που έχετε παρακολουθήσει συνολικά μέχρι 

σήμερα στην εφαρμογή προγραμμάτων ΠΕ;», δικαιούνταν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί όπου στην 
προηγούμενη ερώτηση  είχαν απαντήσει πως συμμετείχαν σε κάποια μορφή επιμόρφωσης στην ΠΕ 

μέχρι σήμερα, δηλαδή 99 από τους 189 εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Από τα 
δεδομένα στην ερώτηση αναφορικά με την βοήθεια που πήραν, από την επιμόρφωση ΠΕ που 
παρακολούθησαν συνολικά, στην εφαρμογή ΠΠΕ προκύπτει πως 50 άτομα από το σύνολο των 99 
εκπαιδευτικών νιώθουν «Αρκετά» ικανοποιημένοι από την βοήθεια που πήραν από την επιμόρ φωση 

ΠΕ που παρακολούθησαν, ενώ 28 άτομα νιώθουν «Πάρα πολύ» ικανοποιημένοι.  
Ακολούθως ρωτήθηκαν σχετικά με το ποιες δυνατότητες θεωρούν πως πρέπει να τους παρέχει  

μία επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Από τα δεδομένα προκύπτει, πως οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν πως μία επιμόρφωση πρέπει να τους παρέχει αρχικά την δυνατότητα «Να 

αναπτύξουν καινούργιες παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες» με μ.ο.=4,33, ενώ αμέσως μετά «Να 
λαμβάνουν συγκεκριμένες πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τον τρόπο υλοποίησης ενός 
προγράμματος ΠΕ» με μ.ο.=4,30. Επόμενη δυνατότητα που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί πως είναι 
σημαντική να παρέχεται  σε μία επιμόρφωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι «Να 

αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις για το τι είναι και πώς εφαρμόζεται η ΠΕ»  με μ.ο.=4,29, «Να 
παρακολουθήσουν παρουσίαση προγραμμάτων και τον τρόπο εργασίας άλλων συναδέλφων» με 
μ.ο.= 4,24, «Να παρουσιάσουν τις δυσκολίες που συναντούν στην πράξη και να λάβουν 
συγκεκριμένες απαντήσεις για κάθε μία από αυτές» με μ.ο.= 4,21, ενώ, αμέσως μετά, προσδοκούν 

«Να πάρουν μέρος σε μία έρευνα ή να βοηθήσουν να διεξαχθεί μία δική τους ερευνητική εργασία» 
με μ.ο.=4,10.  

3. Συμπεράσματα 

Παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμάει, πως η υλοποίηση 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση ορθής 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες της έρευνας έχουν 

αναλάβει να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν κάποιο ΠΠΕ. Αυτό εύκολα 
διαπιστώνεται και από προηγούμενες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την υλοποίηση 
ΠΠΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας των Μαλανδράκη, Δημητρίου και Γεωργόπουλου (2020) 
δείχνουν, πως το 2013-2014 η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ΠΠΕ αγγίζει μόλις το 18% και 

αναφέρουν πως η ίδια περιορισμένη συμμετοχή καταγράφεται και από άλλες σχετικές έρευνες, όπως 
των Αναστασιάδου & Κουρκουρίδη (2008), της Δρακωνάκη (2006) κ.α.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την υλοποίηση ΠΠΕ, διαφαίνεται πως τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα 

που εντοπίζουν είναι αρχικά η «έλλειψη ενημέρωσης και βοήθειας από ειδικούς σε θέματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», στην συνέχεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την «έλλειψη χρόνου 
και την πίεση για την ολοκλήρωση της ύλης», ενώ τεράστιο πρόβλημα θεωρούν και την 
«ανελαστικότητα του ωρολογίου προγράμματος». Ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

εντοπίζουν προβλήματα σχετικά με την «έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού», όπως 
για παράδειγμα οι αίθουσες, τα μηχανήματα, τα εργαστήρια, τα βιβλία κ.α. ενώ και οι 
«γραφειοκρατικές δυσκολίες» αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση κάποιου 
ΠΠΕ. Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς διστάζουν να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να 

υλοποιήσουν κάποιο ΠΠΕ λόγω «έλλειψης απαιτούμενων γνώσεων για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση», όπως και λόγω «έλλειψης ενημέρωσης για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής 
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Εκπαίδευσης». Τους ίδιους σημαντικούς λόγους, εντοπίζει σε άρθρο του και ο  Γούπος (2001), για 
τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να πραγματοποιήσουν ΠΠΕ.  

Σχετικά με τις γνώσεις που πρέπει να κατέχει κάποιος/α εκπαιδευτικός  που ασχολείται με 
ΠΠΕ, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων συμφωνούν πως θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα του τόπου τους αλλά και τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα 
που ταλαιπωρούν τον πλανήτη μας. Συμφωνούν δηλαδή με το σύνθημα "Σκέψου παγκόσμια, πράξε 
τοπικά". Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος συμφωνεί, πως ο/η εκπαιδευτικός που 
ασχολείται με την ΠΕ θα πρέπει να κατέχει γνώσεις για τις διδακτικές μεθόδους της, να γνωρίζει τα 

στάδια και τη διαδικασία εφαρμογής ενός ΠΠΕ καθώς και τις βασικές έννοιες της ΠΕ, όπως 
περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη, ποιότητα ζωής κ.α. Διαπιστώνεται όμως μέσα από τα ευρήματα της 
έρευνας, πως αναφορικά με τις γνώσεις που κατέχουν οι ίδιοι σε σχέση με την ΠΕ, πολλοί είναι οι 
εκπαιδευτικοί που δηλώνουν, πως οι γνώσεις τους για τις διδακτικές μεθόδους της ΠΕ και για τα 

στάδια και την διαδικασία εφαρμογής ενός ΠΠΕ είναι περιορισμένες, αλλά και για τις βασικές 
έννοιες της ΠΕ, αρκετοί είναι εκείνοι που δηλώνουν πως έχουν γνώσεις κάτω του μετρίου. Παρόμοια 
ήταν τα ευρήματα της έρευνας της Καζταρίδου (2007), όπου εντοπίζει τις μεγαλύτερες 
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε γνώσεις, α) στην διδακτική μεθοδολογία της ΠΕ και 

β) στη διαδικασία υλοποίησης ενός ΠΠΕ. Αναφορικά με τους τρόπους αξιολόγησης στην ΠΕ, δεν 
θεωρούνται γνώσεις ιδιαίτερα σημαντικές από τους ερωτηθέντες για κάποιον/α εκπαιδευτικό που 
ασχολείται με ΠΠΕ και αναφορικά με τις γνώσεις που κατέχουν οι ίδιοι πάνω στο συγκεκριμένο 
θέμα, διαπιστώνεται πως τις αξιολογούν το μεγαλύτερο ποσοστό από «Μέτρια» έως και «Καθόλου». 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση ΠΠΕ συμπίπτουν με τα 
αποτελέσματα της έρευνας της Μαυρίδου (2019) σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
όπου διαπιστώνεται και εκεί πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα, δεν αξιολόγησαν 
τα προγράμματα που υλοποίησαν. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός, πως τουλάχιστον οι μισοί ερωτηθέντες έχουν παρακολουθήσει 
κάποιας μορφής επιμόρφωση στην ΠΕ μέχρι σήμερα. Απ’ αυτούς, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει 
παρακολουθήσει ημερίδες/διημερίδες από υπεύθυνους ΠΕ, προγράμματα επιμόρφωσης σε Κ.Π.Ε. 
και προγράμματα επιμόρφωσης από πανεπιστημιακούς φορείς. Οι μισοί εκπαιδευτικοί από αυτούς 

που παρακολούθησαν κάποιας μορφής επιμόρφωση, κρίνουν πως βοηθήθηκαν αρκετά, ενώ κάποιοι 
απάντησαν, πως η βοήθεια που πήραν, ήταν πάρα πολύ μεγάλη.  

Αναφορικά με τις προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί παρακολουθώντας μία επιμόρφωση 
στην ΠΕ, οι περισσότεροι θα ήθελαν να λάβουν συγκεκριμένες πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις 

για τον τρόπο υλοποίησης ενός προγράμματος ΠΕ, να αναπτύξουν καινούργιες παιδαγωγικές γνώσεις 
και δεξιότητες, να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις για το τι είναι και πώς εφαρμόζεται η ΠΕ.  

Συνοψίζοντας, και αναφορικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα 
έρευνα, διαφαίνεται από τα αποτελέσματα, πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει θετικές 

απόψεις, τόσο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την υλοποίηση Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όσο και για την μέθοδο Project. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
υλοποιήσει Περιβαλλοντικά Προγράμματα με την Μέθοδο Project είναι λιγότεροι από τους μισούς 
του δείγματος. Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν πως ένας μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων, 

κρίνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ΠΕ αλλά και με τα ΠΠΕ μέτριες έως και λίγες, καθώς και 
τις ικανότητές τους να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν ΠΠΕ, τις αξιολογούν και  
πάλι ως μέτριες έως και λίγες. Δηλώνουν πως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την υλοποίηση 
ΠΠΕ είναι πολλές, ξεκινώντας από την έλλειψη ενημέρωσης και τη βοήθεια από ειδικούς σε θέματα 

ΠΕ, την έλλειψη χρόνου και την πίεση για την ολοκλήρωση της ύλης και την ανελαστικότητα του 
ωρολογίου προγράμματος, ενώ η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, οι 
γραφειοκρατικές δυσκολίες, καθώς και οι ελλείψεις απαιτούμενων γνώσεων για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, όπως και η έλλειψη ενημέρωσης για τα ΠΠΕ αποτελούν εμπόδιο στην καθιέρωση της 

ΠΕ μέσα στην σχολική πραγματικότητα και εμπόδιο για την πραγματοποίηση ΠΠΕ. Κρίνουν 
απαραίτητη την ενίσχυση τόσο των γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορούν να 
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ανταπεξέρχονται στις νέες απαιτήσεις και να νιώθουν ικανοί να εφαρμόζουν ΠΠΕ, ενώ θεωρούν πως 
η υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές στην 
υιοθέτηση ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στην μετέπειτα ζωή τους.  
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Περίληψη  

Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης του πολιτισμικού τοπίου των περιοχών 
Δράμας και Καβάλας και των αξιών που αυτό εμπεριέχει. Αναφέρονται έρευνες που έχουν γίνει για 

μια ήπια ανάπτυξη μέσα από τις δυνατότητες της περιοχής και την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας 
ενός διεπιστημονικού περιφερειακού διαχειριστικού φορέα που θα συμβάλλει στη συνολική ποιοτική 
της ανάπτυξη. Αναδεικνύεται η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην καλλιέργεια 
προτύπων, αξιών, ήθους, στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον. Τέλος κατατίθενται απόψεις - προτάσεις ώστε μέσα από την αλλαγή των Προγραμμάτων 
Σπουδών και του περιεχομένου τους τόσο της Πρωτοβάθμιας, όσο και της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης να παρασχεθούν κίνητρα επενδύσεων για την ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Λέξεις κλειδιά: πολιτισμικό τοπίο, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, πρότυπα, αξίες, ανάπτυξη  

1. Εισαγωγή  

Το 1977 η UNESCO διατύπωσε έναν από τους γνωστότερους ορισμούς σύμφωνα με τον οποίο 
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης εννοιών, ώστε 
να αναπτυχθούν δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες για την κατανόηση και εκτίμηση της 
αλληλοσυσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Απαιτεί πρακτική 

ενασχόληση με τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς για θέματα που 
αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος» (Γεωργόπουλος, Τσαλίκη, 1993).  

Με τον παραπάνω ορισμό γίνεται ολοφάνερο ότι με αυτό το μη γνωστικό αντικείμενο αγωγής 
επιδιώκονται ως στόχοι να αναδειχθούν αξίες που περιέχει το περιβάλλον, όπως αρδευτική, 

υδρευτική, αλιευτική, κτηνοτροφική, γεωργική, εμπορική, θηραματική, υλοτομική, επιστημονική, 
εκπαιδευτική, πολιτιστική, αναψυχής (Παπαγεωργίου, 1990). 

Αξίες, πολλές από τις οποίες ο σύγχρονος άνθρωπος «προσπερνά» μέσα στη βιασύνη  της 
καθημερινότητα, που απλόχερα έχουν προσφερθεί στον γεωγραφικό χώρο της Δράμας και της 

Καβάλας με το ιδιαίτερο πολιτισμικό τους τοπίο (Cultural landscape). Ένα τοπίο του οποίου η 
πνευματική καλλιέργεια  και η παιδεία, συνάδουν με την αρχιτεκτονική, την  ποίηση, την ένδυση, 
τους θεσμούς, τα ήθη, τα έθιμα, τα υφαντά, τις τέχνες και συνθέτουν όλα μαζί την πνευματική και 
κοινωνική κληρονομιά του συνόλου των ανθρώπων που κατοικεί σ’ αυτές (Lange -Παρχαρίδου, 

1999). Ένα πολιτισμικό τοπίο, το οποίο αποτελεί κληρονομιά και παρακαταθήκη για τη γενιά μας, 
αλλά και υποχρέωσή της απέναντι στις μελλοντικές γενιές, γιατί τη χρήση του δανεική την πήραμε 
και σ’ αυτές πρέπει να το επιστρέψουμε αλώβητο.  Ένα πολιτισμικό τοπίο που δημιουργεί και 
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συνθέτει συστήματα μορφών και ιδεών γενόμενο ταυτόχρονα «περιέχον» και «περιεχόμενο» 
φυσικών, αισθητικών, οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων (Τερκενλή,1996).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σκοπός-Στόχοι- Μεθοδολογία 

Σκοπός της εργασίας ήταν η συμβολή στην αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης της περιοχής 
προβάλλοντας τα οικοκεντρικά και πολιτισμικά της χαρακτηριστικά.  

Στόχοι:  

• Οικονομική υποστήριξη από την πολιτεία ίδρυσης και λειτουργίας καταλυμάτων φιλοξενίας 
μαθητικών, οικογενειακών ή περιηγητών ομάδων. 

• Η καλλιέργεια στους νέους και γενικότερα τους ανθρώπους αξιών, στάσεων και 
συμπεριφορών φιλικών απέναντι στο περιβάλλον και στη διατήρηση της πολιτισμικής 

ποικιλότητας  (Δημητρίου, 2005). 

• Τροποποίηση του πλαισίου των μαθητικών εκδρομών σε όλο το φάσμα της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Δημιουργία θέσεων εργασίας. 

• Συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων για την παραγωγή επιστημονικού υποστηρικτικού 
έργου. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για συγγραφή της εργασίας ήταν αυτή της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης. 

2.2. Η περιοχή 

Η δασοσκεπής Ροδόπη με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, το παρθένο δάσος του Φρακτού, 
το κατ’ ευφημισμό Φαλακρό όρος, το επιβλητικό Παγγαίο, τα απαράμιλλου φυσικού κάλλους Στενά 
του Νέστου, οι ανυπέρβλητες ομορφιές της Θάσου, το μοναδικό υδροχαρές αυτοφυές δάσος Κοτζά-

Ορμάν (με ό,τι έχει σήμερα απομείνει) αλλά και οι διάφορες υγροτοπικές περιοχές του Δέλτα του 
Ποταμού Νέστου με τους διαφορετικούς τύπους οικοτόπων, τις ευτροφικές φυσικές λίμνες, τις 
κινούμενες αμμοθίνες της ακτογραμμής και τις λιμνοθάλασσες αποτελούν ιδανικούς βιότοπους για 
την υδρόβια και μη πτηνοπανίδα, την παρυδάτια και μη χλωρίδα. Οι γεωγραφικοί, κλιματικοί και 

βιολογικοί παράγοντες που έχουν αναπτυχθεί επιτελούν πολλαπλές και σύνθετες λειτουργίες και 
συμβάλλουν στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη στήριξη ζωτικών λειτουργιών του 
κύκλου ζωής πολλών σπάνιων και μη, ζωικών και φυτικών οργανισμών που είτε είναι ενδημικοί είτε 
ως μεταναστευτικοί διαβιούν στις παραπάνω περιοχές (Λιάκου, 2021).  

Η περιοχή λόγω της ζωογεωγραφικής της θέσης αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό για τα 
μεταναστευτικά πτηνά κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους από τη Β. Ευρώπη προς την Αφρική, 
την Ασία, τις στέπες της Ρωσίας και την Κασπία Θάλασσα. Μετακινήσεις που οφείλονται στην 
αναζήτηση νέων θέσεων τροφοληψίας, στην ανάγκη διατήρησης του είδους και στη στάθμευσή τους 

για ανάπαυση ή για διαχείμαση. 
Αυτό όμως το υπέροχο φυσικό τοπίο δέχτηκε και δέχεται, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, 

στο όνομα μιας απροσδιόριστα συγκεχυμένης ανάπτυξης, επεμβάσεις και αλόγιστες ανθρώπινες 
δραστηριότητες που επιδείνωσαν δυσμενώς τη φέρουσα ικανότητά του ως οικοσυστήματος. Η 

ληστρική εκμετάλλευση των φυσικών του πόρων, των βιοτικών και αβιοτικών του στοιχείων 
οδήγησαν στην υποβάθμισή του και αυτό παρά την ύπαρξη προστατευτικής προς το  περιβάλλον 
νομοθεσίας (Σύμβαση Ramsar και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η εντατική γεωργική 
δραστηριότητα με τη χρήση φυτοφαρμάκων, η υπεράντληση του νερού και οι αποστραγγίσεις, η 

απόρριψη ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων στους υγρότοπους και στα ρυάκια,  η ξύλευση των 
δασών αλλά και η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας μέσα στις απαγορευμένες περιοχές με την 
υπερβόσκηση άλλαξαν δραματικά τις συνθήκες των οικοτόπων (Δημόπουλος, Π. 2014).  
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Από έρευνες που έγιναν στην περιοχή και μελέτησαν τα ατομικά χαρακτηριστικά των 
παραϋγροτόπιων κατοίκων, τις επιθυμίες και τις στάσεις τους σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξή 
της, διαπιστώθηκε ότι οι παραϋγροτόπιοι κάτοικοι επιθυμούν τη διατήρηση και την προστασία των 
υγροτοπικών συστημάτων και υπογραμμίζουν την ανάγκη ενημέρωσης του συνόλου του πληθυσμού 

για τις σχετικές απαγορεύσεις που ισχύουν στους πυρήνες των προστατευόμενων περιοχών, σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και στην ανάγκη βελτίωσης του τοπίου των υγροτόπων 
προτείνοντας ταυτόχρονα την τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής (Τσαχαλίδης κ.ά., 
2000). Άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Νέστου ανέδειξε 

ότι το ετήσιο εισόδημα των κατοίκων της περιοχής που προέρχεται από γεωργικές, κτηνοτροφικές 
και αλιευτικές δραστηριότητες σήμερα θα μπορούσε να αυξηθεί γεωμετρικά αν οι ίδιοι οι κάτοικοι 
στρέφονταν σε ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης (Χριστοδούλου κ.ά., 2000).   

2.3. Ήπιες/ εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

Ως ήπιες/εναλλακτικές μορφές τουρισμού νοούνται ο οικοτουρισμός, ο δασοτουρισμός, ο 
αγροτοτουρισμός, ο εκπαιδευτικός τουρισμός κ.ά.. Η ανάπτυξη ωστόσο αυτών των μορφών απαιτεί 

ιδιαίτερη υποδομή τόσο για τη φιλοξενία των επισκεπτών, όσο και για τις δραστηριότητες που 
μπορούν να λάβουν χώρα στις περιοχές όπου αναπτύσσονται αυτά τα είδη εναλλακτικού τουρισμού 
και βέβαια οι απασχολούμενοι πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για την παροχή ανάλογων 
υπηρεσιών στους επισκέπτες (Σωτηριάδης & Φαρσάρη, 2009). 

Καταλύματα με τη μορφή ξενώνων νεότητας, αστικού ή περιφερειακού τύπου 
(Jugendherbergen ή Youth hostels ή Auberge de jeunesse), που να μπορούν να φιλοξενούν 40 - 50 
νέους ή οικογένειες ή και ομάδες περιηγητών, πρέπει να κατασκευασθούν σε επίκαιρα σημεία  της 
περιοχής για να εξυπηρετηθούν οι περιπατητές στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Νο 6 καθώς και οι 

επισκέπτες των υγροτόπων, των δασών και των πολιτιστικών μνημείων των πολιτισμών της περιοχής 
(Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καβάλας, χ.χ.ˑ Jugendherbergen, n.d.). Ξενώνες που θα 
λειτουργούν με συγκεκριμένο κανονισμό, όπου οι φιλοξενούμενοι θα μπορούν να φιλοξενούνται σε 
προσδιορισμένο ανώτατο αριθμό διανυκτερεύσεων (3-5) και όπου θα προσφέρονται γεύματα με 

προϊόντα της περιοχής (μέλι, βούτυρο, ζυμαρικά, μαρμελάδες, σάλτσες, αλλαντικά, κρέατα, 
λαχανικά, όσπρια, αρτοσκευάσματα, γλυκά, και άλλα τοπικής γευσιγνωσίας εδέσματα) που θα 
παράγονται από ομάδες κατοίκων των περιοχών αυτών. Ακόμη θα προσφέρονται είδη οικοτεχνίας 
όπως ξυλόγλυπτα, κεντητά, χαλιά κ. ά.  

Καταλύματα με τη μορφή αγροτόσπιτων (Bauernhoefer), όπου θα εκτρέφονται τα, πάλαι ποτέ, 
ονομαζόμενα «ζώα της αυλής», όπως αγελάδες, άλογα, κότες, πάπιες, γάτες, σκύλοι, γουρούνια, 
πρόβατα, κατσίκες, γάλοι, περιστέρια (Bauernhoefer, n.d.). Μιας αυλής, η οποία μετά την 
αστεοποίηση που έχουν υποστεί οι ελληνικοί οικισμοί και τη μεταστέγαση των πληθυσμών τους σε 

διαμερίσματα, είναι πλέον ανύπαρκτη. Σ’ αυτά θα μπορούν να φιλοξενούνται μαθητικές κοινότητες, 
οικογένειες, αλλά και οποιοσδήποτε που θα ήθελε να κάνει ιππασία, να μαζέψει αυγά, να αρμέξει, 
να ταΐσει ζώα, βιώνοντας τη ζωή στο αγροτόσπιτο, ξεφεύγοντας από το άγχος, την αλλοτρίωση και 
την καθημερινότητα της πόλης.  

Όμως, όπως για την εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο 
εκπαιδευμένο προσωπικό, αντίστοιχο προσωπικό θα πρέπει να υπάρχει για την ξενάγησή τους στους 
χώρους ιδιαίτερου περιβαλλοντικού κάλους και αξίας που έχει η περιοχή, το οποίο θα επιλεγεί και 
θα σχεδιασθεί προσεκτικά από διεπιστημονικές ομάδες εργασίας. Οι ομάδες αυτές μέσα από μελέτες 

θα καταγράψουν τις ενοχλητικές προς το περιβαλλοντικό απόθεμα ανθρωπογενείς δραστηριότητες, 
έτσι ώστε όποιες παρεμβάσεις γίνουν, να μην επιβαρύνουν και ζημιώσουν τα βιοτικά ή αβιοτικά 
στοιχεία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ένας διεπιστημονικός 
περιφερειακός φορέας διαχείρισης στελεχωμένος με βιολόγους, μηχανικούς περιβάλλοντος, 

αρχιτέκτονες τοπίου, συγκοινωνιολόγους, δασολόγους, τεχνολόγους δασοπονίας, θηραματοπόνους, 
οδηγούς περιπατητικών ομάδων, φύλακες κ.ά., ο οποίος θα φροντίζει για την αξιοποίηση του 
συνολικού πολιτισμικού τοπίου με την καθιέρωση περιόδων επίσκεψης στους χώρους, διάρκειας των 
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επισκέψεων, όγκου επισκεπτών και γενικότερα αντοχής και ανοχής των συστημάτων στην παρουσία 
του ανθρώπινου παράγοντα. 

Ο ίδιος φορέας θα προχωρήσει στην έκδοση έντυπου και ψηφιακού υλικού, ταινιών, στην 
κατασκευή παιδαγωγικών παιχνιδιών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού που θα απευθύνεται σε 

μικρούς και μεγάλους για να ευαισθητοποιήσει τις πληθυσμιακές ομάδες στην προστασία της φύσης 
και του περιβάλλοντος και να αναδείξει το πολιτισμικό τοπίο της περιοχής (Παπαδημητρίου, 1998). 

 Το παραγόμενο προϊόν του συνολικού έργου θα πρέπει να προσφέρεται στις ηλικίες των 
μαθητών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ηλικίες στις οποίες μέσα από 

βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας  μπορούν να καλλιεργηθούν αξίες, πρότυπα και να εμπεδωθεί 
περιβαλλοντικό ήθος φιλικό τόσο για το φυσικό, όσο και για το ανθρωπογενές περιβάλλον 
(Χρυσαφίδης, 2002). Ηλικίες στις οποίες αναπτύσσονται στάσεις μόνιμου και όχι παροδικού 
χαρακτήρα και εγκαταβιώνονται συμπεριφορές ζωής (Γεώργας, 1995).   

Το ίδιο όμως προϊόν μπορεί να προσφέρεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες επισκεπτών, οι οποίοι 
προσεγγίζοντας το περιβάλλον θα αλλάξουν απόψεις για τη χρηστική του αξία και θα αποδεχθούν 
μια άλλη ηθική, τέτοια ώστε η ανθρωποκεντρική αντίληψη για την κυριαρχία του ανθρώπου σ’ αυτό 
και η μέσα από αυτήν δυνατότητα συνεχούς εκμετάλλευσης των πόρων του να δώσει τη θέση της σε 

μια περισσότερο οικοκεντρική ηθική, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος είναι μέρος του 
περιβάλλοντος και βρίσκεται σε μια διαρκή αρμονική σχέση μ’ αυτό (Αντωνιάδη, 2012).  

3. Πρόταση -Συμπεράσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη  δύο από τις βασικές ικανότητες του Ευρωπαίου πολίτη που είναι οι 
«Κοινωνικές ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη» και η «Πολιτιστική γνώση και 
έκφραση». Στην πρώτη  θα πρέπει οι πολίτες να αναπτύξουν «κοινωνικές ικανότητες που συνδέονται 

με την προσωπική και κοινωνική  ευημερία, η οποία απαιτεί την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
τα άτομα μπορούν να εξασφαλίσουν βέλτιστη σωματική και ψυχική υγεία , συμπεριλαμβανόμενων, 
ως πόρων για κάθε άτομο την οικογένειά του και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του, των γνώσεων 
σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να συμβάλει, εν προκειμένω, ένας υγιή τρόπος ζωής». Στη δεύτερη 

«η πολιτιστική γνώση περιλαμβάνει επίγνωση της τοπικής κληρονομιάς και της θέσης τους στο 
κόσμο» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, 2006).  

Σύμφωνα με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+ και τη θεματική «Φροντίζω το Περιβάλλον» 
περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς: Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική 

κληρονομιά, Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία, Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική κληρονομιά. 

«Η μνήμη του Μέλλοντος», «Αειφορία, Τέχνη και Περιβάλλον», «Τα σχολεία αναζητούν την 
ιστορία τους», «Βιωματικές δραστηριότητες για τη σχολική κοινότητα, υπαίθρια εκπαίδευση στη 

σχολική αυλή», «Τα σχολεία προστατεύουν το κλίμα», «Η φωτιά σε αφορά. Πρόσεχε τι κάνεις, 
Πρόσεχε γύρω σου», «Βιοποικιλότητα - Η ποικιλία των μορφών της ζωής», «Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη σε Προστατευόμενες Περιοχές», «Της λίμνης το νερό, της θάλασσας το αλάτι ... 
της λιμνοθάλασσας παλάτι!» ( Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής , χ.χ.). 

Υιοθετώντας την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,  που εγκρίθηκε από όλα τα κράτη 
μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 και παρέχει ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία 
για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, τώρα και στο μέλλον. Στο επίκεντρό της βρίσκονται οι 17 
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), οι οποίοι αναγνωρίζουν τον τερματισμό της φτώχειας, τη 

βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης, τη μείωση της ανισότητας, δίνουν ώθηση στην οικονομική 
ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγής και τη διατήρηση των ωκεανών και των δασών 
μας (United Nations, 2015). 

Έχοντας γνώση ότι ακόμα και  σήμερα το εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα είναι κεντρικά 

σχεδιασμένο, λειτουργεί  με κλειστά αναλυτικά του προγράμματα, όπου η μάθηση παρέχεται μέσα 
από μορφές κυρίως μονολογικής διδασκαλίας και μεθόδους κατ’ εξοχήν βιβλιοκεντρικές, με 
αποτέλεσμα να εμποδίζει να αναπτυχθούν σε μεγάλο εύρος βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας 
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(Καλαϊτζίδης, Ουζούνης, 2000). Επίσης λόγω του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει οι 
διανυκτερεύσεις μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου συνοδεία εκπαιδευτικών γίνονται σχεδόν 
απαγορευτικές, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες κι εκείνων των εκπαιδευτικών 
που θέλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να εισάγουν τη νέα γενιά σε οδούς φιλικούς προς το περιβάλλον. 
Πρέπει εδώ να διευκρινισθεί ότι επιτρέπονται διανυκτερεύσεις μαθητών Δημοτικού μόνο κατά την 
επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, και στα Περιφερειακού Τύπου Κέντρα Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία. Τα πλησιέστερα οργανωμένα είναι αυτά της Αρναίας, των Ποροΐων, 

του Παρανεστίου, των Φιλίππων, της Μαρώνειας, της Βιστωνίδας του Σουφλίου τα μόνα που 
υπάρχουν ανατολικά της Θεσσαλονίκης που μπορούν (ορισμένα) σήμερα να φιλοξενήσουν μαθητές, 
και αυτονόητο είναι ότι δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της τυπικής ή μη ή της 
άτυπης εκπαίδευσης (Βεργίδης, Καραλής, 2004). Ακόμη, αν αναλογιστεί κανείς το υψηλό 

περιβαλλοντικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Βόρεια Ελλάδα (9 από τις 11 περιοχές της χώρας μας 
που έχουν χαρακτηριστεί ως υγροβιότοποι διεθνούς σημασίας βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και 
από αυτούς οι 7 ανατολικά της Θεσσαλονίκης) δέχεται ανεπιφύλακτα την ανάγκη ίδρυσης και 
λειτουργίας  οργανωμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, με τη 

γενικότερη έννοια του όρου, σε κάθε μια από τις Περιφερειακές Ενότητες  της Περιφέρειας ΑΜΘ 
(Παπαδόπουλος, Γεωργιάδης, 2000).  

Πρέπει, λοιπόν, αφενός να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διανυκτέρευση 
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου και αφετέρου να παρακινηθούν εκπαιδευτικοί και 

μαθητές των αστικών κέντρων να οργανώσουν επισκέψεις στην ευρύτερη περιοχή στα πλαίσια των 
μαθητικών εκδρομών που πραγματοποιούν κατ’ έτος. Αλήθεια ποιους παιδαγωγικούς και 
διδακτικούς σκοπούς εξυπηρετούν οι εκδρομές που πραγματοποιούν οι μαθητές των Λυκείων στη 
Ρόδο και στην Κέρκυρα; Λίγα μόνο θα θέλαμε να διατυπώσουμε για την παιδαγωγική αξία και τη 

διδακτική σκοπιμότητα της εκδρομής ως δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 
σχολικής ζωής. Μιας σχολικής δραστηριότητας που δυστυχώς τόσο έχει παρανοηθεί και έχει 
καταντήσει να αποτελεί μέρα ή μέρες χαλάρωσης και να πραγματοποιείται κυρίως για ψυχαγωγικούς 
σκοπούς ή μάλλον για κακώς εννοούμενους ψυχαγωγικούς σκοπούς.  

Το μεγάλο βιβλίο της ζωής, λέει ένας παιδαγωγός, είναι η φύση με τα όρη, τους ποταμούς, τις 
θάλασσες, τις πεδιάδες, τα ζώα, τα δέντρα, τα κάθε λογής φυτά. Μέσα σ’ αυτήν φυσικότερα, 
εποπτικότερα και αβίαστα μπορούν να διδαχθούν έννοιες γεωγραφικές, να γνωρίσει  το παιδί ιστορικά 
και πολιτιστικά μνημεία, μνημεία τέχνης, να έλθει σε επαφή με την τοπική κοινωνία και τις 

παραδόσεις της. Όμως, όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα απαιτεί σχεδιασμό, προετοιμασία, 
καταμερισμό του έργου, πρωτοβουλία, ανάληψη ευθύνης, συγκρότηση ομάδων, τήρηση τάξης, κ.ά., 
στοιχεία που αναπτύσσουν το κοινωνικό συναίσθημα των μαθητών, παρέχουν ευκαιρίες για 
συνεργασία, για απαλοιφή αντικοινωνικών και εγωιστικών τάσεων, για ανάδειξη αλτρουιστικών και 

πολλών άλλων κοινωνικών αρετών, έτσι και οι εκδρομές μπορούν να καλλιεργήσουν ως ανθρώπινη 
δραστηριότητα, και μάλιστα μέσα από τον οργανωμένο κοινωνικό θεσμό του σχολείου, αρετές 
αναγκαίες για την ισόρροπη ανάπτυξη του μαθητή - νέου. Οι εκδρομές, λοιπόν, πρέπει κατ’ αρχήν 
να έχουν διδακτικούς, παιδαγωγικούς και μορφωτικούς σκοπούς και μέσα σ’ αυτούς να περιέχονται 

και οι ψυχαγωγικοί. 
Στα προγράμματα των ετήσιων πολυήμερων εκδρομών οι νέοι των μεγάλων αστικών κέντρων 

θα μπορούν να συμπεριλάβουν επισκέψεις στους Φιλίππους, στην Καβάλα με τις θαυμάσιες  
παραλίες, που η διαύγεια των νερών τους είναι δηλωτική ότι δεν χρειάζονται καμία «σημαία» για την 

πιστοποίηση της καθαρότητάς τους, στο Παγγαίο με το πανάρχαιο μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας, 
να κάνουν σκι στις υπέροχες πίστες του Φαλακρού. Να επισκεφθούν τα θαυμάσια και μοναδικά 
σπήλαια της Αλιστράτης και του Αγγίτη, τη Δράμα με τον υπέροχο υγροβιότοπο της Αγίας 
Βαρβάρας, τα Στενά του Νέστου, να κάνουν καγιάκ, ιππασία. Να γνωρίσουν το Παρθένο Δάσος του 

Φρακτού, τα δάση του Λειβαδίτη, το Δέλτα του ποταμού Νέστου και το παρόχθιο δάσος (European 
Commission, 2014, 2016). Να απολαύσουν τη διαδρομή από τη Δράμα μέχρι τους Τοξότες ως 
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περιπατητές. Να επισκεφθούν τα όρη της Λεκάνης, να σταθμεύσουν στη Σταυρούπολη, στα 
Κομνηνά, να ζήσουν στο Παπίκιο όρος με τις τελευταίες καφετιές αρκούδες (Ursus arctos) και να 
αναλάβουν αργότερα δράση για τη σωτηρία τους, τα αγριογούρουνα (Sus scrofa), τα αγριοκάτσικα 
(Rupicapra rupicapra), τους λύκους (Canis lupus), τις αγριόγατες (Felis sylvestris), τις αλεπούδες 

(Vulpes vulpes), τα ζαρκάδια (Capreolus capreolus) και άλλα σπάνια είδη. Να παρατηρήσουν σπάνια 
είδη αρπακτικών. Να αφουγκρασθούν τους κρωγμούς των γλαυκόμορφων. Να νιώσουν μυρωδιές 
ανείπωτης χαράς και άφατης ειρήνης. 

Αν όλα αυτά είναι λίγα, είναι βέβαιο ότι στις αναζητήσεις τους θα ανακαλύψουν και άλλα πολύ 

περισσότερα και ασφαλώς ενδιαφέροντα, που θα τους γεμίσουν με εμπειρίες και γνώσεις, γιατί σ’ 
αυτόν τον τόπο όλα συμβαίνουν, όλα εξελίσσονται, όλα δημιουργούνται κάτω από τα βλέμματα των 
κορυφογραμμών (Δεμενίδου, 2014). Οι λέξεις δεν κρύβουν το νόημά τους και οι καρδιές των 
ανθρώπων είναι ανοιχτές.  

Στην περιοχή αυτή που ο μυθοσκεπής χρόνος κρατάει, ακόμη, με προσοχή τα μυστικά του και 
τα δίνει στάλα - στάλα στους διψασμένους περιπατητές του απώτερου και του απόμακρου 
παρελθόντος, καθώς προσπαθούν να ξεδιπλώσουν το πέπλο της Ιστορίας, της Ιστορίας χωρίς όρια, 
της Ιστορίας των πολιτισμικών κύκλων (Braudel, 1987). Εδώ, που ο ζωγράφος της φύσης χωρίς 

φειδώ χρησιμοποίησε το πράσινο, το κόκκινο, το κίτρινο σε μύριες συνθέσεις χαρίζοντας στη 
Ροδόπη, στο Παγγαίο, στο Σύμβολο, στη Λεκάνη τις άπειρες αποχρώσεις του ροδαλού των 
απογευματινών. 

Για να δοθεί όμως η δυνατότητα στο μαθητικό δυναμικό της χώρας μας - και όχι μόνο - να 

πραγματοποιήσει τέτοιες ηθικο-, αξιο-, γνωσιοκεντρικές επισκέψεις πρέπει πρώτα η περιοχή να 
προβληθεί κατάλληλα. Με δημοσιεύσεις και με καταχωρήσεις σε περιοδικά. Με διαφημιστικές 
ταινίες, με αποστολή έντυπου και ψηφιακού υλικού σε σχολεία (ελληνικά και ξένα), με διοργάνωση 
συνεδρίων και με φιλοξενία επιτροπών. Με πολύμορφες πρωτοβουλίες να αναδειχθεί η περιοχή ως 

χώρος απόκτησης γνώσεων, επαφής και επικοινωνίας με το περιβάλλον και το πολιτισμικό του τοπίο, 
ως χώρος ομαλής κοινωνικοποίησης των νέων, ψυχικής αγαλλίασης, ισορροπίας και ανάτασης του 
νου. 

Για την επιτυχία των παραπάνω απαιτείται δραστηριοποίηση όλων των παραγόντων της 

περιοχής: πολιτικών, κοινωνικών φορέων, εμπορικών κ.ά. επιμελητηρίων, εκπαιδευτικών, 
θρησκευτικών αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί στον κόσμο των συγκρουσιακών 
σχέσεων που ζούμε τίποτα δε χαρίζεται. Όλα όμως μπορούν να επιτευχθούν όταν σχεδιασμός, 
συνέπεια, υπευθυνότητα, ήθος, και επιμονή διακρίνει και σηματοδοτεί τους στόχους που τίθενται.  

Αν οι προϋποθέσεις αυτές υπάρξουν τότε είναι βέβαιο ότι το ίδιο το περιβάλλον, φυσικό και 
ανθρωπογενές, θα έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής με την ανάδειξη του πολιτισμικού 
τοπίου της και κάτω από μια άλλη προσέγγιση, γιατί όχι, στην υπόθεση της ειρήνης στην ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
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Περίληψη  

Στόχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι μέχρι το 2030 όλα τα κράτη να υλοποιήσουν 
τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την υλοποίηση αυτή, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 

η ηγεσία/διοίκηση όλων των οργανισμών του κάθε κράτους. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να εξεταστεί 
η υφιστάμενη κατάσταση ολόκληρου του συστήματος, έτσι ώστε μέσα από διάγνωση των αναγκών 
να εντοπιστούν όλοι οι παράγοντες, οι μορφές και τα μοντέλα ηγεσίας τα οποία θα βοηθούσαν τα 
ηγετικά στελέχη οποιουδήποτε οργανισμού, ως προς το μετασχηματισμό και τη σταδιακή αλλαγή 

στην κατεύθυνση της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η παρούσα εργασία, παρουσιάζει κάποια πρώτα 
περιγραφικά αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας, η οποία έχει διεξαχθεί στην Κύπρο και εκτείνεται 
οριζόντια καλύπτοντας κυβερνητικούς οργανισμούς, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, ημικρατικούς οργανισμούς, δήμους και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς.  

  
Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία, Διοίκηση, Αειφόρος Ανάπτυξη, ποσοτική έρευνα 

1. Εισαγωγή 

Η ηγεσία οποιουδήποτε φορέα ή οργανισμού, θεωρείται υπεύθυνη για την ανάπτυξη σχεδίων 
δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ) και την αξιολόγηση αυτών, ως προς την αποτελεσματικότητα 
και βελτίωση τους. Για την επιτυχή διάχυση της ΑΑ σε ολόκληρο το σύστημα, πρέπει τα άτομα που 

βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις, να διαθέτουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες τέτοιες ώστε να 
μπορούν να συμβάλουν στο σταδιακό μετασχηματισμό της κουλτούρας του οργανισμού τους και 
συνεπώς μακροπρόθεσμα σε όλο το σύστημα. Σημαντικό είναι επίσης, η λειτουργία ολόκληρου του 
συστήματος να βασίζεται σε ένα κώδικα δεοντολογίας, που να προβάλλει ορθές συμπεριφορές  και 

στάσεις μέσα από υψηλές αξίες και ηθική. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ενός 
ευέλικτου και δυναμικού μοντέλου ηγεσίας, το οποίο θα τους στηρίζει και θα τους καθιστά ικανούς, 
να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της ΑΑ για την επίτευξη  των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑ). Για να διαμορφωθεί ένα τέτοιο μοντέλο, είναι χρήσιμο να γίνει πρώτα μια διάγνωση της 

υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις πρακτικές που ακολουθούνται σε φορείς και οργανισμούς στην 
κατεύθυνση της αειφορίας. 

   Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας πρώτης περιγραφικής 
ανάλυσης ποσοτικής έρευνας, η οποία απευθύνθηκε σε φορείς, οργανισμούς, κυβερνητικές 

υπηρεσίες και ακαδημαϊκά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η συλλογή δεδομένων 
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ήταν ανώνυμη και σε αυτή συμμετείχαν τόσο τα ηγετικά στελέχη, όσο και το υφιστάμενο προσωπικό 
των οργανισμών που έλαβαν μέρος στην έρευνα.  Σκοπό είχε τη διερεύνηση των ιδεών και 
αντιλήψεων των μελών ενός οργανισμού ως προς την ΑΑ και την ευθυγράμμιση του οργανισμού 
τους με τις αρχές της.  

Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν:  

• οι ιδέες και αντιλήψεις των εργαζομένων σε ένα οργανισμό, (ηγετικό και υφιστάμενο 
προσωπικό) γύρω από την Αειφόρο Ανάπτυξη ως έννοια,  

• η υφιστάμενη κατάσταση ως προς αρχές, πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται για 
την προώθηση της ΑΑ σε έναν οργανισμό. 

2. Κυρίως Μέρος 

2.1 Μεθοδολογία της έρευνας  

Η έρευνα αποτελεί μια μεγάλης οριζόντιας κλίμακας επισκόπηση. Ο πληθυσμός της 
αποτελείται από οργανισμούς και Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας, ΜΚΟ, ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
ιδιωτικούς οργανισμούς, ημικρατικούς οργανισμούς και δήμους. Το δείγμα έχει παρθεί με απλή 
τυχαία δειγματοληψία, όπου όλα τα δυνατά δείγματα του πληθυσμού έχουν την ίδια πιθανότητα να 

επιλεχθούν (Φαρμάκης, 2015). Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το 
οποίο είναι ανώνυμο και δομήθηκε ηλεκτρονικά σε τέσσερα μέρη, επιτρέποντας την εύκολη συλλογή 
δεδομένων, σε σύντομο χρονικό πλαίσιο μέσα από ένα μεγάλο δείγμα του πληθυσμού 
(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου διαβαθμισμένης κλίμακας που σύμφωνα με τους 
Cohen, Manion & Morrison (2008), δεν απαιτούν πολύ χρόνο, συμπληρώνονται εύκολα, και 
κωδικοποιούνται εύκολα. 

2.2 Αποτελέσματα της έρευνας  

 

Γράφημα 1: Ηλικία 

 

Πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή με χορήγηση του 
ερωτηματολογίου σε 25 άτομα,  μέσα από την οποία μετρήθηκε η αξιοπιστία του. Για την μέτρηση 

αυτή χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha) του στατιστικού προγράμματος 
SPSS, ο οποίος μετρά την εσωτερική συνέπεια των αποτελεσμάτων. Ο δείκτης αξιοπιστίας του 
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ερωτηματολογίου ήταν 0.926 και σύμφωνα με τους Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2016), 
θεωρείται υψηλός. Απαντήθηκε από 354 άτομα (55,1% άνδρες και 44,4% γυναίκες). Οι περισσότερες 
απαντήσεις δόθηκαν από το υφιστάμενο προσωπικό των οργανισμών με ποσοστό 78,5% και το 
υπόλοιπο 21,5% από ηγετικά στελέχη. Τα γραφήματα 1 – 4 παρουσιάζουν τα δημογραφικά στοιχεία 

που αφορούν στην ηλικιακή ομάδα, επίπεδο μόρφωσης, επαρχία και μηνιαίο καθαρό εισόδημα των 
συμμετεχόντων αντίστοιχα.  

 
 

Γράφημα 2: Επίπεδο μόρφωσης 

 

 

 
Γράφημα 3: Επαρχία 

 

 
 

Γράφημα 4: Μηνιαίο καθαρό εισόδημα 
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Για τις ιδέες και αντιλήψεις των εργαζομένων σε ένα οργανισμό γύρω από την ΑΑ, ζητήθηκε 
από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν το βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι η ΑΑ έχει σχέση με τα πιο 
κάτω ζητήματα (Πίνακας 1), επιδιώκοντας να εξετάσει το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια. Οι πιο 
κάτω πίνακες παρουσιάζουν τις απόψεις τους, το μέσο όρο  και την τυπική απόκλιση γύρω από τη 

μέση τιμή.   
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1. Φυσικά Οικοσυστήματα 0,6  2,8  9,3 4,3 63 4.5 0.8 

2. Φτώχια 2,8 7,6 20,1 31,9 37,6 3.9 1.1 

3. Πολυπολιτισμικότητα 4,8 11,3 31,4 27,7 24,9 3.6 1.1 

4. Οικονομική κρίση 1,7 5,9 18,9 37,9 35,6 4.0 1.0 
5. Οικονομική ανάπτυξη 0,6 3,7 13 38,4 44,4 4.2 0.9 

6. Νομοθεσίες/ Κανονισμοί 0 6,2 17,2 28,8 47,7 4.2 0.9 

7. Ηθική και αξίες 0,8 6,5 12,7 29,1 50,8 4.2 1.0 

8. Κουλτούρα και πολιτισμός 0,6 5,4 12,1 29,4 52,5 4.3 0.9 
 

 Πίνακας 1: Σχέση ανάμεσα στην Αειφόρο Ανάπτυξη και τα προτεινόμενα ζητήματα 

 
Για την υφιστάμενη κατάσταση ως προς αρχές, πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται 

για προώθηση της ΑΑ σε ένα οργανισμό, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν το βαθμό 

που ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται εφαρμόζει τις πιο κάτω πρακτικές οι οποίες παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 2. 
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1. Στήριξη σε κοινωνικές ομάδες που έχουν 
ανάγκη 

9,9  21,8        28,2 23,7 16,4 3.2 1.2 

2. Υγεία και ασφάλεια των μελών 3,7 13,8 28,8 32,8 20,9 3.5 1.1 

3. Δίκαιη κατανομή φόρτου εργασίας 16,9 23,2 29,1 22 8,8 2.8 1.2 

4. Λιγότερα απορρίμματα 7,1 17,2 33,1 29,7 13 3.2 1.1 

5. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 27,7 25,7 26 15 5,6 2.5 1.2 

6. Εξοικονόμηση φυσικών πόρων 13,6 26,3 26,3 22 11,9 2.9 1.2 
7. Δεντροφύτευση και δημιουργία χώρων 

πρασίνου 

25,7 22,3 20,9 12,4 18,6 2.8 1.4 

8.  Προστασία θαλάσσιας ζωής 35,6 20,9 20,9 10,7 11,9 2.4 1.4 
9. Ενθάρρυνση για χρήση εναλλακτικών 

τρόπων μεταφοράς στο χώρο εργασίας, 
περιορίζοντας τους ρύπους 

50,6 22,3 16,7 5,4 5,1 1.9 1.2 

10. Παροχή διευκολύνσεων στο προσωπικό  36,7 29,7 17,8 8,8 7,1 2.2 1.2 
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11. Παροχή εκπαίδευσης για ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση σε θέματα ΑΑ 

30,2 22,9 20,1 16,1 10,7 2.5 1.4 

12. Συνεργασία με την τοπική κοινότητα για 

αντιμετώπιση ζητημάτων ΑΑ 

16,7 18,9 26,6 25,7 12,1 3 1.3 

13. Συμμετοχή σε προγράμματα ΑΑ 21,2 15 24 20,9 18,9 3 1.4 

14.  Εντοπισμός ζητημάτων ΑΑ εντός του 

οργανισμού για επίλυση 

22 21,5 25,1 20,9 10,5 2.8 1.3 

15. Αξιολόγηση των δράσεων του οργανισμού 

για ΑΑ, με σκοπό τη βελτίωση 

23,2 21,8 26,6 16,7 11,9 2.7 1.3 

16. Βελτιωτικές δράσεις για την ΑΑ μετά από 
αξιολόγηση  

23,2 22,9 26,6 17,2 10,2 2.7 1.3 

17. Συνεργασία προσωπικού διαφορετικών 
κλάδων και ειδικοτήτων για επίλυση 
ζητημάτων ΑΑ 

24,6 20,6 27,7 17,2 9,9 2.7 1.3 

18. Ενθάρρυνση συμμετοχής του προσωπικού 
στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα ΑΑ 

26,6 24,3 23,7 18,9 6,5 2.5 1.2 

 

Πίνακας 2: Πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται για προώθηση της ΑΑ  

 
Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, δίνεται ικανοποιητική  έμφαση στην οικονομική ή υλική 

στήριξη κοινωνικών ευάλωτων ομάδων, στην υγεία και ασφάλεια των μελών των οργανισμών, όπως 
και στη συνεργασία του οργανισμού με την τοπική κοινότητα για επίλυση κοινωνικών, πολιτιστικών 
και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Για τη διασφάλιση της δίκαιης κατανομής του φόρτου εργασίας το 
υψηλότερο ποσοστό δήλωσε αρκετά. Ικανοποιητική θεωρείται και η φροντίδα για λιγότερα 

απορρίμματα με τις πρακτικές της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, ενώ αντίθετα για τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν καθόλου μέχρι λίγο. 
Για εξοικονόμηση φυσικών πόρων, συμμετοχή σε δεντροφυτεύσεις και δημιουργία χώρων πρασίνου 
στην κοινότητα, γίνονται κάποιες προσπάθειες, ενώ για δράσεις προστασίας της θαλάσσιας ζωής, 

λιγότερες.  
Πολύ λίγη προσοχή δίνεται στην ενθάρρυνση  χρήσης εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς του 

προσωπικού από και προς το χώρο εργασίας, σε άλλες διευκολύνσεις στο προσωπικό και εξίσου λίγη 
προσοχή δίνεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα ΑΑ, στον εντοπισμό 

ζητημάτων ΑΑ εντός του οργανισμού, την αξιολόγηση και βελτίωση των δράσεων. Η επιδίωξη της 
συνεργασίας ειδικοτήτων για επίλυση ζητημάτων ΑΑ, όπως και η ενθάρρυνση της συμμετοχής του 
προσωπικού στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα ΑΑ αποτελεί πρακτική που δεν εφαρμόζεται 
αρκετά.   

Μέσα από το ερωτηματολόγιο διερευνήθηκε παράλληλα ο βαθμός που κάποιοι παράγοντες 
μπορούν να βοηθήσουν έναν οργανισμό να αναπτυχθεί προς μια αειφόρο κατεύθυνση. Συγκεκριμένα 
ζητήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων για τη σημασία μιας σειράς παραγόντων που μπορεί να 
στηρίζουν την ανάπτυξη του οργανισμού στην κατεύθυνση της ΑΑ (Πίνακας 3).  
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Συνεργασία με την κοινότητα για την οργάνωση 

δράσεων (περιβαλλοντικών, κοινωνικών) 

4,2  8,8       23,4 39,5  24 3.7 1.1 
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Συνεργασία με άλλους φορείς, ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες, ΜΚΟ, για τις 

δράσεις του 

2,8 7,1 18,1 38,7 33,3 3.9 1.0 

Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού για ζητήματα 

ΑΑ για το προσωπικό και άλλα άτομα  

4,5 8,5 24,9 36,4 25,7 3.7 1.1 

Επαγγελματική ανάπτυξη όλου του προσωπικού 

σε θέματα ΑΑ 

4,8 6,2 21,8 33,1 34,2 3.9 1.1 

Επαγγελματική ανάπτυξη σε θέματα ηγεσίας/ 
διοίκησης για προώθηση της ΑΑ 

5,1 6,5 16,7 33,6 38,1 3.9 1.1 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ΑΑ 8,2 11 20,3 32,2 28,2 3.6 1.2 

Μόνιμη υποστηρικτική μονάδα από 

καταρτισμένα άτομα σε θέματα ΑΑ σύμφωνα με 

τις διεργασίες του οργανισμού 

6,8 11,3 20,3 31,6 29,9 3.7 1.2 

 Αυστηρότερη επιτήρηση της εφαρμογής του 

νομοθετικού πλαισίου για ρύθμιση των 

ζητημάτων ΑΑ 

4 10,7 20,3 35,6 29,4 3.8 1.1 

 
Πίνακας 3: Παράγοντες που στηρίζουν την ανάπτυξη του οργανισμού προς την κατεύθυνση της αειφορίας  

 

Οι ερωτηθέντες θεωρούν πως η συνεργασία με την κοινότητα και με άλλους φορείς για την 

οργάνωση δράσεων, η επαγγελματική ανάπτυξη σε θέματα ΑΑ, ηγεσίας/διοίκησης και η δημιουργία 
ενημερωτικού υλικού,  θα βοηθούσαν τον οργανισμό να αναπτυχθεί προς μια αειφόρο κατεύθυνση. 
Η δημιουργία νέων εργασιακών θέσεων και μόνιμης υποστηρικτικής μονάδας ΑΑ, όπως και η 
αυστηρότερη επιτήρηση της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης ζητημάτων ΑΑ, 

θεωρούνται επίσης βοηθητικοί παράγοντες για ανάπτυξη του οργανισμού και προώθηση της ΑΑ 
σύμφωνα με τις διεργασίες.  

Για το βαθμό εμπλοκής όλων των εργαζομένων σε διεργασίες σε σχέση με την ΑΑ οι 
απαντήσεις των ερωτηθέντων παρουσιάζονται πιο κάτω (Πίνακας 4).   
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Αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

για ζητήματα ΑΑ 

25,7  21,2        21,2% 20,3  11,6 2,7 1.4 

Ανάπτυξη πρότζεκτ, προγραμμάτων, 

ερευνητικών προτάσεων, σχεδίων δράσης 

για ΑΑ στον οργανισμό 

29,1 19,8 19,5% 20,1 11,6 2,7 1.4 

Υλοποίηση πρότζεκτ, προγραμμάτων, 

ερευνητικών προτάσεων, σχεδίων δράσης 

για ΑΑ στον οργανισμό 

30,5 17,5 20,3% 19,8 11,9 2,7 1.4 

Αξιοποίηση των διεργασιών του 

οργανισμού ως πεδία μελέτης σε ζητήματα 

ΑΑ 

31,4 18,1 22,3% 19,2 9 2,6 1.3 

Συνεργασία με άλλους 

οργανισμούς/εξωτερικούς φορείς σε 

περιβαλλοντικές δράσεις 

26,8 18,1 19,5% 22,3 13,3 2,8 1.4 

Συνεργασία με άλλα μέλη του οργανισμού 

για υλοποίηση δράσεων γύρω από 

ζητήματα ΑΑ  

25,1 20,9 18,9% 22,9 12,1 2,8 1.4 
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Συνεργασία με την τοπική κοινότητα για 

υλοποίηση δράσεων γύρω από ζητήματα 

ΑΑ  

29,4 20,9 18,1% 20,3 11,3 2,6 1.4 

 

Πίνακας 4: Ευκαιρίες εμπλοκής σε διεργασίες για προώθηση της ΑΑ 

 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα, η εμπλοκή του προσωπικού των οργανισμών στις 
διεργασίες του χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και δεξιότητες τους, η ανάπτυξη προγραμμάτων, 

ερευνητικών προτάσεων, σχεδίων δράσης ΑΑ και υλοποίησης τους, η αξιοποίηση των διεργασιών 
σε ζητήματα ΑΑ ως πεδία μελέτης, δεν είναι επαρκής. Συγχρόνως, ο βαθμός συνεργασίας που δόθηκε 
για περιβαλλοντικές δράσεις με άλλους οργανισμούς και με άλλα μέλη εντός του οργανισμού, όσο 
και με την τοπική κοινότητα δεν είναι ικανοποιητικός.    

Σημαντική είναι επίσης η αναγνώριση της συμβολής όλων των μελών για την επίτευξη των 
στόχων του οργανισμού στον οποίο εργάζονται (Ιωάννου, 2012). Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι 
προτεινόμενοι τρόποι αναγνώρισης της συμβολής των υφιστάμενων μελών στην επίτευξη των 
στόχων του οργανισμού, δεν εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό. Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται πιο κάτω στο Γράφημα 5. 
 

 
 

Γράφημα 5: Βαθμός/ Τρόποι Αναγνώρισης συμβολής προσωπικού για επίτευξη στόχων του οργανισμού  
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Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, διερευνούνται οι τρόποι ενημέρωσης, απόκτησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την ΑΑ και των 17 ΣΒΑ, καθώς και οι εκπαιδευτικές ανάγκες για 
επαγγελματική ανάπτυξη. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν το βαθμό στον οπ οίο 
διάφορα μέσα ενημέρωσης, συμβάλλουν στην προσωπική τους ενημέρωση και επαγγελματική 

ανάπτυξη για ζητήματα Αειφορίας.  
Το Γράφημα 6 παρουσιάζει το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι η προτεινόμενη 

πηγή συμβάλλει πολύ-πάρα πολύ στην επαγγελματική τους ανάπτυξη για ζητήματα αειφορίας. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το μέσο που περισσότερο αξιοποιεί το δείγμα μας είναι τα 

επιστημονικά περιοδικά και μελέτες, ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν και οι πανεπιστημιακές 
σπουδές. Σημαντική συμβολή έχουν συζητήσεις και ενημέρωση από ειδικούς. Λιγότεροι 
ερωτηθέντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημερωτικό υλικό το 
οποίο ανέπτυξε ο οργανισμός όπου εργάζονται. Τα συνέδρια, η εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις 

ΑΑ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι καμπάνιες από εξωτερικούς φορείς, τα βιωματικά εργαστήρια, 
οι εκπαιδεύσεις από ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς και η αρχική σχολική 
εκπαίδευση παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό συμμετοχής. Ο μικρότερος βαθμός συμβολής, 
παρουσιάζεται στα επιμορφωτικά προγράμματα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, με 

μόλις 7,6%. 
 

 
 

Γράφημα 6: Τρόποι / Πηγές επαγγελματικής ανάπτυξης  
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Η αξιοποίηση της εκπαίδευσης που λαμβάνει κάποιος είναι σημαντική για την επίτευξη στόχων 
που σχετίζονται με την αειφορία. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν 
τη συχνότητα με την οποία μετά τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, ακολουθούσε 
μια σειρά από πρακτικές αξιολόγησης και αξιοποίησης της εκπαίδευσης που έχουν λάβει. Τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα φαίνεται να αξιολογούνται με τη λήξη τους (51,9% πολύ-πάρα πολύ), 
χωρίς απαραίτητα να ετοιμάζεται κάποια ενημερωτική έκθεση για την παρακολούθηση τους (41,9%). 
Το 47% δηλώνει ότι δεν είχε καμιά ευκαιρία να καταθέσει τις ιδέες του για επίλυση ζητημάτων ΑΑ 
στον οργανισμό που εργάζεται και το 45,3% καμία ευκαιρία να εκπαιδεύσει άλλα μέλη του 

οργανισμού γύρω από τη θεματική του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρακολούθησε.  
Τέλος, διερευνήθηκαν οι απόψεις ως προς την ενσωμάτωση της ΑΑ και των 17 ΣΒΑ σε όλες 

τις διεργασίες όλων των οργανισμών. Οι ερωτηθέντες συμφώνησαν σε υψηλό βαθμό (83,6% πολύ-
πάρα πολύ) πως η ΑΑ και οι 17 ΣΒΑ θα πρέπει να αφορούν σε όλες τις διεργασίες οποιουδήποτε 

οργανισμού. Αποδίδουν αποκλειστική ευθύνη για τη ένταξη της ΑΑ σε όλες τις διεργασίες (69,2% 
πολύ-πάρα πολύ) του οργανισμού στην ηγεσία/διοίκηση και θεωρούν πως η επίλυση των ζητημάτων 
ΑΑ αφορά όλους τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα (89,2% πολύ-πάρα πολύ). Τέλος, το 84,2% 
απάντησε πως η στροφή όλων των οργανισμών στην κατεύθυνση της ΑΑ είναι απαραίτητη. 

2.3 Συζήτηση 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, αντιλαμβάνονται την έννοια της ΑΑ και τη σύνδεση της με 

τους πυλώνες της Κοινωνίας, Περιβάλλοντος και Οικονομίας. Αυτοί οι τρεις πυλώνες, είναι 
αλληλεξαρτώμενοι και οι εντάσεις μεταξύ τους, οδηγούν σε μη αειφορικές πρακτικές. Ρυθμιστής των 
εντάσεων αυτών είναι οι θεσμοί (Φλογαΐτη, 2006), οι οποίοι μέσα από ένα πλαίσιο ηθικής και αξιών, 
διασφαλίζουν την ΑΑ. Ανάμεσα στους τρεις πυλώνες, πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Δεν μπορεί ένας 

οργανισμός να δίνει έμφαση σε διάσταση ενός πυλώνα και να αγνοεί ή να λειτουργεί σε βάρος των 
υπόλοιπων.  

Από τους οργανισμούς περισσότερη έμφαση φαίνεται να αποδίδεται στην κοινωνική και 
οικονομική διάσταση. Αυτή εκδηλώνεται με τη μορφή της υλικής και οικονομικής στήριξης σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των μελών τους, πιθανόν 
στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του οργανισμού. Τα κίνητρα για δράσεις που 
απευθύνονται στον πυλώνα της κοινωνίας και της οικονομίας αξίζει να διερευνηθούν περισσότερο 
σε βάθος. Στον αντίποδα, ελάχιστα φαίνεται να γίνονται σχετικά  με την αντιμετώπιση/διαχείριση 

περιβαλλοτικών ζητημάτων με εξαίρεση την προσπάθεια για μείωση των απορριμμάτων και 
ανακύκλωση αγαθών για εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Ζητήματα όπως η χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και η δημιουργία χώρων πρασίνου προσεγγίζονται ελάχιστα. Χρήζει διερεύνησης 
κατά πόσο αυτό οφείλεται στην έλλειψη οικονομικών πόρων για εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων 

ή έλλειψη κατάλληλων υποδομών στους χώρους των οργανισμών για να φιλοξενήσουν τα συστήματα 
αυτά. Ελάχιστες προσπάθειες καταβάλλονται επίσης για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και ακτών. Ενδεχομένως οι οργανισμοί των συμμετεχόντων να μην 
δραστηριοποιούνται σε θέματα τα οποία δεν άπτονται των δικών τους προτεραιοτήτων. Επιπρόσθετα 

οι οργανισμοί δεν ενθαρρύνουν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς από 
και προς τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις. Οι εργοδοτούμενοι θα ενθαρρύνονταν να χρησιμοποιούν 
εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, αν τους προσφέρονταν κίνητρα και διευκολύνσεις όπως ευέλικτο 
ωράριο εργασίας, κοινό μεταφορικό μέσο παραλαβής προς και από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του 

οργανισμού, οικονομική στήριξη για αγορά ποδηλάτου ή ηλεκτρικού/υβριδικού οχήματος, κά.  
Οι οργανισμοί φαίνεται να συνεργάζονται σε ικανοποιητικό βαθμό με την τοπική κοινότητα 

και άλλους φορείς όσον αφορά κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά δρώμενα. Εντούτοις, η 
εσωτερική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κλάδων και ειδικοτήτων για διεπιστημονική επίλυση 

ζητημάτων ΑΑ, δεν παρατηρείται συχνά. Μια τέτοια συνεργασία είναι σημαντική στην επίλυση 
ζητημάτων ΑΑ γιατί τα ζητήματα είναι πολυδιάστατα και απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες 
διαφορετικών ειδικοτήτων για επίλυση τους (Κωτσίκης, 2001).  
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Παρόμοια, διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης για ανάπτυξη και βελτίωση σχεδίων δράσης, 
δεν φαίνεται να αποτελούν συνηθισμένη πρακτική. Ένας ηγέτης ο οποίος επιδιώκει τη βελτίωση του 
οργανισμού για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, πρέπει να υποστηρίζει τη συχνή 
αξιολόγηση, η οποία του παρέχει δεδομένα τα οποία διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων για βελτίωση 

του οργανισμού και υλοποίηση των στόχων (Creemers, Kyriakides & Sammons, 2010 ). Ελάχιστα 
φαίνεται επίσης να δίνεται στο προσωπικό η ευκαιρία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για θέματα 
ΑΑ ή διατύπωσης εισηγήσεων για επίλυση ζητημάτων ΑΑ εντός του οργανισμού. Η λήψη 
αποφάσεων και η πολυπλοκότητα των ζητημάτων, πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα από κοινά 

συνεργατικά σχέδια δράσης, αξιοποιώντας τις διαφορετικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες όλων 
των υφιστάμενων μελών (Μωυσή, 2019). 

Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού για την ΑΑ, είναι βασική προϋπόθεση 
για την επίτευξη των σχετικών στόχων. Η εκπαίδευση, αναπτύσσει ικανότητες, νέες δεξιότητες και 

γνώσεις, οι οποίες θα καταστήσουν το προσωπικό ικανό να αναπτύξει στοχευμένα σχέδια δράσης για 
την ΑΑ, μέσα από συνεργατικό πλαίσιο. Δυστυχώς λίγη έμφαση δίνεται από τους οργανισμούς στους 
οποίους ανήκαν οι συμμετέχοντες, σε θέματα εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης για ΑΑ και για τους 
ΣΒΑ. Οι γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Επίσης ο ίδιος ο 

οργανισμός και οι διεργασίες του δεν αξιοποιούνται ως αντικείμενο μελέτης για ζητήματα ΑΑ. 
Σύμφωνα με το ενεργειακό γραφείο Κύπρου (2022), αναμένεται από όλες τις τοπικές αρχές, δήμους 
και κοινότητες, να αναπτύξουν σχέδια δράσης ΑΑ αξιοποιώντας σχέδια επιχορήγησης και 
προγραμμάτων. Για να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές και να υλοποιήσουν 

αποτελεσματικά τους στόχους του οργανισμού σε σχέση με την ΑΑ, η εκπαίδευση είναι σημαντική. 
Σημαντική είναι επίσης η παροχή κινήτρων επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης 
(Townsend & MacBeath, 2011), γιατί μέσα από αυτή τα μέλη του οργανισμού εμπλουτίζουν γνώσεις, 
αναπτύσσουν ικανότητες και αποκτούν δεξιότητες.  

Σημαντικός παράγοντας για δέσμευση του προσωπικού ως προς την επίτευξη  των στόχων και 
του οράματος, είναι η αναγνώριση και επιβράβευση. Όταν κάποιος νιώθει ικανοποίηση για την 
εργασιακή του πορεία και τα επιτεύγματα του τυγχάνουν αναγνώρισης και επιβράβευσης, τότε του 
δίνεται κίνητρο για περισσότερη προσπάθεια βελτίωσης και προσωπικής ευτυχίας (Oreg et al., 2008). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, συμφωνούν με αποτελέσματα άλλων ερευνών στον Κυπριακό χώρο 
και δείχνουν πως η δημόσια αναγνώριση, ο λεκτικός έπαινος και τα θετικά σχόλια στις αξιολογικές 
εκθέσεις χρησιμοποιούνται ως ένα βαθμό ως κίνητρα για βελτίωση και επιβράβευση, ενώ δίνεται 
υλική επιβράβευση και αναβάθμιση θέσης σε πολύ λίγες περιπτώσεις (Περατικός & Κάτζη 2021).  

Όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και την προώθηση της επαγγελματικής 
ανάπτυξης για ΑΑ, συμπεραίνουμε πως οι γνώσεις αντλούνται μέσα από άτυπες διαδικασίες και 
αυτόβουλες ενέργειες του προσωπικού. Σε αρκετές περιπτώσεις πηγές ενημέρωσης αποτελούν τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιστημονικά άρθρα και μελέτες, εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις, 

ενώ σε μικρότερο βαθμό από ενημερωτικό υλικό το οποίο αναπτύχθηκε στον εργασιακό τους χώρο. 
Επίσης η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, η συμμετοχή σε συνέδρια, βιωματικά εργαστήρια και 
επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία προσφέρουν ακαδημαϊκά ιδρύματα ελάχιστα υποστηρ ίζεται 
από τους οργανισμούς. Τα αποτελέσματα αυτά, φανερώνουν ένα υποβαθμισμένο ρόλο των 

οργανισμών ως προς την επαγγελματική ανάπτυξη και δια-βίου εκπαίδευση των μελών τους, γεγονός 
που αντανακλά στο ρόλο των ηγετικών στελεχών του οργανισμού. Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου 
η εκπαίδευση προσφέρεται μέσω του οργανισμού, αυτή φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας 
τυποποιημένης διαδικασίας. Στις περιπτώσεις που μέλος του προσωπικού παρακολουθήσει κάποια 

εκπαίδευση, αυτή δεν φαίνεται να αξιοποιείται ή να εμβολιάζει τη λειτουργία του οργανισμού. Η 
επένδυση στην εκπαίδευση για βελτίωση του οργανισμού, αφορά και πάλι στο ρόλο του ηγέτη του 
οργανισμού.  

Η ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού, η εμπλοκή σε δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς, η 

επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού για θέματα ΑΑ, ηγεσίας/διοίκησης, η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, μόνιμων υποστηρικτικών μονάδων από καταρτισμένα άτομα σε θέματα ΑΑ και η 
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αυστηρότερη επιτήρηση του νομοθετικού πλαισίου ως προς τα ζητήματα της, φαίνεται να είναι 
παράγοντες που θα βοηθούσαν τους οργανισμούς να αναπτυχθούν αποτελεσματικά προς μια αειφόρο 
κατεύθυνση. Θετική είναι και η στάση των συμμετεχόντων για την υιοθέτηση της ΑΑ και των 17 
ΣΒΑ σε όλες τις διεργασίες των οργανισμών, θεωρώντας όμως ότι αυτό αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη των ηγετικών στελεχών. Οι συμμετέχοντες θεωρούν τη στροφή όλων των οργανισμών προς 
την κατεύθυνση της ΑΑ απαραίτητη και τη συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλα τα επίπεδα 
διαβίωσης. 

3. Συμπεράσματα 

Τα περιγραφικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, δείχνουν πως οι οργανισμοί 
καταβάλλουν προσπάθεια για ένταξη της ΑΑ, των αρχών και των 17 ΣΒΑ. Χρήζουν διερεύνησης οι 

λόγοι για τους οποίους δίνεται περισσότερη έμφαση σε κάποια ζητήματα ενώ σε κάποια άλλα 
λιγότερη. Φαίνεται επίσης ότι χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική 
ανάπτυξη τόσο του υφιστάμενου προσωπικού, όσο και των ηγετικών στελεχών όλων των 
οργανισμών, η οποία θα τους βοηθήσει περισσότερο στη διεύρυνση των γνώσεων και απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων.  
Συνοψίζοντας, τα ηγετικά στελέχη είναι τα μέλη εκείνα του οργανισμού στα οποία επαφύεται 

η χάραξη μιας αειφόρου πολιτικής για τον οργανισμό, η λήψη αποφάσεων, η σύνδεση των 
οργανισμών με την κοινότητα, η εκπαίδευση του προσωπικού και αξιοποίηση του δυναμικου τους, 

η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, η οργάνωση δράσεων για αντιμετώπιση ζητημάτων αειφορίας, η 
κατανομή ευθυνών, καθώς και η αξιολόγηση όχι μόνο των αποτελεσμάτων, αλλά όλων των 
διεργασιών του οργανισμού. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διερευνηθεί ποιος είναι ακριβώς 
ο δικός τους ρόλος και συμβολή, στην υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων που συμβαίνουν σε 

φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα στην Κύπρο. 
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Περίληψη 

Η εργασία υπάγεται στο πεδίο των ερευνών που αφορούν την εκπαίδευση για την αειφορία και 

ειδικότερα διερευνά πώς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, όπως ο αλτρουισμός, ο 
βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή και η τάση για ριψοκίνδυνη συμπεριφορά σχετίζονται με 
φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές που αποτυπώνονται και στη διδακτική πράξη. Στην έρευνα 
συμμετέχουν 102 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Δωδεκανήσου, οι 

οποίοι υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω ενός 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο είναι πρωτότυπο καθώς αναπτύχθηκε για τους σκοπούς 
της έρευνας αυτής. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της παραγοντικής 
διερευνητικής ανάλυσης και της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, προκειμένου να εξεταστεί 

αφενός κατά πόσο οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μετρούν αξιόπιστα τις προαναφερθείσες 
διαστάσεις, αφετέρου να διερευνηθεί η γενική εφαρμοσιμότητα του προτεινόμενου μοντέλου. Τα 
αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το μοντέλο προβλέπει την φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών, και οριακά τις φιλοπεριβαλλοντικές αναφορές στη διδακτική πράξη. 

 
Λέξεις - Κλειδιά: Αλτρουισμός, ρίσκο, αειφορία, διδασκαλία 

1. Θεωρητικό πλαίσιο  

Η αύξηση της συχνότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων επηρεάζει σε πολλαπλά επίπεδα 
τις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι συνέπειες σε ατομικό, κοινωνικό, οικονομικό και ηθικό επίπεδο είναι 
καταλυτικές, ενώ αυτό που προβληματίζει είναι η αναγνώριση ότι υπαίτια για την έξαρση των  

περιβαλλοντικών ζητημάτων και της κρίσης που τα συνοδεύει δεν είναι άλλη παρά η ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Μάλιστα, η πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας, πάνω στην οποία στηρίζεται εν 
πολλοίς η βελτίωση των συνθηκών ζωής,  δε φαίνεται να στάθηκε ικανή, ώστε να παράσχει βιώσιμες 
λύσεις. Στο ερώτημα που ανακύπτει σχετικά με το τι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών προκλήσεων, η απάντηση δεν είναι τεχνοκεντρική, αλλά ανθρωποκεντρική. Οι 
Maloney & Ward (1973) συνδέουν την επιτυχή διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων με την 
αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ωστόσο, η γνώση  σχετικά με τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα δεν είναι από μόνη της αρκετή, ώστε να οδηγήσει τα άτομα στην υιοθέτηση μιας 

συμπεριφοράς που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φιλοπεριβαλλοντική. Ποιοι είναι λοιπόν οι 
παράγοντες εκείνοι που βοηθούν στην σφυρηλάτηση μια ορθής περιβαλλοντικής στάσης;  

Οι Maloney & Ward (1973) θεωρούν ότι το «περιβαλλοντικό ενδιαφέρον» καθορίζεται από 
συγκεκριμένη στάση που υιοθετούν οι άνθρωποι απέναντι σε περιβαλλοντικά θέματα. Η στάση αυτή 

καθορίζει την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Οι Τσαμπούκου–Σκαναβή (2004) επίσης, 
ορίζουν την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά ως το σύνολο των παρατηρούμενων ενεργειών 
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που αποσκοπούν να συνεισφέρουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι ενέργειες 
αυτές συνδέονται με συμπεριφορές που με τη σειρά τους συνοδεύονται  από  δράσεις που μπορούν 
να αναληφθούν ως αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών στάσεων ενός ατόμου.  

Σύμφωνα με τους Hungerford & Volk (1990) περιβαλλοντικά υπεύθυνος είναι ο πολίτης που 

αντιλαμβάνεται συνολικά τη σημασία του περιβάλλοντος και εμφανίζεται ευαισθητοποιημένος γύρω 
από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιπλέον, κατανοεί  τις λειτουργίες του περιβάλλοντος και τα 
προβλήματα που σχετίζονται με την υπερεκμετάλλευσή  του, ενώ, παράλληλα, ενδιαφέρεται γι’ αυτό 
και συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες προστασίας του. Επίσης, είναι αυτός ο πολίτης που έχει 

αναπτύξει τις ικανότητες που χρειάζονται προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων μέσω της ενεργού συμμετοχής που επιδεικνύει σε όλα τα επίπεδα. 
Ωστόσο,η υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς δεν είναι μια απλή υπόθεση κατά τον Hinesetal 
(1987), λόγω της ύπαρξης περισσότερων μεταβλητών που παρουσιάζουν μεταξύ τους 

αλληλεξάρτηση.  
Όταν μιλούμε για «περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση» εννοούμε το σύνολο γνώσεων που ένα 

άτομο μπορεί να αποκτήσει μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών που θα το βοηθήσουν να 
αποκτήσει μία εποπτεία γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα (Shrivastova, 2013) και θα καθορίσει 

τη στάση του. Όμως, η γνώση δεν αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας 
συμπεριφοράς φιλικής προς το περιβάλλον (Morrone et al, 2001). Μάλιστα, οι στάσεις και 
πεποιθήσεις των ατόμων φαίνεται να έχουν βαρύνουσα σημασία έναντι της γνώσης ως προς την 
ανάπτυξη του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

 Ένα άλλο ζήτημα που ανακύπτει αφορά στον τρόπο που «χτίζονται» οι φιλοπεριβαλλοντικές 
συμπεριφορές. Οι Dietz et al. (1998) επισημαίνουν την ύπαρξη δύο βασικών – ευρύτερων –
μεταβλητών που αφορούν αφενός κοινωνικο-δημογραφικούς αφετέρου κοινωνικο-
ψυχολογικούς παράγοντες.  

Οι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες συνδέουν την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών 
συμπεριφορών με παράγοντες δημογραφικούς και κατά κύριο λόγο εξωγενείς: Σε αυτή την 
κατηγορία εντάσσεται, επί παραδείγματι, το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το ισχύον 
κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παράγοντες που 

σχετίζονται με το οικονομικό, πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο των ατόμων (Kollmuss & 
Agyeman, 2002).  

Οι κοινωνικο-ψυχολογικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με ζητήματα που άπτονται της 
ψυχολογίας, της κοινωνίας, αλλά και της κάθε προσωπικότητας και εκφράζονται μέσω των 

πεποιθήσεων, των στάσεων και των αξιών που πρεσβεύουν τα άτομα (Boldero, 1995). Μάλιστα,σε 
αυτή την κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν και μεταβλητές, όπως τα κίνητρα συμπεριφοράς, 
η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση, η συναισθηματική εμπλοκή και οι προτεραιότητες που θέτει το 
κάθε άτομο, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη του αισθήματος αλτρουισμού, η θετική στάση 

απέναντι στη ζωή, αλλά και η ιδεολογία (Kollmuss & Agyeman, 2002).  
Ανατρέχοντας σε προϋπάρχουσες έρευνες μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι για την πρώτη 

κατηγορία οι μεταβλητές που φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών 
συμπεριφορών αφορούν στο φύλο, στο μορφωτικό επίπεδο και στην ηλικία. Ειδικότερα, σε σχέση 

με το φύλο υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι η εμφάνιση περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς παρουσιάζει υψηλότερες τιμές στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες (Cordell et al., 
2002; Mobley et al., 2010), και άλλες (Bjerk et al., 2006) που έχουν καταλήξει στο αντίθετο 
συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι άντρες επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάνω σε περιβαλλοντικά 

θέματα, χωρίς να λείπουν και παλαιότερες έρευνες σύμφωνα με τις οποίες δεν προκύπτει ουδεμία 
σχέση μεταξύ φύλου και περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς (Hines et al., 1 987).Τα 
αντικρουόμενα αποτελέσματα των ερευνών θα μπορούσαν δυνητικά να ερμηνευτούν ως ένδειξη ότι  
το φύλο δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης 

συμπεριφοράς.  
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Η παράμετρος της ηλικίας από την άλλη, φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο  με την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικά ορθής συμπεριφοράς. Και σε αυτόν τον δείκτη ,όμως, τα αποτελέσματα διίστανται, 
καθώς έρευνες αποδεικνύουν ότι ο βαθμός της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς αυξάνει με 
την ηλικία (Mobley et al., 2010), ενώ άλλες ότι μειώνεται όσο το άτομο μεγαλώνει (Cottrel, 2003). 

Σύμφωνα με τον Harris (2006) το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης συνδέεται με υψηλότερη 
περιβαλλοντική ευαισθησία και επομένως με την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς. Παρόλο που είναι δυνατόν να συνεκτιμηθούν οι κοινωνικονομικές και δημογραφικές 
μεταβλητές (Balderjahn, 1988), η επίδρασή τους στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης 

συμπεριφοράς είναι περιορισμένη.  
Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ότι οι μεταβλητές που συνδέονται με ψυχολογικούς 

παράγοντες αντιμετωπίζονται ως ισχυρότερες στον βαθμό επιρροής για την εκδήλωση θετικής 
συμπεριφοράς γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι μεταβλητές αυτές σχετίζονται με τις αξίες, τα 

συναισθήματα και την πρόθεση για ανάληψη δράσης, δηλαδή με παράγοντες που αναφέρονται στην 
προσωπικότητα και στην αντιληπτική ικανότητα των ατόμων. Για τον λόγο αυτόν, προκειμένου να 
ερευνήσουμε παράγοντες που διαμορφώνουν την οικολογική συνείδηση θεωρήθηκε χρήσιμο να 
διερευνηθούν τρεις μεταβλητές που σχετίζονται με κοινωνικο-ψυχολογικές παραμέτρους. 

Συγκεκριμένα, θα ερευνήσουμε πώς το συναίσθημα του αλτρουισμού, ο βαθμός ικανοποίησης από 
τη ζωή και η προδιάθεση για ρίσκο συνιστούν παράγοντες που διαμορφώνουν μία περισσότερο 
φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά.  

1.1 Περιβαλλοντική συνείδηση και αλτρουισμός 

Οι Attfield και Moller  (1983)  συσχετίζουν την ύπαρξη περιβαλλοντικής συνείδησης με τον 
αλτρουισμό, ο οποίος, ως έννοια, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τον εγωισμό / ατομικισμό που 

συνιστά ίδιον της ανθρώπινης φύσης. Ο αλτρουισμός σχετίζεται με την υπέρβαση του Εαυτού και 
την φροντίδα για το καλό του Άλλου. Το συναίσθημα αυτό συνιστά, υπό μία έννοια, την προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών, επειδή η υιοθέτηση των τελευταίων 
σχετίζεται πολλές φορές με «θυσίες» που χρειάζεται το άτομο να κάνει στο παρόν, ώστε να 

προστατεύσει το απώτερο μέλλον. Η παραδοχή ότι οι σύγχρονες γενιές οφείλουν να αποκτήσουν 
περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές και συνήθειες, ώστε να προστατεύσουν τις μελλοντικές, συνιστά 
ένα επιχείρημα που συνήθως προσκρούει στον κανόνα του «ψυχολογικού εγωισμού – ατομικισμού».  

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Thompson  (1983), δε μπορεί να υπάρχουν υποχρεώσεις απέναντι 

στις αγέννητες μελλοντικές γενιές διότι, στην ουσία, δεν υφίσταται το κίνητρο, ώστε τα άτομα να 
λειτουργήσουν ανάλογα. Αυτό συμβαίνει επειδή από τη λογική αυτή ακολουθία απουσιάζει εντελώς 
η έννοια της   ανταποδοτικότητας. Ωστόσο, το μέλλον δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα για το παρόν, 
κάτι που κατά τον Thompson συντελεί στο να μη νοιαζόμαστε τελικά για τις μελλοντικές γενιές. Με 

άλλα λόγια, αυτό που ισχυρίζεται ο Thompson είναι ότι ο αλτρουισμός δε - μπορεί  να - παραγκωνίζει 
τον ατομικισμό.  

Την άποψη αυτή αντικρούει ο Partridge (1981), ο οποίος ισχυρίζεται  ότι οι άνθρωποι έχουν 
μια ιδιαίτερη ανάγκη «υπέρβασης του εαυτού» που συχνά τους  θέτει αντιμέτωπους με την 

αναγνώριση των ευθυνών τους προς τις μελλοντικές γενιές. Τα ανθρώπινα όντα νιώθουν την ανάγκη 
ταύτισης με  ευρύτερες αξίες, οι οποίες είναι σε θέση να  θέτουν  στο περιθώριο τα ατομικά 
μικροσυμφέροντα. Επομένως, ένας λόγος για τον οποίο νοιαζόμαστε για το μέλλον είναι ότι μόνο με 
αυτόν τον τρόπο είμαστε ικανοποιημένοι ως ανθρώπινα όντα. Το επιχείρημα του Partridge έχει διπλή 

σημασία στις συζητήσεις περί περιβαλλοντικής ανησυχίας και αλτρουισμού. Αφενός, δείχνει ότι η 
ανησυχία που σχετίζεται με το μέλλον  είναι πιθανό να παραμείνει μία ευρέως διαδεδομένη τάση. 
Εάν το κίνητρο, βέβαια,  για το ενδιαφέρον για τις μελλοντικές γενιές είναι η αυτοεκπλήρωση μέσω 
της υπέρβασης του Εαυτού, τότε το ενδιαφέρον που σχετίζεται με το μέλλον μπορεί τελικά να 

βασίζεται στο προσωπικό συμφέρον. Ομολογουμένως, αυτό θα συνεπαγόταν την υπονόμευση του 
επιχειρήματος του Thompson, καθώς τα ανθρώπινα όντα θα ήταν τελικά ικανά να ανησυχούν για το 
μέλλον κάτι το οποίο και ισχύει. Η τάση για υπέρβαση του Εαυτού, επομένως,μπορεί να γίνει 
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αντιληπτή ως μια ποικιλία αλτρουισμού, η οποία σχετίζεται άμεσα με το ενεργό ενδιαφέρον για το 
περιβάλλον.  

1.2 Ικανοποίηση από τη ζωή ως μέσο ενίσχυσης της φιλοπεριβαλλοντικής στάσης 

Ένας δεύτερος παράγοντας που διερευνάται κατά πόσο επηρεάζει την φιλοπεριβαλλοντική 
στάση είναι η ικανοποίηση από τη ζωή. Σύμφωνα με την έρευνα των Kush lev, Heintzelmanc και 
Dienerd (2019) τα άτομα που αισθάνονται ευτυχισμένα είναι πιθανόν να αναλάβουν κοινωνική 

δράση και να ενδιαφέρονται περισσότερο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών απειλών. Οι 
άνθρωποι που αισθάνονται ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι από τη ζωή τους εμπλέκονται ενεργά 
σε κοινωνικές δράσεις που αφορούν την επίλυση κοινωνικών ή παγκόσμιας σημασίας ζητημάτων, 
όπως επί παραδείγματα η περιβαλλοντική καταστροφή.  

1.3 Ρίσκο και φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά 

Τελευταίος δείκτης που αξιοποιείται είναι αυτός του «ρίσκου». Σύμφωνα με τη μελέτη των 

Jonsson και Nilsson υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στον αυτοέλεγχο, τις αξίες και την ανάπτυξη 
φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών. Η έννοια του αυτοελέγχου  αναφέρεται στον βαθμό, στον 
οποίο οι άνθρωποι είναι σε θέση να οριοθετήσουν και να ελέγξουν τον εαυτό τους αποφεύγοντας να 
πάρουν αυξημένα ρίσκα. Τα άτομα που φαίνεται να αναλαμβάνουν λιγότερα ρίσκα και 

χαρακτηρίζονται από υψηλές αξίες και αυτοέλεγχο είθισται να χαρακτηρίζονται από συμπεριφορές 
φιλικές προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Οι δείκτες που περιγράφτηκαν αξιοποιούνται στην έρευνα με σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός 
ισχύος τους σε ένα δείγμα εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου κλάδου έγινε μετά την αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που δυνητικά οι 
εκπαιδευτικοί μπορεί να διαδραματίσουνγια ένα μεγάλο πλήθος μαθητών/τριων  μέσω της 
διδασκαλίας τους και άρα είναι σημαντική γιατί μπορεί να αντανακλά μία σημαντική επιρροή 
διαμόρφωσης φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς. Αυτό που μελετάται στη συνέχεια είναι αφενός, 

κατά πόσο οι τρεις δείκτες που επιλέχθηκαν και αφορούν κοινωνικο -ψυχολογικές παραμέτρους 
(αλτρουισμό, βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή και υιοθέτηση ρίσκου) καθορίζουν τη 
φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, αφετέρου ποια είναι η συχνότητα 
περιβαλλοντικών αναφορών κατά τη διδασκαλία τους.  

Μεθοδολογία 

2.1 Παραγοντική ανάλυση 

Ως μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική διερεύνηση, αξιοποιώντας 
για τη συλλογή των δεδομένων ένα κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο 20 κλειστών 
ερωτήσεων. Σε αυτό συμπεριλήφθηκαν τρεις δημογραφικές ερωτήσεις (φύλο, ηλικία, σπουδές) και 
17 ερωτήσεις διαμορφωμένες ώστε να μετρήσουν τον βαθμό του αλτρουισμού πνεύματος 

ομαδικότητας των εκπαιδευτικών (στο εξής «αλτρουισμός»), το βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή 
(στο εξής «ικανοποίηση»),  την προδιάθεση για ρίσκο (στο εξής «ρίσκο»), τις φιλοπεριβαλλοντικές 
αναφορές κατά τη διδασκαλία (στο εξής «διδασκαλία») και την οικολογική συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών (στο εξής «συμπεριφορά»). Αυτές απαντήθηκαν με πενταβάθμια κλίμακα Likert. Ο 

πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο Νομό Δωδεκανήσου κατά το σχολικό έτος 2020 -2021 και ειδικότερα, σε 1888 
μόνιμους εκπαιδευτικούς και 121 αναπληρωτές. Επί συνόλου 2009 εκπαιδευτικών της 
Δευτεροβάθμιας απάντησαν 102 εκπαιδευτικοί, επομένως συμμετείχε το 5.08% του πληθυσμού. Το 

δείγμα αποτελείται από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων (ΠΕ01, ΠΕ02 κλπ). Το δείγμα 
κατανέμεται βάσει των δημογραφικών μεταβλητών, ως εξής (Πίνακες 1,2 και 3): 

 

Πίνακας 1:  Κατανομή δείγματος βάσει φύλου 
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Υποομάδες Συχνότητα Εκατ.ποσοστό 
 

Άνδρας  69 67,6% 

Γυναίκα 33 32,4% 

Το 67.6% είναι άνδρες και το 32.4% είναι γυναίκες  
 

Πίνακας 2:  Κατανομή δείγματος βάσει σπουδών 

 

Υποομάδες Συχνότητα Εκατ.ποσοστό 
 

Ανθρωπιστικών 45 44,1% 

Θετικών 50 49,0% 

Λοιπών 7 6,9% 

Η πλειοψηφία του δείγματος υπάγεται στις θετικές επιστήμες (49%), όπως προκύπτει από τον 
Πίνακα 2. Ακολουθούν οι ανθρωπιστικές επιστήμες με 44.1% και τέλος οι λοιπές επιστήμες 
εκπροσωπούνται με 6.9% (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 3: Κατανομή δείγματος βάσει ηλικίας 

 

Υποομάδες Συχνότητα Εκατ. ποσοστό 
 

Έως 30 0 0% 
Έως 40 45 44,1% 

Έως 50 25 24,5% 
Έως 60 28 27,5% 
Έως 68 4 3,9% 

Η πλειοψηφία του δείγματος εντάσσεται στην ηλικιακή ομάδα από 30 - 40 ετών (44.1 %), 
ακολουθούμενη από την ομάδα 50 έως 60 ετών (27.5%) και την ομάδα 50 έως 60 ετών (24.5%). Η 
ομάδα έως 68 ετών συνιστά το 3.9%, ενώ η ομάδα έως 30 ετών δεν εκπροσωπήθηκε (Πίνακας 3).  

Ο ερευνητικός σκοπός της παρούσας εργασίας αφορά στη διερεύνηση ορισμένων ψυχολογικών 

παραγόντων και στο κατά πόσο αυτοί επιδρούν στην πρόθεση ενός εκπαιδευτικού να προβαίνει σε 
φιλοπεριβαλλοντικές αναφορές κατά τη διδασκαλία του. Επιπλέον, οι ερευνητικές υποθέσεις της 
εργασίας είναι οι εξής: 

ΕΥ1 Ο αλτρουισμός, η ικανοποίηση, το ρίσκο και η διδασκαλία επιδρούν/προβλέπουν (η κάθε 

μεταβλητή πρόβλεψης ξεχωριστά, αλλά και όλες μαζί ως μοντέλο) την συμπεριφορά  
ΕΥ2 Ο αλτρουισμός, η ικανοποίηση, το ρίσκο και η συμπεριφορά επιδρούν/προβλέπουν (η 

κάθε μεταβλητή πρόβλεψης ξεχωριστά, αλλά και όλες μαζί ως μοντέλο) τη διδασκαλία.  
ΕΥ3 Τα δύο παραπάνω μοντέλα έχουν εφάμιλλη εφαρμοσιμότητα για την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς της διδασκαλία, αντιστοίχως.  

Αποτελέσματα 

3.1 Παραγοντική ανάλυση 

Αξιοποιήθηκε η διερευνητική παραγοντική ανάλυση και συγκεκριμένα η μέθοδος  components 
analysis (PCA). Ο πίνακας συσχετισμών κατέδειξε ότι όλες οι ερωτήσεις είχαν συντελεστή 
συσχέτισης >.03 (Laerd, 2015). H τιμή KMO ήταν 0.86, δηλαδή αποδεκτή σύμφωνα με τον Kaiser 

(1974) ο οποίος θέτει το όριο της καταλληλότητας του δείγματος σε τιμές άνω του 0.6. Τέλος,  η τιμή 
σφαιρικότητας του Bartlett ήταν στατιστικά σημαντική (p  < .001), καταδεικνύοντας ότι τα δεδομένα 
είναι δεκτικά παραγοντοποίησης (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4: KMO και Bartlett Test 
 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,686 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 619,541 
Df 136 
Sig. ,000 

Η παραγοντική διερευνητική ανάλυση έδωσε πέντε παράγοντες με τιμή Eigen > 1, εκ των 
οποίων ο καθένας εξήγησε το 25.86%, το 16.04%, το 8.96%, το 7.57% και το 5.89% της συνολικής 

διακύμανσης. Οι πέντε αυτοί παράγοντες επιβεβαίωσαν το θεωρητικό μοντέλο το οποίο 
συμπεριλαμβάνει πέντε μεταβλητές, το ρίσκο, την ικανοποίηση, τον αλτρουισμό, την 
φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά και τη διδασκαλία με φιλοπεριβαλλοντικές αναφορές. Επιπλέον, 
η λύση των πέντε παραγόντων εξηγεί συνολικά το 64.32% της συνολικής διακύμανσης (Πίνακας 5). 

 

 Πίνακας 5: Επεξήγηση Συνολικής διακύμανσης  

  

Παράγοντας Initial Eigenvalues Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of 
Squared Loadings 

Total % of 
Var 

Cum 
% 

Total % of 
Var 

Cum% Total % of 
Var 

Cum% 

1 4,40 25,86 25,86 4,40 25,86 25,86 2,51 14,79 14,79 

2 2,73 16,04 41,90 2,73 16,04 41,90 2,24 13,17 27,96 

3 1,52 8,96 50,86 1,52 8,96 50,86 2,19 12,91 40,87 

4 1,29 7,57 58,43 1,29 7,57 58,43 2,13 12,51 53,38 

5 1,00 5,89 64,32 1,00 5,89 64,32 1,86 10,94 64,32 

6 0,90 5,31 69,63 
      

7 0,83 4,87 74,50 
      

17 0,16 0,93 100,00 
      

 

Οι συντελεστές φόρτωσης κάθε ερώτησης στον αντίστοιχο παράγοντα έδωσαν αποδεκτές τιμές 

>.5 για τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Awang, 2014) (Πίνακας 6).  

3.2 Αξιοπιστία κλιμάκων 

Κάθε σύνολο ερωτήσεων, το οποίο είχε ως στόχο τη μέτρηση μίας διάστασης (πχ αλτρουισμός) 
μετασχηματίστηκε σε μία σύνθετη μεταβλητή (composite variable), της οποίας μετρήθηκε η 
αξιοπιστία, όπως καταγράφεται στον Πίνακα 7. Για όλες τις κλίμακες οι τιμές Cronbach a είναι εντός 
των αποδεκτών ορίων. 

 

Πίνακας 6: Αξιοπιστία κλιμάκων 

 

Όνομα κλίμακας Αριθμός ερωτήσεων Τιμή Cronbach a 

Αλτρουισμός 3 .765 
Ικανοποίηση 3 .681 
Ρίσκο 3 .698 

Συμπεριφορά 4 .722 
Διδασκαλία 3 .794 
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3.3 Παλινδρομήσεις 

Αξιοποιώντας τη μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης σε δύο διαφορετικά 

μοντέλα, ερευνήθηκε κατά πόσο οι ανεξάρτητες μεταβλητές της εργασίας (ρίσκο, ικανοποίηση, 
αλτρουισμός) προβλέπουν αφενός την εξαρτημένη μεταβλητή «διδασκαλία» και αφετέρου την 
εξαρτημένη μεταβλητή «συμπεριφορά», τόσο μεμονωμένα, δηλαδή η κάθε μία ξεχωριστά, όσο και 
ως μοντέλο. Ο στόχος ήταν η αυτόνομη αξιολόγηση του κάθε μοντέλου, αλλά και η μεταξύ τους 

σύγκριση, ως προς τον βαθμό εφαρμοσιμότητας. 
Α. όσον αφορά την περιβαλλοντική συμπεριφορά ως εξαρτημένη μεταβλητή.  

 

Πίνακας 7: Εφαρμογή μοντέλου 

 

R R 2 Adjusted 
R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Change Statistics Durbin-
Watson R Square 

Change 
F 
Change 

df1 df
2 

Sig. 
F 
Cha

nge 
,633 ,401 ,376 ,586 ,401 16,247 4 97 ,000 2,023 

 

Η τιμή Durbin-Watson =2.023, ικανοποιώντας την προϋπόθεση της ανεξαρτησίας υπολοίπων. 
Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκε μία πολλαπλή παλινδρόμηση για να προβλεφθεί η φιλοπεριβαλλοντική 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών από τον αλτρουισμό, την ικανοποίηση, από το ρίσκ ο και από τη 
διδασκαλία με φιλοπεριβαλλοντικές αναφορές, F(4, 97) = 16.247, p < .001, adj. R2 = .37. 

Ειδικότερα, εκτός από τη μεταβλητή «διδασκαλία», όλες οι άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές 
προέβλεψαν την περιβαλλοντική συμπεριφορά (Πίνακας 8).  

Επομένως, θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η ΕΥ1 και να απορριφθεί μόνο ως προς το σκέλος 
της μεταβλητής «διδασκαλία». Όλες οι άλλες μεταβλητές προέβλεψαν ισχυρά την συμπεριφορά, με 

p< 0,001 για το ρίσκο και την ικανοποίηση και με p<0,05 για τον αλτρουισμό. Προκύπτει επομένως 
ότι το ρίσκο επιδρά αρνητικά και προβλέπει σημαντικά την συμπεριφορά και συγκεκριμένα για κάθε 
μία μονάδα που αυξάνεται η προδιάθεση για ρίσκο στην κλίμακα Likert μειώνεται κατά -.27 ο βαθμός 
φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, ο αλτρουισμός και ικανοποίηση 

επιδρούν θετικά: για κάθε μονάδα που αυξάνεται ο αλτρουισμός και η ικανοποίηση, ο βαθμός 
φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς αυξάνεται κατά .22 και .45 αντιστοίχως (Πίνακας 9).  

 

Πίνακας 8: Συντελεστές πρόβλεψης 

 

    95% CI for B       
  

B LL UL SE B Β Sig R2 ΔR2        
,401 ,376 

Ρίσκο -0,20 -0,32 -0,08 0,06 -0,27 0,00 
  

Αλτρουισμός 0,30 0,06 0,54 0,12 0,22 0,01 
  

Ικανοποίηση  0,58 0,37 0,78 0,10 0,45 0,00 
  

Διδασκαλία  0,01 -0,14 0,18 0,08 0,01 0,83 
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Β. Όσον αφορά τη διδασκαλία με φιλοπεριβαλλοντικές αναφορές ως εξαρτημένη μεταβλητή.  
 

Πίνακας 9: Ανεξαρτησία υπολοίπων 

 

Model Summary 

R R 2 Adjusted 
R 2 

SE 
Est. 

Change Statistics Durbin-
Watson R 2 

Change 
F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Chan
ge 

,452 ,205 ,172 ,721 ,205 6,242 4 97 ,000 ,796 
Mία δεύτερη πολλαπλή παλινδρόμηση αξιοποιήθηκε για να προβλεφθεί η διδασκαλία από τον 

αλτρουισμό, την ικανοποίηση, από το ρίσκο και από τη συμπεριφορά,  F(4, 97) = 6.242, p < .001, 
adj. R2 = .17. Ωστόσο, παρότι συνολικά το μοντέλο έχει αποδεκτή εφαρμοσιμότητα, μόνο μία 
ανεξάρτητη μεταβλητή προέβλεψε την διδασκαλία, και αυτή ήταν ο αλτρουισμός. Ειδικότερα, για 
κάθε μία μονάδα που αυξάνεται ο αλτρουισμός, αυξάνεται αντιστοίχως κατά .424 ο βαθμός 

φιλοπεριβαλλοντικών αναφορών κατά τη διδασκαλία. Έτσι πρέπει να δεχθούμε την ΕΥ2 μόνο ως 
προς το σκέλος της μεταβλητής«αλτρουισμός» (Πίνακας 11).  

 

Πίνακας 10: Συντελεστές πρόβλεψης 

 

    95% CI for B       
  

B LL UL SE B β Sig R2 ΔR

2   
  

   
,205 ,172 

Ρίσκο ,074 -,080 ,227 ,077 ,092 ,343 
  

Αλτρουισμός ,613 
,337 ,889 

,139 ,424 ,000 
  

Ικανοποίηση  ,056 
-,236 ,349 

,147 ,041 ,703 
  

Συμπεριφορά ,026 -,221 ,274 ,125 ,024 ,835 
  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι το μοντέλο που προβλέπει τη συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών είχε πολύ καλύτερη εφαρμοσιμότητα από το μοντέλο που προβλέπει τη διδασκαλία. 
Και τα δύο μοντέλα είχαν στατιστικά σημαντική συνολική εφαρμοσιμότητα (με p=.000 και για τα 

δύο μοντέλα), ωστόσο με R2 =.40, το πρώτο μοντέλο έχει μέτριο μέγεθος επ ίδρασης (effect size) 
σύμφωνα με τον Cohen (1988), ενώ το δεύτερο μοντέλο έχει μικρό μέγεθος επίδρασης (R2=.20) 
(Πίνακας 12). 

 

Πίνακας 11:  Σύγκριση μοντέλων  

 

Μεταβλητές Μοντέλο 1  Μοντέλο 2  
 (πρόβλεψη συμπεριφοράς)  (πρόβλεψη διδασκαλίας)  
 Β Sig β sig 

Ρίσκο -,27 ,00 ,09 ,34 
Ικανοποίηση ,22 ,01 ,42 ,70 

Αλτρουισμός ,45 ,00 ,04 ,00 
Συμπεριφορά  - - ,02 ,83 
Διδασκαλία  ,01 ,83 - - 
     

R2 ,401  ,20  
F 16,24  6,24  
ΔR2 ,376  ,172  
P ,000  ,000  
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Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, μπορούμε να δεχτούμε ότι ο αλτρουισμός προέβλεψε τόσο τη συμπεριφορά, 

όσο τη διδασκαλία. Η ικανοποίηση και το ρίσκο προέβλεψαν τη συμπεριφορά, αλλά όχι τη 
διδασκαλία. 

Ενδιαφέρον προξενεί το γεγονός ότι ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν μία 
φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά στην εξωσχολική τους ζωή δεν μπόρεσε να προβλέψει τον βαθμό 

στον οποίο προβαίνουν σε φιλοπεριβαλλοντικές αναφορές εντός τάξης, και αντιστρόφως. 
Συμπεραίνεται έτσι ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται αυτές τις δύο πρακτικές ως ανεξάρτητες,  
καθώς ο τυχόν μεγάλος βαθμός φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς δε συνεπάγεται αντίστοιχο 
βαθμό φιλοπεριβαλλοντικών διδακτικών αναφορών. 

Επιπλέον, το μοντέλο πρόβλεψης είχε συνολική στατιστικά σημαντική εφαρμοσιμότητα στην 
πρόβλεψη τόσο της φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, όσο και των φιλοπεριβαλλοντικών 
αναφορών στη διδακτική πράξη. Βεβαίως, πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο είχε πολύ καλύτερη 
συνολική επίδοση στην πρόβλεψη της φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, από ότι στην πρόβλεψη 

των φιλοπεριβαλλοντικών αναφορών κατά τη διδασκαλία. Επομένως, συμπεραίνεται ότι η επιλογή 
των συγκεκριμένων ψυχολογικών ποιοτήτων μπορεί να δικαιωθεί από τα αποτελέσματα ως ένα 
μοντέλο ικανοποιητικής εφαρμογής για αυτές τις δύο θεματικές, ανεπιφύλακτα για την 
φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, με τον σχετικό, ωστόσο, προβληματισμό που προκαλούν οι 

οριακές τιμές για τις φιλοπεριβαλλοντικές αναφορές κατά τη διδασκαλία.  
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Περίληψη 

Το φυσικό περιβάλλον και η ενασχόληση με αυτό προάγει την ανάληψη πρωτοβουλίας των 

νηπίων και μετατρέπει την περιβαλλοντική απάθεια σε δράση. Σκοπό της παρούσας διδακτικής 
πρότασης αποτελεί η ανάδειξη των παιδαγωγικών μεθόδων μελέτης περιβαλλοντικών θεμάτων εκτός 
σχολικής αίθουσας κατά τη διερεύνηση των αλλόχθονων φυτών στο τοπικό οικοσύστημα. 
Ειδικότερα, επιχειρείται οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν, να συσχετίσουν κριτικά και να 
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αναπτύξουν δεξιότητες, στάσεις και αξίες διαχείρισης της πολυπλοκότητας του ζητήματος των 
αλλόχθονων φυτών και της προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας. Μεθοδολογικά, εφαρμόστηκε 
η μελέτη πεδίου και το περιβαλλοντικό μονοπάτι προσφέροντας στα παιδιά τη δυνατότητα να 
διεξάγουν τη δική τους έρευνα, διερευνώντας διανοητικά το φυσικό περιβάλλον γύρω τους. Στην 

έρευνα συμμετείχαν δεκαεννέα (19) μαθητές δημοσίου νηπιαγωγείου στο νομό Κιλκίς. Στα 
αποτελέσματα προκύπτει ο αειφορικός γνωστικός εμπλουτισμός, η γνωριμία και η προάσπιση της 
τοπικής βιοποικιλότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά: μέθοδοι μελέτης περιβαλλοντικών θεμάτων εκτός σχολικής αίθουσας, 
αλλόχθονα φυτά, προσχολική εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Η μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί διαχρονικό αντικείμενο διδασκαλίας 
(Αμπράζης & Παπαδοπούλου, 2021) που τέρπει και εξελίσσει γνωστικά και συναισθηματικά τα 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας (Brulé κ.ά., 2014). Τα παιδιά από τη γέννησή τους παρατηρούν τους 

βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, προβαίνοντας σε εικασίες και αυθαίρετες ερμηνείες για το 
εγγύς περιβάλλον τους (Bronfenbrenner, 1992 · Markam, 1991). Σύμφωνα με τους Hatano & Inagaki 
(2013), η απόπειρα κατανόησης του κόσμου αποτελεί μια πρώιμη μορφή  πρακτικής προσέγγισης της 
βιολογίας που περιλαμβάνει την οικοδόμηση βιολογικών εννοιών και την ανάπτυξη σχέσεων 

αλληλεπίδρασης μέσα από τις άμεσες εμπειρίες τους. Συχνά, τα αυθαίρετα συμπεράσματα των 
παιδιών είναι επισφαλή, καθώς βασίζονται σε προσωποποιημένες σταθερές (Ζόγκζα, 2006). Ωστόσο, 
επισημαίνεται πως η ανάπτυξη ανάλογων κατηγορικών δεξιοτήτων σκέψης προάγει γνωστικές 
διαδικασίες και παρέχει κίνητρα προφορικής και σχεδιαστικής έκφρασης για το φυσικό και το 

ανθρωπογενές περιβάλλον (Vosniadou, Vamvakoussi & Skopeliti, 2008).  
Στην προσχολική εκπαίδευση, στο επίκεντρο της διδασκαλίας του φυσικού περιβάλλοντος 

εντοπίζονται τα φυτικά είδη (Patrick & Tunnicliffe, 2011). Πράγματι, η εκπαίδευση για τα φυτικά 
είδη, εκτός των γνωστικών, παρέχει οφέλη συναισθηματικής και πνευματικής ανάπτυξης (Rahm, 

2018) ανατροφοδοτώντας τα παιδιά με νέες πολιτισμικές πρακτικές (Μανέτας, 2014). Έτσι, η 
πολιτισμική ιδιομορφία σε συνδυασμό με την τοπική χλωρίδα αναπτύσσουν τη βιοπολιτισμική 
ποικιλότητα (Αμπράζης & Παπαδοπούλου, 2021 · Cocks, 2006) επιτρέποντας την ανάπτυξη μιας 
συμπεριληπτικής κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας (Αγγελίδης, 2019). Την ίδια στιγμή, 

η εξοικείωση των παιδιών με τα φυτικά είδη ενισχύει την ανάπτυξη πρακτικών της βιώσιμης 
ανάπτυξης (Nikodinoska κ.ά., 2018) συνεισφέροντας στην κοινωνική ευημερία της τοπικής 
κοινότητας (Amprazis & Papadopoulou, 2020). Εντούτοις, παρά την εμφανή σημαντικότητα των 
φυτικών ειδών για τον άνθρωπο και τη θετικά προσκείμενη στάση των παιδιών προς αυτά, φαίνεται 

πως οι διδακτικές παρεμβάσεις που οργανώνονται να έχουν επιφανειακό χαρακτήρα και να μην 
εμβαθύνουν στα βαθύτερα χαρακτηριστικά τους (Batke, Dallimore & Bostock, 2020). Μάλιστα, 
όπως αναφέρουν οι Sharrock και Jackson (2017), τα φυτικά είδη συχνά δεν σχετίζονται με έννοιες 
όπως της βιοποικιλότητας και της αειφορίας. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως τα παιδιά παρά την 

έμφυτη εμπλοκή τους με τα φυτικά είδη παραμένουν σε συνθήκες τυφλότητας για την τοπική χλωρίδα 
(Αμπράζης & Παπαδοπούλου, 2021 · Μανέτας, 2011), αγνοώντας βασικά στοιχεία για αυτά (Strgar, 
2007).  

Σύμφωνα με τους Balas & Momsen (2014), τη φυσική αιτία της υποβάθμισης των φυτικών 

ειδών αποτελεί η αδυναμία του εγκεφάλου να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που 
σχετίζονται με αυτά. Ειδικότερα, οι φυτικοί οργανισμοί αποτελούν αντικείμενα του οπτικού 
υποβάθρου, που παρά τη συχνότητά εμφάνισής τους, λόγω της ακινησίας τους δεν αποστέλλουν 
οπτικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο (Αμπράζης & Παπαδοπούλου, 2021).  

Από την άλλη μεριά, η εκπαιδευτική αιτία υποτίμησης των φυτικών ειδών αντιστοιχεί κυρίως 
σε οργανωτικούς παράγοντες και σε διδακτικές επιλογές. Αναλυτικότερα, φαίνεται πως τα σχολικά 
εγχειρίδια και τα αναλυτικά προγράμματα δίνουν κατά κύριο λόγο έμφαση στους ζωικούς 
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οργανισμούς (Hershey, 2009) μέσω γραπτών καταγραφών και εικόνων (Link Perez, κ.ά., 2009). 
Περαιτέρω πληροφορίες προσδίδει η έρευνα των Amprazis & Papadopoulou (2018), 
υπογραμμίζοντας πως τα αναλυτικά προγράμματα παρουσιάζουν πληροφορίες για τα φυτικά είδη 
αποκομμένες από το πρίσμα της συσχέτισής τους με την τοπική κοινότητα, την ιστορία και τον 

πολιτισμό μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Επιπλέον, θεματικές όπως «ο κύκλος ζωής», 
ανεξάρτητα από το οικοσύστημα εντοπισμού, είναι συνήθως προσεγγίσιμες μέσα από αναφορές που 
αντιστοιχούν στο ζωικό, παρά στο φυτικό βασίλειο (Hersey, 2005).  

Ανεξάρτητα από την αιτία που τροφοδοτεί το «φαινόμενο της τυφλότητας» απέναντι στα φυτά 

(Αμπράζης & Παπαδοπούλου, 2021), η εκπαίδευση αναδύεται ως η καταλληλότερη πρακτική 
αντιμετώπισης αυτού, μέσα από την αξιοποίηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων (Thomas, Ougham 
& Sanders, 2021). Στο περιγραφόμενο πλαίσιο, προτείνονται εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που 
προτρέπουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε δράσεις βιωματικού χαρακτήρα με θεματικό κέντρο τα 

φυτά και συγκεκριμένα την ενίσχυση του γνωστικού τους κεφαλαίου και την καλλιέργεια θετικών 
στάσεων απέναντι σε αυτά. Στην παρούσα κατεύθυνση και συγκεκριμένα στην προσχολική 
εκπαίδευση, αρωγό διαδραματίζει η διαθεματικότητα (Ματσαγγούρας, 2007). Μέσω αυτής τα 
διακριτά διδακτικά αντικείμενα δεν διαχωρίζονται και δεν αποτελούν αυτοτελή αντικείμενα 

διδασκαλίας (Νέος Οδηγός Σπουδών, 2011). Συνεπώς, οι εν λόγω εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
μπορούν να οργανώνονται μέσα όλες τις γνωστικές περιοχές.  

Η μελέτη περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο (Νέος Οδηγός Σπουδών, 2011) διαδραματίζει 
καταλυτικό ρόλο στην αφόρμηση και διεξαγωγή αντίστοιχων προγραμμάτων. Ωστόσο, όπως 

επισημαίνεται από τους Αμπράζη & Παπαδοπούλου (2021), η υιοθέτηση των αρχών της εκπαίδευσης 
για την αειφορία είναι αρκετή για την οργάνωση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, χωρίς να είναι 
αναγκαία η εκπόνηση αυτούσιων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

1.1 Τα αλλόχθονα φυτικά είδη 

Απτό παράδειγμα τυφλότητας απέναντι στην τοπική χλωρίδα και θεματικό κέντρο της 
παρούσας έρευνας αποτελούν τα αλλόχθονα φυτικά είδη. Ως αλλόχθονα εννοούνται τα είδη που δεν 

απαντώνται φυσικά στην τοπική χλωρίδα και πανίδα και που η εισβολή τους επιφέρει σειρά 
αρνητικών επιπτώσεων σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο (EASIN, 2018). Στα 
αλλόχθονα είδη περιλαμβάνονται φυτικοί οργανισμοί, μύκητες, φύκη, ιοί, ψάρια, αμφίβια, ερπετά, 
πουλιά και θηλαστικά, οι οικονομικές επιπτώσεις των οποίων ξεπερνούν τα δώδεκα (12) δις ευρ ώ 

(Τσούνης, 2018). Ειδικότερα, πρόκειται για αλλόχθονες οργανισμούς που αυτοί και οι πρόγονοί τους 
γεννήθηκαν σε άλλη γεωγραφική περιοχή από αυτή που εντοπίζονται τη δεδομένη στιγμή. Αιτία για 
την έμμεση ή άμεση μετακίνησή τους διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας. Σύμφωνα με τους 
Κρίγκα & Δαρδιώτη (2008), οι συνεχείς μετακινήσεις των πληθυσμών στη γη σε συνδυασμό με τις 

κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις και τις ανθρώπινες δραστηριότητες οδηγούν στην εισαγωγή 
ξενικών ειδών σε νέες γεωγραφικές περιοχές. Στη συνέχεια, τα εν λόγω είδη εγκλιματίζονται και 
εξαπλώνονται γρηγορότερα, συγκριτικά με τα ιθαγενή είδη, υποβαθμίζοντας την τοπική 
βιοποικιλότητα. Πολλά από τα ξενικά είδη που εισάγονται στη νέα γεωγραφική περιοχή, έχουν την 

ικανότητα να προσαρμόζονται με μεγάλη ευκολία στο νέο τους περιβάλλον, με αποτέλεσμα να 
μετατρέπονται σταδιακά σε σημαντική απειλή για τα τοπικά οικοσυστήματα, τις καλλιέργειες και το 
ζωικό κεφάλαιο, υποβαθμίζοντάς τα (excelixi.org, 2019).  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκοντας τον έλεγχο της εξάπλωσης των αλλόχθονων ειδών, θέσπισε 

σειρά νομολογιών και κανόνων, ορίζοντας σχέδια αντιμετώπισης και ποινών για την παράνομη 
εισαγωγή τους (ΕASIN, 2018).  

Σύμφωνα με το διαδικτυακό ιστότοπο Alien Plants in Greece (2022), στον ελλαδικό χώρο 
συγκεντρώνονται 457 taxa, εκ των οποίων 282 είναι εγκλιματισμένα ξενικά φυτά, τα 167 είναι ξενικά 

μη εγκλιματισμένα και τα 8 είναι ξενικά φυτά με άγνωστη κατάσταση εγκατάστασης. Τα μη 
εγκλιματισμένα ξενικά φυτά (περιστασιακά ή τυχαία ξενικά φυτά, εφήμερες εισαγωγές ή 
περιστασιακές διαφυγές από την καλλιέργεια) περιλαμβάνονται σε αυτή τη βάση δεδομένων.  
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Πίνακας 9: Κατάσταση εγκατάστασης αλλόχθονων φυτών στην Ελλάδα (https://www.alienplants.gr/) 

 
Στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν 457 ξενικά είδη, εκ των οποίων τα 51 είναι εισβολικά, ενώ τα 

31 εντοπίζονται στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα (Alien Plants in Greece, 2022).  
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Πίνακας 10: Ποσοστό αλλόχθοων εισβολικών taxa στην Ελλάδα 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας και εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Η παρούσα έρευνα δράσης αποτυπώνει τα μαθησιακά οφέλη και τις πολιτισμικές πρακτικές 
που μπορεί να προκύψουν από την μελέτης των φυτικών ειδών μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων 
μελέτης περιβαλλοντικών θεμάτων εκτός της σχολικής αίθουσας. Σκοπός της διδακτικής πρότασης 
αποτελεί η εξοικείωση των παιδιών με τη θεματική των αλλόχθονων φυτικών ειδών (Κρίγκας & 

Δαρδιώτης, 2008) στο τοπικό οικοσύστημα, μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων μελέτης 
περιβαλλοντικών θεμάτων εκτός της σχολικής αίθουσας (Δημητρίου, 2009). Ειδικότερα, 
επιχειρήθηκε οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν, να συσχετίσουν κρ ιτικά και να αναπτύξουν 
δεξιότητες, στάσεις και αξίες διαχείρισης της πολυπλοκότητας του ζητήματος των αλλόχθονων 

φυτικών ειδών και της προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας. Είναι όμως δυνατό να επιτευχθούν 

https://www.alienplants.gr/
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γνωστικά αποτελέσματα οικολογικού εγγραμματισμού για τα αλλόχθονα φυτικά είδη μέσα από τις 
μεθόδους μελέτης περιβαλλοντικών θεμάτων εκτός της αίθουσας του νηπιαγωγείου; 

 Η βελτίωση μιας πρακτικής, της κατανόησής της και τελικά η βελτίωση μιας κατάστασης 
θεωρούνται σημαντικά σημεία για την έρευνα δράσης. Αυτά τα σημεία επιχειρείται να υλοποιηθούν 

στην παρούσα πρόταση μέσω της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών-ερευνητών και των 
μαθητών/τριών, οι οποίοι αποτελούν το επίκεντρο της έρευνας (Robson, 2010).  

Η εν λόγω εκπαιδευτική πρόταση υλοποιήθηκε σε δημόσιο νηπιαγωγείο του Νομού Κιλκίς το 
σχολικό έτος 2021 – 2022. Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαεννέα (19) παιδιά ηλικίας 4 – 6 ετών και 

οι δύο (2) νηπιαγωγοί του τμήματος (πρωινού και ολοημέρου).  Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 
δραστηριοτήτων και συλλογής δεδομένων, οι ρόλοι των νηπιαγωγών εναλλάσσονταν σε αυτούς του 
διευκολυντή, δηλαδή αυτού που καθοδηγηγεί τη διαδικασία των δραστηριοτήτων και του κριτικού 
παρατηρητή, ο οποίος παρατηρεί και συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες.  

Τα ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν η ανοιχτή παρατήρηση, το προσωπικό αρχείο 
σημειώσεων των εκπαιδευτικών-ερευνητών που αποτελεί χρήσιμο και αναστοχαστικό εργαλείο 
συλλογής δεδομένων, για την καταγραφή ομαδικών συζητήσεων, ιδεών, αντιλήψεων και στάσεων 
των μαθητών/τριών για την ερευνόμεμενη θεματική, τα όσα φύλλα εργασίας δημιούργησαν οι 

μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων (σχέδια, πίνακες, χάρτες ιεράρχησης, 
φυτολόγια κ.λπ.) και η συζήτηση μεταξύ διευκολυντή και κριτικού παρατηρητή (Robson, 2010). Για 
την ενίσχυση της εγκυρότητας των δεδομένων αντλήθηκαν πληροφορίες από όλες τις παραπάνω 
πηγές. 

Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές μεθόδους, εφαρμόστηκαν μέθοδοι μελέτης περιβαλλοντικών 
θεμάτων εκτός της σχολικής αίθουσας (outdoor activities) και συγκεκριμένα η μελέτη πεδίου (field 
study), τα περιβαλλοντικά μονοπάτια (environmental trails) και τα παιχνίδια σε ανοιχτό χώρο 
(Δημητρίου, 2009). Η επιλογή της μεθοδολογίας αυτής βασίζεται στην αξιοποίηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος ως χώρο εκπαίδευσης και εμπλοκής του παιδιού σε βιωματικές συνθήκες μάθησης, 
απόκτησης γνώσεων, έκφρασης και διερεύνησης σε εξωτερικούς χώρους φυσικά δομημένων 
περιβαλλόντων (Wynne & Elstgeest, 2005). Με άλλα λόγια, η εν λόγω επιλογή προσέφερε στους 
μαθητές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες,  αλλά και τις άμεσες εμπειρίες τους, 

αποκτώντας διεπιστημονικές γνώσεις, αναπτύσσοντας δεξιότητες σκέψης και επικοινωνίας, 
οικολογική ενσυναίσθηση και κοινωνική υπευθυνότητα (Παπαδημητρίου, 2002). Παράλληλα, ο 
μαθητοκεντρικός χαρακτήρας των παραπάνω μεθόδων προωθεί τη διεπιστημονικότητα και τη 
διαθεματικότητα, προσεγγίζοντας το ζήτημα ολιστικά και συνδέοντας το σχολείο με την τοπική 

κοινότητα. 

2.2 Περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Ο αύλειος χώρος του σχολείου, ως άτυπο περιβάλλον μάθησης (Αγγελίδης &  Αβρααμίδου, 
2011) αποτέλεσε την αφόρμηση για την παρούσα πρόταση. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά 
παρατηρώντας στοιχεία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 
2005), επιχείρησαν να ερμηνεύσουν γιατί στην αυλή του γειτονικού σπιτιού ο ι ρίζες των δέντρων 

προεξείχαν από το τοιχίο οριοθέτησής του. Εκφράζοντας τις ιδέες τους, αποφάσισαν να αποστείλουν 
ένα γράμμα στους ιθύνοντες πρασίνου του δήμου προκειμένου να πληροφορηθούν για το ερώτημά 
τους. Η κινητοποίηση του δήμου ήταν άμεση και αξιοποιώντας ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας, 
τα παιδιά πληροφορήθηκαν πως πρόκειται για αλλόχθον φυτικό είδος με ισχυρό ριζικό σύστημα.  

Το ενδιαφέρον στράφηκε αμέσως στα αλλόχθονα φυτικά είδη και για τη μελέτη τους 
επιλέχθηκε αρχικά η εξερεύνηση του πεδίου (Δημητρίου, 2009). Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά 
περιηγήθηκαν στο χώρο πέριξ του σχολείου και αφού χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες (Κακανά, 
2008 · Johnson, Johnson & Stanne, 2000) επιχείρησαν συλλογικά να αποδώσουν σχεδιαστικά και 

φωτογραφικά τις παρατηρήσεις τους για την τοπική χλωρίδα. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της 
παρατήρησης, καταγραφής, μέτρησης και συλλογής δεδομένων ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε και 
προέτρεπε την παροχή κινήτρων στα παιδιά (Φλογαΐτη, 2008).  
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Επιστρέφοντας στην τάξη, τα παιδιά χρησιμοποίησαν το διαφανοσκόπειο προκειμένου να 
προβάλλουν τις φωτογραφίες που απαθανάτισαν και τα σχέδια που δημιούργησαν, σχολιάζοντας την 
εντοπίσιμη χλωρίδα. Ακόμα, επιχείρησαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τοπία που είχαν 
συναντήσει αντίστοιχη βλάστηση προσδιορίζοντας τα. Στο τέλος της δραστηριότητας, 

χρησιμοποίησαν τις προβαλλόμενες εικόνες για τη δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού μνήμης 
(memory), ανατροφοδοτώντας το ενδιαφέρον των παιδιών και δίνοντας κίνητρα για περαιτέρω 
διερεύνηση (Βλιώρα, Μουζάκης & Καλογιαννάκης, 2018). 

Σε κατοπινό στάδιο, τα παιδιά παρατήρησαν εκ νέου τις εικόνες και συζήτησαν για αυτές, 

επιχειρώντας να εντοπίσουν ξενικά χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τα ιθαγενή φυτά. 
Έπειτα, δημιούργησαν πίνακες αξιοποιώντας το συνδυασμό σχεδιαστικής δραστηριότητας και 
γραφής (Κωνσταντινίδου, Μπρέντας & Μητρούσα, 2019) συγκεντρώνοντας τα ευρήματά τους και 
οργανώνοντας τη συνέχεια της δράσης.  

Μέσα από τα ευρήματα, προέκυψε προβληματισμός αναφορικά με τους παράγοντες 
εισαγωγής, τα στάδια εγκατάστασης, τις συνθήκες εγκλιματισμού και τις τροχοπέδες που 
αντιμετώπισαν τα αλλόχθονα φυτικά είδη. Τα παιδιά σχεδίασαν έναν παγκόσμιο άτλαντα 
προκειμένου να δομήσουν γραφικά τη διαδρομή από τη χώρα καταγωγής, χρησιμοποιώντας την 

τεχνική καρτεπικόλλησης εικόνων (ΔΕΠΠΣ, 2003). Έπειτα, για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
επιλέχθηκε η μέθοδος του περιβαλλοντικού μονοπατιού. Τα παιδιά ακολούθησαν γραμμικές 
διαδρομές στο εγγύς περιβάλλον τους (Δημητρίου, 2009) επιχειρώντας να αναγνωρίσουν και να 
μελετήσουν τα χαρακτηριστικά των ξενικών φυτών, να ερευνήσουν το ρόλο που διαδραμάτισε ο 

ανθρώπινος παράγοντας στην εισαγωγή τους, τις μεταβολές που υπέστησαν στην τοπική γεωγραφική 
περιοχή, να εντοπίσουν προβλήματα που δημιουργούν και τέλος να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις. 
Ειδικό αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε το είδος του Αείλανθου (Ailanthus altissima), χάρη στην 
ευρεία διάδοση, στον εντοπισμό και στην αναγνώρισή του. Τα παιδιά εντόπισαν το φυτικό είδος και 

απέσπασαν δείγματα από τα άνθη, το φύλλωμα, τα κλαδιά και το ριζικό του σύστημα. Επιστρέφοντας 
στην τάξη, αξιοποίησαν τα ευρήματα για παρατήρηση και επιστρατεύοντας τη φαντασία τους για τη 
δημιουργία εικαστικών συνθέσεων (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Αργότερα, τα παιδιά παρατήρησαν τα εξωτερικά παρατηρήσιμα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

του Αείλανθου χρησιμοποιώντας αυθαίρετες (π.χ. lego) ή/και συμβατικές μονάδες μέτρησης (π.χ. 
μέτρο) προκειμένου να συγκρίνουν τα μήκη τους με άλλα ιθαγενή φυτά και να εξάγουν 
συμπεράσματα (Χιονίδου, 2001). Τέλος, αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ προκειμένου μέσω του 
προγράμματος Cmap Tools να προβούν σε χάρτες ιεράρχησης (Fleer, 2018).  

Πρόσθετα, τα παιδιά χρησιμοποίησαν το φωτογραφικό υλικό από τα μέρη του Αείλανθου, 
δημιουργώντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Στόχος του παιχνιδιού ήταν η εντός του χρονικού ορίου 
λεκτική περιγραφή κάποιας λέξης από τα μέρη του φυτού, χωρίς να χρησιμοποιούνται 
απαγορευμένες λέξεις που βρίσκονταν στις κάρτες που δημιούργησαν ή που προέρχονται από 

ομόρριζά τους. Στο ίδιο παιγνιώδες πλαίσιο, δημιουργήθηκαν και παζλ που έφτιαξαν τα παιδιά με τις 
παραπάνω εικόνες. 

Ακόμα, τα παιδιά πειραματίστηκαν με τη μυρωδιά των φύλλων του Αείλανθου, προέβησαν σε 
προβλέψεις για τις ιδιότητές τους και τις έλεγξαν μέσω της διαδικασίας του βρασμού. Έπειτα, 

αξιοποίησαν το χρώμα του βραστού νερού και χρησιμοποιώντας αλεύρι, αλάτι και ξύδι, 
δημιουργώντας τη δική τους χρωματισμένη πλαστελίνη. Εκ νέου αξιοποιήθηκε το παιχνίδι ως μέσο 
μάθησης, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να ασκηθούν σε δραστηριότητες αναδυόμενης γραφής, 
δημιουργώντας γράμματα με πλαστελίνη.  

Στο πλαίσιο συνεργασίας σχολείου – οικογένειας, τα παιδιά προσκάλεσαν τους γονείς και 
κηδεμόνες στο σχολείο προκειμένου να ρωτήσουν για την αξιοποίηση αλλόχθονων φρούτων και 
λαχανικών (π.χ. ανανάς, ντομάτα, καρπούζι) στην τοπική γαστρονομία. Έπειτα, πληροφόρ ησαν τα 
ίδια τους γονείς αναφορικά με συνταγές άλλων κουζινών που χρησιμοποιούν αλλόχθονα φρούτα και 

λαχανικά και μέσω ψηφοφορίας, αποφασίστηκε να εκτελεστεί η δημοφιλέστερη «αλλόχθονη 
συνταγή».  
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Λίγο πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα παιδιά επανέλαβαν τη διαδρομή του 
περιβαλλοντικού μονοπατιού (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000), προκειμένου να εντοπίσουν αλλαγές 
ή νέες παρατηρήσεις (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 2005). Συγκεκριμένα, εντόπισαν νέα ξενικά και 
ιθαγενή φυτικά είδη και αποφάσισαν να τα συγκεντρώσουν και να τα ταξινομήσουν συστηματικά 

(όνομα, είδος, οικογένεια, τάξη) δημιουργώντας ένα φυτολόγιο για τη βιβλιοθήκη του σχολείου και 
ένα άλλο για τη βιβλιοθήκη του τοπικού δήμου.   

Τέλος, τα παιδιά προσωποποιώντας τα αλλόχθονα φυτικά είδη και προβάλλοντας  σε αυτά 
ανθρώπινες ιδιότητες συνέθεσαν και εικονογράφησαν ένα παραμύθι αναφορικά με την εγκατάστασή 

τους στην τοπική χλωρίδα. Στο παραμύθι παρουσιάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας ως κύρια αιτία 
της μετακίνησης, οι δυσκολίες στην εγκατάσταση και στον εγκλιματισμό τους. Από την άλλη μεριά, 
παρουσίασαν και την οπτική των ιθαγενών φυτικών ειδών εκφράζοντας τις επιπτώσεις της 
αμετροεπούς εξάπλωσής τους. 

 
Πίνακας 1: Μέσα συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων 

 

Μέσα συλλογής δεδομένων Μέσα ανάλυσης δεδομένων 

Μέθοδοι παρατήρησης Φωτογραφικό υλικό 

Χρήση ΤΠΕ Δημιουργία αυτοσχέδιων παιχνιδιών  

Περιβαλλοντικό μονοπάτι Μέθοδοι συζήτησης 

Παιχνίδια σε εξωτερικό χώρο Δημιουργία χαρτών ιεράρχησης 

Μέθοδοι συζήτησης Συγγραφή παραμυθιού 

2.3 Αποτελέσματα  

Η εκπαιδευτική παρέμβαση για τα αλλόχθονα φυτικά είδη της τοπικής χλωρίδας θεμελιώνεται 
μέσα από τις αρχές της διαθεματικότητας, της ολιστικής αντίληψης της γνώσης και της αξιοποίησης 
του ενδιαφέροντος και των ιδεών των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΔΕΠΠΣ, 2011). Το 

θέμα αποτελεί το επίκεντρο ενός σχήματος που αλληλοεπιδρά με το πρόγραμμα σχεδιασμού και 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού σχολικού 
προγράμματος  

Στη βάση του κονστρουκτιβισμού αξιοποιήθηκαν τα ενδιαφέροντα και οι ιδέες των παιδιών, 

σε συνδυασμό με τα ερεθίσματα που προέβαλαν οι παιδαγωγοί. Η αλληλοεπίδραση των υπαρχουσών 
εμπειριών των παιδιών, σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική παρέμβαση οδήγησαν στη  δημιουργία 
νέων γνώσεων για τα αλλόχθονα φυτικά είδη της περιοχής. Πρόσθετα, επιχειρήθηκε ο 
επαναπροσδιορισμός του εαυτού των μαθητών σε ισότιμη σχέση με τη φύση, συμβάλλοντας έτσι 

στην αλλαγή της αντίληψης περί κυριαρχίας του ανθρώπου σε αυτήν (Δημητρίου, 2008). Οι 
δραστηριότητες ήταν κυρίως συλλογικές και ευνοούσαν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη 
χρήση της τεχνολογίας και την αξιοποίηση του προφορικού και γραπτού λόγου (Ματσαγγούρας, 
2002).  

Τις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού αποτέλεσαν 
αρχικά η καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων, όπως η παρατήρηση, η συλλογή δεδομένων, η υπόθεση 
και η πρόβλεψη. Πρόσθετα, δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης, έρευνας 
και στο συνδυασμό αυτών (Δημητρίου & Φλογαΐτη, 2008). Ως απότοκο, οι μαθητές κατάφεραν να 

αποκτήσουν γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον, συσχετίζοντάς τες με τον ανθρώπινο παράγοντα και 
τις ενέργειες που επηρεάζουν τη φυσική λειτουργία του. Παράλληλα, ευαισθητοποιήθηκαν σε 
θέματα οικολογικού εγγραμματισμού (Δημητρίου, 2010), καλλιεργώντας θετικές στάσεις, αξίες και 
συμπεριφορές απέναντι στη φύση.  
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Στην παρούσα έρευνα, υπό το πρίσμα της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης 
αναπτύχθηκε η περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση του ζητήματος, εντός του τρίπτυχου για το 
περιβάλλον – μέσα στο περιβάλλον – για χάρη του περιβάλλοντος (Φλογαΐτη, 2011). Τα δίκτυα 
συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας/τοπικής κοινότητας προσέφεραν κίνητρα ενεργής 

συμμετοχής (West, Ainscow & Muijis, 2006) και ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας στη βάση ενός 
αξιακού συστήματος (Flogaitis & Angelidou, 2003).  

Πρόσθετα, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με ενσυναισθητικές δραστηριότητες που ενίσχυσαν τη 
διερεύνηση της εγγενούς αξίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Φλογαΐτη, 

Λιαράκου, Γαβριλάκης, 2021). Μέσα από τη διδακτική παρέμβαση, οι μαθητές υποκινήθηκαν στην 
αναζήτηση και άντληση πληροφοριών, ενθαρρύνθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να 
συζητήσουν τις διαφορετικές οπτικές τους, ενώ την ίδια στιγμή προωθήθηκε η μελέτη 
προβληματικών καταστάσεων της ελληνικής πανίδας και περιβαλλοντικής πραγματικότητας. Η 

συμμετοχή των παιδιών στο παρόν πρόγραμμα, υποστηρίζει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 
καλλιεργεί στους μαθητές την ικανότητα έκφρασης, συζήτησης, συλλογής, αξιολόγησης, συσχέτισης 
και σύνθεσης πληροφοριών (Hyson, Hirsh-Pasek & Rescorla, 1990).  

Οι μαθητές εργάστηκαν σε μικρές και μεγάλες ομάδες μαθητών για την επίτευξη ενός κοινού 

σκοπού (Ματσαγγούρας, 2000). Χαρακτηριστικά της συνεργατικής αυτής μάθησης ήταν η άμεση 
αλληλοεπίδραση των παιδιών, η παροχή βοήθειας, η εμψύχωση, η διάδραση και η ανάπτυξη δικτύων 
αλληλεξάρτησης (Φλογαΐτη, 2008). Η συνεργασία αυτή εμπεριείχε την ενεργή συμμετοχή των 
μελών, την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων, την ανάπτυξη γόνιμης διαλογικής 

διαδικασίας καθώς και τη δόκιμη χρήση τεχνικής ορολογίας προς ολοκλήρωση της συλλογικής 
εργασίας (Δημητρίου & Φλογαΐτη, 2008). 

Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η μελέτη των φυτικών ειδών μέσα από την αξιοποίηση 
μεθόδων μελέτης περιβαλλοντικών θεμάτων εκτός της σχολικής αίθουσας και η προσέγγισή τους 

υπό το πρίσμα βασικών εννοιών, όπως η αειφορία, έχει μαθησιακά οφέλη, που ενισχύουν άμεσα τις 
πολιτισμικές πρακτικές. Η μάθηση αποκτά κοινωνική και ενεργητική διάσταση, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλοεπίδραση των εμπλεκόμενων υποκειμένων (Ναούμης & Σιόλιου, 
2021), και έτσι, το σχολείο καθίσταται ένας κοινός τόπος επαφής, συνεργασίας και πρωτοβουλιών, 

σχετικών με τα κοινά του τόπου (Ναούμης, Σιόλιου & Δουγλέρη, 2015).  

3. Συζήτηση 

Οι μέθοδοι μελέτης πεδίου σε εξωτερικό χώρο προάγουν την ενεργή μάθηση, εντάσσοντας 
τους μαθητές σε ερευνητικές διαδικασίες που ολοκληρώνονται εντός της σχολικής αίθουσας. 
Πράγματι, στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας τα παιδια κατάφεραν να αξιοποιήσουν γνωστικά 
ερεθίσματα για τα αλλόχθονα φυτικά είδη, εντός και εκτός σχολικής αίθουσας, αναπτύσσοντας 

ποικίλες δεξιότητες.  
Σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των δράσεων αποτελεί η κατάλληλη προετοιμασία των 

μαθητών/τριών και του εκπαιδευτικού. Συνίσταται η πρότερη μετακίνηση  του εκπαιδευτικού στο υπό 
μελέτη πεδίο και η επίλυση πρακτικών ζητημάτων διεξαγωγής αναφορικά με τη μεταφορά των 

μαθητών (Δημητρίου, 2009). Ο κατάλληλος σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτέλεσε 
το βασικό πυλώνα της υλοποίησής της και χάρη σε αυτόν δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές/τριες να 
κατευθύνουν τις δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και να ερευνήσουν τα φυτικά 
είδη στην τοπική χλωρίδα. 

Στα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης τα παιδιά μελέτησαν τη σύνθεση του περιβάλλοντος, τις 
σχέσεις εξάρτησης και την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα και των επιλογών στη 
διαμόρφωσή τους, διατυπώνουν προβλέψεις, εξάγουν συμπεράσματα και τα συγκρίνουν (Αγγελίδης 
& Αβρααμίδου, 2011). Σε αυτή την κατεύθυνση, τα παιδιά κατέστρωσαν σχέδια δράσης ανάληψης 

πρωτοβουλιών για το καλό της προάσπισης της τοπικής χλωρίδας.  
Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς 

αποτελεί το μετασχηματισμό της εμπειρίας σε γνώση (Cuffaro, 1998). Αυτό επιβεβαιώνεται και από 
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την παρούσα διδακτική πρόταση, καθώς τα παιδιά αξιοποίησαν παιγνιώδεις μεθόδους και 
δημιούργησαν τα δικά τους παιχνίδια, αποτυπώνοντας τα αποκτηθέντα μαθησιακά οφέλη. Η 
παρούσα πρακτική φαίνεται πως εξυπηρέτηση τη φυσική τους τάση για προσέγγιση του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, οργανώνοντας στο πλαίσιο του παιχνιδιού ερωτήματα, εκφράζοντας 

υποθέσεις και αποκομίζοντας εμπειρίες (Oltman, 1994). 
Επιλογικά, επισημαίνεται πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την αειφορία ευνοούν τη 

διαχείριση συγκρουσιακών ζητημάτων, μέσα από διαλογικές συζητήσεις εύρεσης εναλλακτικών 
προτάσεων. Στην παρούσα κατάσταση τα παιδιά κλίθηκαν να αξιολογήσουν την παρέμβαση του 

ανθρώπου στην τοπική χλωρίδα και να εκφράσουν ποιοτικά τις ιδέες τους σε ένα πλουραλιστικό 
διαλογικό πλαίσιο. Ακόμα, πρόκληση αποτελεί η αξιοποίηση των νέων εμπειριών και πληροφοριών 
στη βάση του κοινού καλού για την κοινότητα (Johnson & Johnson, 1998).  
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Γ08. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 
Λιώση Λεμονιά 

Παιδαγωγός Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (ΠΕ) 

 
Κοβάνη Κωνσταντίνα 

Παιδαγωγός Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (ΠΕ) 
 

Γεωργολοπούλου Φωτεινή 

Παιδαγωγός Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (ΠΕ) 
 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η χρήση των ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία ως μέσο 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Το σενάριο που επιλέχθηκε με θέμα την «Άνοιξη», αποσκοπεί 

στην νοητική ενδυνάμωση των παιδιών 4-5 ετών. Η δυναμική και η ηλικία των παιδιών της ομάδας 
μας, μας παρότρυναν  να ενισχύσουμε και να εξελίξουμε τις νοητικές δυνατότητες τους μέσα από τα 
γνωστικά πεδία της γλώσσας, των μαθηματικών και των εικαστικών. Η γλώσσα και τα μαθηματικά 
βοηθούν τα παιδιά να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους μετατρέποντας τις σκέψεις τους σε λόγο ώστε 

να έχουν την ικανότητα να βρίσκουν  πολλούς και διαφορετικούς τρόπους επίλυσης σε ένα 
πρόβλημα. Οι εικαστικές τέχνες δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς 
περιορισμούς με διάφορες τεχνικές, αναπτύσσοντας το αισθητικό τους κριτήριο και ενεργοποιώντας 
τη φαντασία τους. 

 
Λέξεις κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, ΤΠΕ, μοντέλο SAMR, μοντέλο TPACK 

1. Εισαγωγή  

Στην εποχή μας, συντελείται ένας θεμελιακός τεχνολογικός μετασχηματισμός (ρομπότ, 
τεχνητή νοημοσύνη, Internet, εκτυπώσεις 3D,  τηλεϊατρική, τηλεχειρουργική ). Η σημασία 
του ψηφιακού τεχνολογικού αλφαβητισμού των παιδιών είναι μεγάλη και για αυτό έχει διεθνώς 

υιοθετηθεί. Όμως, ελάχιστες δομές προσχολικής αγωγής έχουν ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά υπερεκτίθενται στην κακή χρήση  τους.  Η 
διάδοση του διαδικτύου στα νοικοκυριά μέσα σε διάστημα μόλις οκτώ ετών 2000 -2008 σχεδόν 
τριπλασιάστηκε. (Σωτηροπούλου-Σπανού χ.χ ). Επίσης,  σύμφωνα με τα στοιχεία της Ofcom 

(2017),  παιδιά ηλικίας  3-4 ετών συνδέονται απευθείας στο Διαδίκτυο με δικά τους τάμπλετ η κινητά 
ξοδεύοντας εβδομαδιαίως 7 ώρες και 54 λεπτά. Παρόλο, που οι φωνές  διίστανται ως προς το 
αν πρέπει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να κάνουν χρήση των Η/Υ, οι τρέχουσες συνθήκες κατά 
την περίοδο της πανδημίας απέδειξαν ότι όταν οι νέες τεχνολογίες εξυπηρετούν τον εκπαιδευτικό και 

τον μαθητή, τα πλεονεκτήματα υπερτερούν. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Εφαρμογές-Εργαλεία διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Τα παιδιά στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, σύμφωνα με τον  Πιαζέ, οικοδομούν την γνώση με 
παιγνιώδη τρόπο καθώς βρίσκονται  σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους, με  
διερεύνηση και συζήτηση. Με αυτό τον τρόπο προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους, μέσα από τις 
βιωματικές εμπειρίες τους, με την αφομοίωση και την συμμόρφωση οι οποίες ενεργοποιούνται όταν 

τα παιδία βιώνουν καταστάσεις προβληματισμού, (Καφούση, Σκουμπουρδή, 2017).Παράλληλα τα 
παιδιά, μέσα από έναν συνδυασμό project, κλασικής διδασκαλίας και ψηφιακών τεχνολογιών, 
αναπτύσσουν την γλωσσική τους ικανότητα αποκτούν προ-κοινωνική συμπεριφορά (Νικολοπούλου, 
2018) και μπορούν να κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες. Αποκτούν κριτική και αφαιρετική σκέψη, 

εξελίσσουν το συλλαβισμό, τον τονισμό και τις δεξιότητες προγραφής. Βελτιώνουν την εκμάθηση 
της γλώσσας, κατανοούν τις ερωτήσεις, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και μέσω της 
αλληλεπίδρασης αποκτούν βασικές γνώσεις Η/Υ, την επαφή με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο 
(Νικολοπούλου, 2018). Οι ψηφιακές συσκευές αποτελούν κίνητρο για τα παιδιά ειδικά όταν 

εξασκούνται στο σπίτι γιατί συνδέουν θετικά την πόλυτροπικότητα που αυτές προσφέρουν για ένα 
ολοκληρωμένο μαθησιακό αποτέλεσμα.  

Στον εκπαιδευτικό τομέα, έχουν αναπτυχθεί διαφόρων ειδών ανοιχτά λογισμικά πολύ φιλικά 
και προσιτά στους εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές πολυμεσικών μαθησιακών δραστηριοτήτων για 

μικρά παιδιά. Να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες από την ομιλία, την κοινωνική αλληλεπίδραση, 
την επικοινωνία , την πολυτροπική έκφραση και την συναισθηματική νοημοσύνη, μέχρι την γνωριμία 
με το περιβάλλον και ορισμένες βασικές έννοιές λογικής και μαθηματικών (Ράπτης, Ράπτη, 2017).           

Μέσα από ένα πλαίσιο Μαθητικής πολύποικιλότητας (π.χ. ηλικιακής, φυλετικής, γλωσσικής, 

κοινωνικοπολιτισμικής, μαθητικών δυσκολιών και ειδικών δεξιοτήτων ), ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
είναι σε θέση  να εντοπίσει τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών, ώστε να διαφοροποιήσει την 
διδασκαλία του, με όλους τους πρόσφορους τρόπους. Η αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνο λογιών 
προσφέρει στον εκπαιδευτικό αυτό το ευέλικτο πλαίσιο μάθησης. Το εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι, 

προσφέρει επίσης ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για την διδασκαλία παιδιών με: 

• • μαθησιακές δυσκολίες, 

• • προσφυγόπουλα που δεν γνωρίζουν την γλώσσα, 

• • παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

• • με συναισθηματικές διαταραχές,   

• • προβλήματα όρασης και ακοής. 

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και να συνεργαστούν μεταξύ τους 

για την αναμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα στην τάξη. Ενισχύει την δική τους 
ικανοποίηση ως δημιουργών και επιτρέπει εξατομικευμένα σε κάθε παιδί  να χρησιμοποιεί τους 
δικούς του τρόπους, ρυθμούς  και στρατηγικές, κατάκτησης  γνώσεων και  δεξιοτήτων, ώστε να 
επιτύχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα χωρίς να ελαχιστοποιεί τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα  

των στόχων που έχουν τεθεί. (Ράπτης, Ράπτη, 2017) 

Η αξιοποίηση της πολυτροπικότητας  στην διαφοροποιημένη διδασκαλία.  

Η πόλυτροπικότητα των κειμένων στην προσχολική ηλικία, όπου τα παιδιά δεν έχουν 
αναπτύξει γραφή και ανάγνωση ή έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα, έχουν πρωταρχικό λόγο και 
ιδιαίτερη μαθησιακή και εκπαιδευτική αξία εν συγκρίσει με κάποιο μονοτροπικό κείμενο. Μέσω της 
πόλυτροπικότητας ενισχύεται ο πολυγραμματισμός , που στοχεύει στην ενεργό και βιωματική 

απόκτηση δεξιοτήτων με διασκεδαστικό εύληπτο και παιγνιώδη τρόπο που θα βοηθήσει τα παιδιά να 
δεχτούν και να προσαρμοστούν στην γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία, μέσω της 
επικοινωνίας που επιτυγχάνεται με πολλούς σημειωτικούς τρόπους.  
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Η εικόνα σε συνδυασμό με τον ήχο, ενισχύει την δυναμική του κειμένου που είναι 
επεξηγηματική μεταφέρει αξίες και αντιλήψεις και βοηθά το παιδί που δεν γνωρίζει ακόμα να 
διαβάζει, να καταλάβει την ιστορία που εκτυλίσσεται . Η συγκέντρωση του παιδιού, γίνεται  
εντατικότερη και η μάθηση καθίσταται πιο αποδοτική. 

Στο παρών σενάριο χρησιμοποιήθηκε το padlet, μία εικονική πλατφόρμα επικοινωνίας για 
παιδαγωγούς, γονείς και παιδιά. Εκεί διαμοιράστηκαν βίντεο, εικόνες, έγγραφα και υπερσύνδεσμοι 
με τα υπόλοιπα μέλη του παιδικού σταθμού, τόσο στην τάξη, όσο και στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το powtoon με το οποίο παιδαγωγοί, γονείς και παιδιά 

μπορούν να μοιραστούν ιδέες, να δημιουργήσουν βίντεο, να επιδείξουν μαθηματικές διαδικασίες, να 
εξηγήσουν περίπλοκες έννοιες και επιστημονικές διαδικασίες, καθώς και να διηγηθούν ιστορίες με 
κινούμενα σχέδια. Μπορούμε επίσης να διαμοιράσουμε  όλες τις δημιουργίες μας στο padlet  για να 
τις δουν τα παιδιά στο σπίτι. Με την εφαρμογή DU Recorder δημιουργήσαμε και επεξεργαστήκαμε 

βίντεο με φωτογραφίες των παιδιών και βίντεο κολάζ, το οποίο διανθίστηκε με μουσική και αφήγηση. 
Με τις εφαρμογές jigsawplanet και wordwall προσφέρθηκε η δυνατότητα στα παιδιά και σε γονείς, 
να περάσουν δημιουργικό χρόνο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

2.2. Μοντέλο SAMR 

 

 

 

Το μοντέλο SAMR, είναι ένα πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τον Δρ. Ruben Puentedura, το 
οποίο κατηγοριοποιεί τέσσερις διαφορετικούς βαθμούς ενσωμάτωσης τεχνολογίας στην τάξη. Τα 
γράμματα "SAMR" σημαίνουν Αντικατάσταση, Επαύξηση, Τροποποίηση, Μετασχηματισμός.  
Δημιουργήθηκε για να μοιράζεται μια κοινή γλώσσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες που βοηθά  τους 

εκπαιδευτικούς στην εξατομίκευση της μάθησης και στην οπτικοποίηση περίπλοκων εννοιών. Το  
μοντέλο αυτό  μπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρό κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως και της μικτής 
μάθησης. Η ενσωματωμένη τεχνολογία στην τάξη κάνει τη διδασκαλία πιο απρόσκοπτη εμπειρία για 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

• Αντικατάσταση. (Substitutions) 

Σε αυτό το στάδιο η τεχνολογία αντικαθιστά άμεσα ένα πιο παραδοσιακό εργαλείο ή μέθοδο 
διδασκαλίας. 

• Επαύξηση (Augmentation) 

Η τεχνολογία αντικαθιστά και πάλι άμεσα ένα παραδοσιακό εργαλείο ή μέθοδο, αλλά με 
σημαντικές βελτιώσεις και εμπλουτισμό των  εμπειριών του μαθητή (π.χ. βίντεο). 

• Τροποποίηση (Modification)          
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Στην τροποποίηση ο εκπαιδευτικός δεν προχωρά σε απλή αντικατάσταση ή βελτίωση των 
μεθόδων, αλλά σε μια πραγματική αλλαγή στο σχεδιασμό του μαθήματος και στο μαθησιακό του 
αποτέλεσμα του παιδιού, μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

• Μετασχηματισμός.(Redefinition) 

Στον μετασχηματισμό ο εκπαιδευτικός, μέσα από την αλληλεπίδραση και την 
ομαδοσυνεργατικότητα των παιδιών, αναστοχάζεται και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εμπειρίας 
τους. 

Οι δραστηριότητες  που επελέγησαν, περιλαμβάνουν ψηφιακά μέσα που καλύπτουν όλα τα 

στάδια του μοντέλου SAMR. Σύμφωνα με το σενάριο: 

• Στο πρώτο στάδιο που είναι η Αντικατάσταση, αντικαταστάθηκε  το έντυπο υλικό 
με  ψηφιακό. Χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες  και βίντεο που προβλήθηκαν στα παιδιά. 

• Στο στάδιο της Επαύξησης μοιράστηκε το ψηφιακό υλικό, προκειμένου να προσφέρουμε την 
δυνατότητα στους γονείς να ενημερωθούν για τις δράσεις  που πραγματοποιήθηκαν  με τα 

παιδιά.  

• Στο στάδιο της Τροποποίησης πραγματοποιήθηκε ο παιδαγωγικός  στόχος να υπάρξει μια 
κοινή εμπλοκή γονέων, παιδιών και παιδαγωγών με στόχο την από κοινού προσπάθεια 
επεξεργασίας του υλικού (φωτογραφιών και βίντεο) που χρησιμοποιήθηκαν.  

• Στο στάδιο του Μετασχηματισμού, αφού οι γονείς δούλεψαν με τα παιδιά και 
επεξεργάστηκαν το ψηφιακό υλικό, έγινε ανατροφοδότηση από μέρους τους ώστε να μας 
περιγράψουν πως βίωσαν την εμπειρία τους αυτή.  

Συνεπώς, όλα τα στάδια του μοντέλου SAMR αξιοποιήθηκαν στο σενάριο και τις 
δραστηριότητες ως πολύτιμα εργαλεία του παιδαγωγικού μας έργου.   

2.2. Μοντέλο TPACK 

Οι Mishra και Koehler (2006) δημιούργησαν το μοντέλο TPACK λόγω έλλειψης άλλης 
επαρκούς θεωρίας, προκειμένου να εξηγήσουν και να καθοδηγήσουν την αποτελεσματική 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη. Τα αρχικά προέρχονται από την φράση Technological, 

Pedagogical Content Knowledge, δηλαδή Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου. 
Κατά τον  το  Shulman (1986) ο εκπαιδευτικός έπρεπε να συνδυάζει: α) την παιδαγωγική γνώση β) 
την γνώση του περιεχομένου του αντικειμένου και γ) την αναλυτική ολική γνώση. Η Παιδαγωγική 

γνώση, η Τεχνολογική και η γνώση του Αντικειμένου αποτελούν τους τρείς κύκλους με  τις 
απαραίτητες ικανότητες  που πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός ώστε οι 3 κύκλοι των γνώσεων 
του να εφάπτονται. Σύμφωνα με (Παπανικολάου κ.ά., 2013), ο σχεδιασμός κατά τη σχεδιαστική 
εκπαίδευση «βιώνεται στη δράση, εξαρτάται από την εκτίμηση της ποιότητας των υλικών, γίνεται 

αντιληπτός μέσα από το διάλογο και περιλαμβάνει αναστοχασμό πάνω στην ίδια την πράξη του 
σχεδιασμού».  
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Ο κύκλος με το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει τη γνώση του περιεχομένου (content) γνωστό ως 

αντικείμενο διδασκαλίας. Ο κίτρινος κύκλος αντιπροσωπεύει την Παιδαγωγική γνώση (pedagogy), 
η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των σωστών στρατηγικών διδασκαλίας και την 

αποτελεσματική διαχείριση των μαθητών και της τάξης. Ο ροζ κύκλος αφορά την τεχνολογική γνώση 
(technology).  

 Οι τρεις τύποι γνώσης – TK, PK και CK – συνδυάζονται με διάφορους τρόπους για τον 
σχεδιασμό διδακτικού προγράμματος μέσα στο πλαίσιο TPACK. Πρόκειται πρακτικά για την 

επιλογή των πιο χρήσιμων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών που μπορούν να ενισχύσουν τη 
μαθησιακή διαδικασία. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και 
καταρτισμένοι έτσι ώστε να μπορούν να επιλέγουν τα σωστά τεχνολογικά εργαλεία που θα 
βελτιώσουν την διδασκαλία τους και θα συμβάλουν στην μαθησιακή διαδικασία.  

Με το μοντέλο  TPACK, διαπιστώσαμε ότι η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική και πιο 
διασκεδαστική για τα παιδιά και τον εκπαιδευτικό. Η διδασκαλία προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα, 
στις προϋπάρχουσες γνώσεις και ανάγκες του κάθε παιδιού χωρίς να γίνεται μονότονη και 
εξαναγκαστική (Καφούση Σ., Σκουμπουρδή Χ. 2017). Αυτό βοήθησε  στο να εντρυφήσουμε 

περαιτέρω στο γνωστικό αντικείμενο και να ακολουθήσουμε εναλλακτικούς δρόμους. 
Ενσωματώσαμε τις τεχνολογίες και την χρήση ψηφιακών εφαρμογών στο project της «Άνοιξης» με 
βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο. Το σενάριο ανίχνευσε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών (π.χ. 
λουλούδια, αριθμολέξεις), συνετέλεσε στην μετάδοση νέων γνώσεων (π.χ. αποξήρανση των 

λουλουδιών) και βελτίωσε την διδασκαλία (π.χ. με παιχνίδια αντιστοίχισης, πάζλ) ώστε να 
επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών.   

 
Βήματα σχεδιασμού 

 
• ΤΓ 

• ΠΓ+ΓΑ=ΠΓΑ (ορισμός θέματος)  

• ΤΓ 

• ΤΓ=ΓΑ=ΤΓΑ (μικρή ένταξη τεχνολογίας) 

• ΤΓ 

• ΤΓ=ΓΑ=ΤΓΑ (μεσαία ένταξη τεχνολογίας) 

• ΤΓ 

• ΤΓ+ΓΑ+ΠΓ=ΤΠΓΑ (μεγάλη ένταξη 

τεχνολογίας) 
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2.3. Ανάπτυξη σεναρίου «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΑΝΟΙΞΗ».   

Ταυτότητα του σεναρίου  

Κοινό / ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται το σενάριο:  
Η ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται το σενάριο μας είναι παιδιά ηλικίας από 4 έως 5 

ετών. Η ομάδα μας αποτελείται από έξι κορίτσια και τέσσερα αγόρια τα οποία είναι τυπικά 
αναπτυσσόμενα. 

Θεματική περιοχή και σκοπός του σεναρίου: 

Τέθηκε ως σκοπός σεναρίου η νοητική ενδυνάμωση των παιδιών μέσα από τα γνωστικά πεδία 
της γλώσσας, των μαθηματικών και των εικαστικών. Δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να 
αντιληφθούν  τη σφαιρική διάσταση της γνώσης και να συνδέσουν διαφορετικές εμπειρίες μεταξύ 

τους. Η γλώσσα και τα μαθηματικά βοηθούν τα παιδιά να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους 
μετατρέποντας τις σκέψεις τους σε λόγο και να έχουν την ικανότητα να βρίσκουν  πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους επίλυσης σε ένα πρόβλημα. Οι εικαστικές τέχνες δίνουν στα παιδιά την 
ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς περιορισμούς με διάφορες τεχνικές, αναπτύσσοντας το 

αισθητικό τους κριτήριο και ενεργοποιώντας τη φαντασία τους. 
 Αφετηρία επιλογής του θέματος:  

Η αφετηρία της επιλογής του θέματος μας ήταν η πρώτη μέρα που βγήκαμε στον κήπο του 
παιδικού σταθμού μετά τον χειμώνα. Ο ενθουσιασμός που έδειξαν τα παιδιά στις εποχικές αλλαγές, 

μας οδήγησε στην επιλογή να ασχοληθούμε με την «Άνοιξη».  
Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η φύση αποτελεί ένα από τα  αγαπημένα θέματα των παιδιών και 

αυτό μας προέτρεψε να αγγίξουμε γλωσσικές, μαθηματικές και εικαστικές έννοιες με τη βοήθεια του 
συγκεκριμένου θέματος. 

Ψηφιακά εργαλεία και πηγές που αξιοποιούνται στο σενάριο: 
Χρησιμοποιήσαμε τέσσερα ψηφιακά εργαλεία: 

• Με το powtoon μετατρέψαμε ένα υπάρχον πρότυπο της εφαρμογής σε πρόσκληση για τους 
γονείς και τα παιδιά. Τους ενημερώσαμε για τις δραστηριότητες που θα υλοποιήσουμε στον 
παιδικό σταθμό και τους προτείναμε να μας ακολουθήσουν.  

• Με τη δημιουργία του padlet τους δώσαμε  την δυνατότητα να έχουν ενεργή συμμετοχή στις 

δραστηριότητες μας και την δυνατότητα να παρουσιάζουν τις εμπειρίες με τα παιδιά τους.  

• Σε κάθε δραστηριότητα χρησιμοποιήσαμε επιπλέον το jigsawplanet για τη δημιουργία πάζλ. 

•  Το wordwall για να αντιστοιχίσουν τα παιδιά λουλούδια και αριθμούς και για να ταιριάξουν 

ζεύγη καρτών.  

https://www.powtoon.com/onlinepresentation/bdXju7uak9H/?utm_medium=SocialShare&ut

m_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bnon%2Blogged&utm_source=playerpagesocialshare&ut
m_content=bdXju7uak9H&utm_po=36584669&mode=movie 

 
Καλώς ήλθες Άνοιξη! (padlet.com) 

 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04bb512eef5d 
 
https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84

%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce
%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82
%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82 

 

https://wordwall.net/resource/16221404/%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%82%cf%84%ce%b%
cf%84%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9 

https://www.powtoon.com/onlinepresentation/bdXju7uak9H/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bnon%2Blogged&utm_source=playerpagesocialshare&utm_content=bdXju7uak9H&utm_po=36584669&mode=movie
https://www.powtoon.com/onlinepresentation/bdXju7uak9H/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bnon%2Blogged&utm_source=playerpagesocialshare&utm_content=bdXju7uak9H&utm_po=36584669&mode=movie
https://www.powtoon.com/onlinepresentation/bdXju7uak9H/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bnon%2Blogged&utm_source=playerpagesocialshare&utm_content=bdXju7uak9H&utm_po=36584669&mode=movie
https://padlet.com/lenialiosi/ipt8i12z1lhy87w5
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04bb512eef5d
https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82
https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82
https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82
https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82
https://wordwall.net/resource/16221404/%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%82%cf%84%ce%25b%cf%84%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9
https://wordwall.net/resource/16221404/%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%82%cf%84%ce%25b%cf%84%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9
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Ροή δραστηριοτήτων  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Παρατηρώ και ανακαλύπτω την ομορφιά των 

λουλουδιών. 

Σκοπός : Εμπλουτισμός λεξιλογίου. 

Στόχοι : 

1. Να παρατηρήσουν τη φύση και τα λουλούδια. 

2. Να συνδυάσουν ονόματα λουλουδιών και ανθρώπων.  

3. Να φυτέψουν λουλούδια στην αυλή. 

Εργαλεία, υλικά και ψηφιακές πηγές 
1) Εικονογραφημένο βιβλίο που παρουσιάζει λουλούδια. «Το βιβλίο των 

λουλουδιών»  (Zommer, 2022) 
2)Καρτέλες που απεικονίζουν λουλούδια. 
3) Λουλούδια, χώμα, γλαστράκια, ποτιστήρια, κηπευτικά εργαλεία.  

Ψηφιακά εργαλεία και πηγές :  
1) Youtube: https://youtu.be/ekvGzghyhnk 

2) Youtube:https://youtu.be/Sj3Ta8t-J0o 
3) padlet Καλώς  Άνοιξη! (padlet.com) 
4) jigsawplanet  https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04bb512eef5d  

Τρόπος  διδασκαλίας: Δια ζώσης διδασκαλία με τα παιδιά στην αυλή του σχολείου και στην 
τάξη με παιδαγωγικό υλικό και τεχνολογικά μέσα. Δια ζώσης διδασκαλία και συνεργασία με τους 

γονείς, για επίσκεψη σε φυτώριο ή ανθοκομική έκθεση.   

Χρόνος υλοποίησης: Εβδομαδιαία δραστηριότητα για την οποία απαιτείται  περίπου μία 
ώρα καθημερινά στην αυλή του σχολείου μας και μισή ώρα μέσα στην τάξη μας. Κατόπιν 
συνεννόησης με τους γονείς, ορίστηκε ,μία μέρα της συγκεκριμένης εβδομάδας για επίσκεψη σε 
φυτώριο. 

Είδος δραστηριότητας (με βάση αυτό που θα κάνουν τα παιδιά): 

 
1)Ερευνώ, ψάχνω, αναζητώ. 
2) Συζητώ 
3) Εκπαιδευτική επίσκεψη. 

4)Συνεργασία με τους γονείς. 
5)Πρακτική/εξασκούμαι  

https://padlet.com/lenialiosi/ipt8i12z1lhy87w5
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04bb512eef5d
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 Περιγραφή των βημάτων της δραστηριότητας (τι κάνουν παιδαγωγοί,, τι κάνουν τα 

παιδιά ή οι γονείς) 

  
Βήμα 1. ΄Εξοδος στην αυλή. Παρατήρηση των λουλουδιών και των δέντρων. Απτική και 

αισθητηριακή επαφή με τα λουλούδια, σύγκριση ως προς το χρώμα, το είδος και ως προς μέγεθός 
τους.  

Βήμα 2.. Είσοδος στην τάξη και διάλογος με τα παιδιά, απαντήσεις ερωτήσεων ανοικτού και 
κλειστού τύπου:  «Ποιο λουλούδι σας άρεσε  περισσότερο;», «Τι χρώμα είχε;», «Πότε ανθίζουν τα 
λουλούδια; Αρτσιμπόλντο». Ανίχνευση προϋπάρχουσας γνώσης.  

Βήμα 3. Παρουσίαση εικονογραφημένου βιβλίου με διάφορα λουλούδια. Χρησιμοποιήσαμε 

ψηφιακά μας μέσα, το padlet και βίντεο για να παρουσιάσουμε διάφορα είδη λουλουδιών και την 
άνθησή τους. Δημιουργία ψηφιακού πάζλ με θέμα τα λουλούδια.  

Βήμα 4 : Παιχνίδι με τις καρτέλες λουλουδιών «Βρες πως με λένε». Σε αυτό το παιχνίδι 
προτρέπουμε τα παιδιά να βρουν την ονομασία του λουλουδιού που δείχνουμε. 

Βήμα 5 : Παίζουμε το παιχνίδι με τίτλο «Τη μαμά μου την γλυκιά την λεν Γαρυφαλλιά» με 
στόχο τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι το όνομα κάποιων ανθρώπων συμπίπτει με το όνομα 
λουλουδιών. 

Βήμα 6 : Σε συνεργασία με τους γονείς έγινε επίσκεψη σε φυτώριο προκειμένου τα παιδιά 

να δουν διάφορα είδη λουλουδιών σε όλα τα χρώματα. Επιλογή λουλουδιών που θα φυτευτούν 
στην αυλή του σχολείου. 

Βήμα 7: Τα παιδιά φύτεψαν τα λουλούδια στην αυλή και έβγαλαν αναμνηστικές 
φωτογραφίες.   

 

ΦΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Στην γιορτή της Άνοιξης, μετράμε χρώματα και 

αρώματα»  

Σκοπός: Να αντιληφθούν ότι τα πάντα γύρω τους ενέχουν μαθηματικά.  

Στόχος ή στόχοι: 
1. Να είναι σε θέση τα παιδιά, να εκφέρουν την ακολουθία των αριθμολέξεων, μέσα από τα 

λουλούδια. 
2. Να μπορούν να ταξινομήσουν τα λουλούδια και να τα αντιστοιχήσουν ανά χρώμα, είδος και 

μέγεθος.  

Εργαλεία, υλικά και πηγές (μη ψηφιακά): Χαρτόνια, κουμπιά. πέτρες , μαρκαδόρους, άνθη, 
κόλλες, τετράδια, χαρτοπετσέτες. 

Ψηφιακά εργαλεία και πηγές:  

DU Rccorder για δημιουργία, επεξεργασία βίντεο  
Cut Paste Photos της Microsoft  για το φωτομοντάζ στα σκίτσα. 
Photo to cartoon yourself app, μετατροπή φωτογραφιών σε καρτούν  
YouTube https://youtu.be/tGty8e247EM 

padlet Καλώς ήλθες Άνοιξη! (padlet.com) 
Wordwall 

https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b
f%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-

%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-
%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-
%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82  

https://youtu.be/tGty8e247EM
https://padlet.com/lenialiosi/ipt8i12z1lhy87w5
https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82
https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82
https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82
https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82
https://wordwall.net/resource/16220371/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82
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Τρόπος διδασκαλίας: Διαδικτυακά, διά ζώσης διδασκαλία στην τάξη, διά ζώσης διδασκαλία 
εκτός τάξης (επίσκεψη στην εξοχή, σε ένα πάρκο). 

Χρόνος υλοποίησης: 20΄ Εξ αποστάσεως-διαδικτυακά, 2-3 μέρες ώστε  να μπορέσουν να 
επισκεφτούν οι  γονείς  και τα  παιδιά ένα πάρκο η μια παιδική χαρά, 40’ στην αίθουσα και 1 ώρα 
στην αυλή. 

Είδος δραστηριότητας (με βάση αυτό που θα κάνουν τα παιδιά) 
1. Διαβάζω/ακούω/παρακολουθώ 

2.Συζητώ. (Ερωτήσεις-απαντήσεις, αναστοχασμός ) 
3. Ερευνώ, ψάχνω, αναζητώ. 
4. Συνεργάζομαι ( Παιδιά και γονείς) 
5. Δημιουργώ ,κατασκευάζω 

- Περιγραφή των βημάτων της δραστηριότητας: 
Βήμα 1. Προβολή βίντεο και φωτογραφιών που διαμοιράστηκαν μέσω padlet. Ανίχνευση 

προϋπάρχουσας γνώσης ( αν έχουν δει αγριολούλουδα, αν έφτιαξαν στεφάνι για την Πρωτομαγιά, 

πόσοι έχουν γλάστρες).  
Βήμα 2. Έξοδος στην κήπο και συλλογή πολύχρωμων λουλουδιών  (μαργαρίτες κίτρινες, 

άσπρες, μωβ και χαμομήλια άλλα κοντά άλλα ψηλά η αλλά αγριολούλουδα).Σύγκριση λουλουδιών, 
σειροθέτηση και ταξινόμηση ανάλογα με το χρώμα, το ύψος και τον αριθμό των πετάλων τους. 

Έφτιαξαν μπουκέτα λουλουδιών. 
Βήμα 3. Αντιστοίχιση λουλουδιών και πλήθους τους  με το wardwall, ανάρτηση φωτογραφιών 

στο padlet και εκτύπωση. 
Βήμα 4. Δημιουργία λευκώματος με λουλούδια. 

Βήμα 5. Επίδειξη αποξήρανσης ενός άνθους. Το βάλαμε  ανάμεσα σε δύο χαρτοπετσέτες και 
το τοποθετήσαμε  στη μέση ενός βιβλίου μέχρι να στεγνώσει και το κάθε παιδί το κόλλησε στο 
λεύκωμα.(Φωτογραφία στο ένα φύλλο, το λουλουδάκι στο άλλο).Κατόπιν ,αφήσαμε τα παιδιά να 
ζωγραφίσουν το δικό τους λουλουδάκι και στη θέση που είναι τα πέταλα, τοποθέτησαν   ανάλογα με 

τον αριθμό που είχαμε  γράψει  στην γύρη του λουλουδιού, πέταλα από διάφορα υλικά: κουμπιά, 
πετρούλες η χρωματιστά χαρτιά ανθάκια.  

Βήμα 6. Μόλις τελειώσαμε, συζητήσαμε με τα παιδιά, την εμπειρία τους αυτή και αφού 
ψηφιοποιήσαμε  το λεύκωμα το ανεβάσαμε στο padlet μαζί με τις ζωγραφιές και τις φωτογραφίες που 

τράβηξαν τα παιδιά με τους γονείς τους. Από τα μπουκέτα που έφεραν τα παιδιά μαζί τους, φτιάξαμε 
λευκώματα που τα πήραν για ενθύμιο . 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  3 : «ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 
ΧΟΡΕΥΟΥΝ» 

Σκοπός: Εμπλουτισμός γνώσεων μέσω της εικαστικής δημιουργίας. 

Στόχοι:  

1) Να αναπτύξουν το αισθητικό τους κριτήριο μέσα από πίνακες ζωγραφικής.  
2)Να κατασκευάσουν χελιδόνια και λουλούδια με διάφορα υλικά.  
3) Να χορέψουν το χορό των χελιδονιών αναπαριστώντας το έθιμο της Χελιδόνας. 

Εργαλεία, υλικά και πηγές (μη ψηφιακά, αν υπάρχουν): Το βιβλίο της Κατερίνας 
Ανωγιαννάκη: «Ένα δέντρο για τις 4 εποχές του χρόνου», το βιβλίο της Τζένης Μωραΐτη & 
Γλυκερίας Διανέλλου: «Τι θέμα να διαλέξω στο χρόνο για να τρέξω», ένας πίνακας ζωγραφικής 
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με θέμα την Άνοιξη του Τζουζέπε Αρτσιμπόλντο, χρωματιστά χαρτόνια, κόλλες ,ψαλίδια , 

τέμπερες 

Ψηφιακά εργαλεία και πηγές: 

https://oi4epoxes.wordpress.com/2014/09/08/%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE

%BB%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%B
F%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/ 

Πίνακες ζωγραφικής τους οποίους αναζητήσαμε στο διαδύκτιο: 
http://www.art-in-life.gr/includes/res_areas.php?product_id=279&itemm_id=6&item_id=5 

Το βιντεάκι με το τραγούδι των χελιδονιών που βρήκαμε στο youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=wRUVjXDDcYo 

To powtoon: 
https://www.powtoon.com/onlinepresentation/bdXju7uak9H/?utm_medium=SocialShare&

utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bnon%2Blogged&utm_source=player-page-social-
share&utm_content=bdXju7uak9H&utm_po=36584669&mode=movie 

 To padlet:  
 Καλώς ήλθες Άνοιξη! (padlet.com) 

To wardwall: 
https://wordwall.net/resource/16221404/%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%82%cf%84%ce%b

f-%cf%84%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9  

Tρόπος  διδασκαλίας:  

Διά ζώσης διδασκαλία στην τάξη με τα παιδιά και συνεργασία με τους γονείς μέσω 
τεχνολογικών μέσων(padlet) 

Χρόνος υλοποίησης:  

3 ώρες μέσα στην τάξη με τα παιδιά και ένα μήνα περίπου η αλληλεπίδραση- 
ανατροφοδότηση  με τους γονείς μέσω του padlet.  

 Περιγραφή των βημάτων της δραστηριότητας  
  

Βήμα 1.Προβολή πίνακα ζωγραφικής με θέμα «Η Άνοιξη μέσα από τα μάτια του Τζουζέπε 
Αρτσιμπόλντο». Ακολούθησε   συζήτηση μέσα από  ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. 
Αναλύσαμε τα χελιδόνια και άλλα οδικά πτηνά.  

 Βήμα 2. Με ηλεκτρονικούς υπολογιστές βρήκαμε πληροφορίες για το «έθιμο της 

Χελιδόνας»  και στην τάξη κατασκευάσαμε τις δικές μας Χελιδόνες. Προηγουμένως, συλλέξαμε 
τα υλικά που θα χρειαζόμασταν(μαύρα και άσπρα κανσόν χαρτόνια , διάφορα χρώματα τέμπερες, 
ψαλίδια, κόλλες) για να φτιάξουμε τις κατασκευές μας.   

Βήμα 3. Εκτύπωση των κατασκευών. Στη συνέχεια τα παιδιά χόρεψαν και τραγούδησαν  

παριστάνοντας τις χελιδόνες.  
Βήμα 4. Δημιουργήσαμε ψηφιακές καρτέλες με το wardwall  και κοινοποιήσαμε στο padlet 

όλο το ψηφιακό υλικό. Αποστολή στους γονείς του συνδέσμου του padlet ώστε να ενημερώνονται 
για τις δράσεις μας και να μας στέλνουν εκεί ταυτόχρονα τις δικές τους εμπειρίες με τα παιδιά 

τους.  

3. Συμπεράσματα 

Είναι σαφές, ότι δεν θα μπορούμε να παραβλέψουμε την χρησιμότητα της τεχνολογίας μέσα 
στο παιδαγωγικό μας έργο καθώς αποτελεί ένα  χρήσιμο εργαλείο. Η εφαρμογή του σεναρίου και η 

ένταξη των ψηφιακών μέσων στο παιδαγωγικό πρόγραμμα, μας έδωσε τη δυνατότητα να 

https://oi4epoxes.wordpress.com/2014/09/08/%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
https://oi4epoxes.wordpress.com/2014/09/08/%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
https://oi4epoxes.wordpress.com/2014/09/08/%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://www.art-in-life.gr/includes/res_areas.php?product_id=279&itemm_id=6&item_id=5
https://www.youtube.com/watch?v=wRUVjXDDcYo
https://www.youtube.com/watch?v=wRUVjXDDcYo
https://www.powtoon.com/onlinepresentation/bdXju7uak9H/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bnon%2Blogged&utm_source=player-page-social-share&utm_content=bdXju7uak9H&utm_po=36584669&mode=movie
https://www.powtoon.com/onlinepresentation/bdXju7uak9H/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bnon%2Blogged&utm_source=player-page-social-share&utm_content=bdXju7uak9H&utm_po=36584669&mode=movie
https://www.powtoon.com/onlinepresentation/bdXju7uak9H/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bnon%2Blogged&utm_source=player-page-social-share&utm_content=bdXju7uak9H&utm_po=36584669&mode=movie
https://padlet.com/lenialiosi/ipt8i12z1lhy87w5
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παρουσιάσουμε στα παιδιά εικόνες που δεν θα μπορούσαν να δουν εύκολα στην πραγματικότητα, 
όπως για παράδειγμα η άνθηση των λουλουδιών μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Φωτογραφίες και είδη 
λουλουδιών από διάφορα μέρη του κόσμου. Επιπρόσθετα, έχουμε δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε 
λειτουργίες, όπως :δημιουργία και επεξεργασία βίντεο, μετατροπή φωτογραφιών σε καρτούν. Όλα 

τα παραπάνω ψηφιακά εργαλεία είναι εύχρηστα, προσφέροντας στους γονείς τη δυνατότητα να 
περάσουν δημιουργικό και ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους. Τους βοηθούν να ενταχθούν με 
ασφάλεια στον κόσμο της τεχνολογίας, έχοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες και αφορμές για συζήτηση. Η 
χαρά της αναζήτησης και της ανακάλυψης μέσα από διάφορες ψηφιακές εφαρμογές προτρέπουν για 

ουσιαστική και περαιτέρω αναζήτηση και ανακάλυψη.  

Η σημασία των ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευση  

• Αποτελεί ένα  πολύτιμο διδακτικό εργαλείο, όταν αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς ως 
στρατηγική μάθησης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση ενός γνωστικού 
αντικειμένου 

• Εμπλέκει ενεργά τα παιδιά  στην  ανάλυση, την κατανόηση στην  κριτική και στον 

αναστοχασμό  του υπό μελέτη γνωστικού αντικειμένου (πχ μαθηματικά) 

• Αυξάνει το ενδιαφέρον και τα  κίνητρα των παιδιών για μάθηση  

• Ευνοεί την συνεργασία, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση  και την διαπραγμάτευση 

απόψεων και ιδεών μεταξύ εκπαιδευτικού-παιδιών αλλά και των παιδιών μεταξύ τους. 

• Αποτελεί ένα πολύτιμο διδακτικό εργαλείο, στα χέρια των εκπαιδευτικών, για το σχεδιασμό, 
την οργάνωση και την παρουσίαση ενός γνωστικού αντικειμένου.  

• Ο εκπαιδευτικός μπορεί να  ανιχνεύσει, να διερευνήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τις 

έννοιες, αντιλήψεις των παιδιών. 

• Προσφέρει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του έργου 
του να αναστοχαστεί και να διαμορφώσει την διδακτική πρακτική  

• Η χρήση ψηφιακών εφαρμογών αποτελεί  ένα εύχρηστο και μη στρεσογόνο  εργαλείο 
αξιολόγησης της προόδου των παιδιών. 

• Είναι δωρεάν, λειτουργεί σε όλους τους  προσωπικούς υπολογιστές με Windows ή Mac. 

Παρέχουν πλούσια  συλλογή από πρότυπα πάζλ, παιχνίδια, με εικόνες και σύμβολα ήχο 
διαβαθμιζόμενης δυσκολίας. 

• Μπορούν εξαχθούν αποτελέσματα άμεσα.  

• Αποτελεί δυναμικό εργαλείο διδασκαλίας, μάθησης, αξιολόγησης και ενεργητικής 

συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία.  

Οι προκλήσεις κατά το σχεδιασμό του σεναρίου: 

Σε επίπεδο συνεργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού:  

Η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας ήταν άψογη, διότι δουλέψαμε συνεργατικά 
και αλληλεπιδραστικά .Βασικό συστατικό ήταν η επικοινωνία με την χρήση ψηφιακών εφαρμογών 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόβλημα της απόστασης μεταξύ των συνεργατών 

αντιμετωπίστηκε μέσω των social media τα οποία μας έδωσαν την ευκαιρία να επεξεργαστούμε το 
έγγραφο εργασίας σε ζωντανό χρόνο, με εμπλουτισμό πρωτότυπων δραστηριοτήτων και χρήση 
ψηφιακών εφαρμογών. 

Σε  επίπεδο εμπλοκής με την τεχνολογία:   

Η χρήση της τεχνολογίας, ήταν το ιδανικό μέσο όχι μόνο για την εμπέδωση με διασκεδαστικό 
και παιγνιώδη τρόπο των προσλαμβανόμενων  γνώσεων από τα παιδιά, αλλά κατέστησε την 

συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ παιδαγωγών, γονέων και παιδιών κάτι παραπάνω από 
εφικτή. Η κάθε εφαρμογή εμπλούτιζε την παρουσίαση του θέματος καθιστώντας το ενδιαφέρον και 
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για τους ενήλικες που μπορεί να θεώρησαν το θέμα τετριμμένο. Η ποικιλία των εφαρμογών προέκυψε 
από την ανάγκη επεξεργασίας εικόνων και βίντεο και χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά η μία της 
άλλης. Θετική ήταν η στάση και η ανταπόκριση των παιδιών σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς 
επέδειξαν ζήλο και ενθουσιασμό. Ιδιαίτερη βοήθεια χορηγήθηκε στα προσφυγόπουλα που δεν 

γνωρίζουν καλά την Ελληνική γλώσσα. Η χρήση ψηφιακών μέσων και δραστηριοτήτων (π.χ. εικόνες, 
βίντεο και ηχητικά δεδομένα) βοήθησαν στην μαθησιακή διαδικασία και εκμάθηση της γλώσσας.  
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Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου των ψηφιακών τεχνολογιών στις 

θεμελιώδεις γνωστικές δεξιότητες στο νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, η διδασκαλία των αριθμών και των 
μαθηματικών πράξεων, μέσω υπολογιστικών περιβαλλόντων, αποτελούν τον κατεξοχήν στόχο 
έρευνας στη μαθησιακή περιοχή των μαθηματικών. Στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας δίνεται 
έμφαση στην ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας και της πρώιμης αναγνωστικής ικανότητας  

με χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων λογισμικών. Αντίστοιχα στις φυσικές επιστήμες εξετάζεται η 
αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ σε θεμελιώδεις έννοιες του φυσικού κόσμου. Το σύνολο των μελετών 
υπογραμμίζει τη συμβολή της τεχνολογίας στη βελτίωση μαθηματικών, γλωσσικών και 
επιστημονικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τέλος, πραγματοποιείται μια κριτική 

αποτίμηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία αποκαλύπτει τη θετική επιρροή της τεχνολογίας όταν 
αυτή λειτουργεί  με συμπληρωματικό τρόπο στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών. Παράλληλα 
επισημαίνεται η σημαντικότητα της προστιθέμενης αξίας των εφαρμογών στη σχολική 
πραγματικότητα και η αξιολόγησή τους σε ερευνητικό επίπεδο.  
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https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://educraft.tech/tpack-2/
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1. Εισαγωγή  

Η πολυπλοκότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην προσχολική ηλικία εγείρει και απαιτεί 

πλέον την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ημερήσιο 
παιδαγωγικό προγραμματισμό. Ασφαλώς αυτό, προϋποθέτει τη γνώση για την ορθή αποτελεσματική 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική. (Parkay & Stanford, 2010). Οι ΤΠΕ 
αποτελούν αναγνωρισμένο εργαλείο μάθησης για τα παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας δίνοντας 

τη δυνατότητα στα νήπια να καλλιεργήσουν νέες γνώσεις και να αποκτήσουν εμπειρίες σε 
συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους.  

Οι Sevki και  Devecioglou (2010, οπ. αναφ. στους Drigas & Kokalia, 2014), επισημαίνουν ότι 
στο χώρο της προσχολικής αγωγής τα νήπια μαθαίνουν καλύτερα μέσω της βιωματικής μάθησης. 

Πράττοντας ελεύθερα στα υλικά, ενισχύεται η ανακαλυπτική και η διερευνητική διδασκαλία, γεγονός 
που ενδυναμώνει την ιδέα της εισαγωγής των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση.  

Η υποστήριξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία στο χώρο του νηπιαγωγείου, έχει 
προκαλέσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς οι ειδικοί υποστηρίζουν 

ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας σύμφωνα με τον Staarman (οπ. αναφ. στους 
Drigas & Kokalia, 2014) είναι ικανές να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νηπίων 
και να δημιουργήσουν περιβάλλοντα μάθησης ανάλογα με τις αναπτυξιακές, κοινωνικές και 
γνωστικές ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.         

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της έρευνας των Vernadakis, Avgerinos, Tsitskari και 
Zachopoulou (2005), υποστηρίζουν ότι οι ΤΠΕ μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση στα πρώιμα 
μαθηματικά, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων, να ενθαρρύνουν τη 
δημιουργικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών του νηπιαγωγείου, προσφέροντας τους 

ευκαιρίες εμπλοκής σε πλούσιες, αναπτυξιακά κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες. 
Γνωρίζοντας ότι το κάθε παιδί έχει τους δικούς του αναπτυξιακούς ρυθμούς, η εκπαίδευση θα πρέπει 
να βασίζεται στη μάθηση του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Η μάθηση των νηπίων είναι αλληλένδετη με 
τους συμμαθητές, το περιβάλλον και τους παιδαγωγούς του. Η τεχνολογία προσφέρει πλούσιο υλικό, 

το οποίο είναι ικανό να εστιάσει στην ανάπτυξη κάθε παιδιού ξεχωριστά, προσφέροντας διαφορετικά 
μαθησιακά στυλ (Wardle, 2012). 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρατηρηθεί ο αντίκτυπος της διαδραστικής τεχνολογίας 
και τα οφέλη των υπολογιστικών περιβαλλόντων στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των 

παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Αρχικά μια αναφορά βασισμένη σε πρόσφατες έρευνες φέρει στο 
προσκήνιο τη συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών στη βελτίωση των μαθηματικών δεξιοτήτων. 
Ακολούθως, εξετάζεται ο ρόλος των υπολογιστικών περιβαλλόντων στην ανάπτυξη των γλωσσικών 
δεξιοτήτων. Τέλος, επισημαίνεται η αποτελεσματικότητα της ψηφιακής τεχνολογίας στην 

κατανόηση εννοιών από τις φυσικές επιστήμες.   

2. Ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών  

Η πρώιμη μαθηματική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη κομβικών μαθηματικών 
εννοιών από την προσχολική ηλικία. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές (Aubrey & Dahl 2014; Aunio 
& Niemivirta 2010; İvrendi 2016; Jordan et al. 2009), οι επιδόσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
στα μαθηματικά αποτελούν προγνωστικό δείκτη της μελλοντικής τους σχολικής πορείας σε αυτό το 

γνωστικό αντικείμενο. Παράλληλα, η  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται 
να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη μαθησιακή περιοχή των μαθηματικών του νηπιαγωγείου με 
εντυπωσιακά αποτελέσματα.  

Η κατανόηση της έννοιας του αριθμού (Foster et al, 2016; Kermani, 2017; Miller, 2018; 

Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2018; Schacter & Jo, 2016; Schacter et al, 2016), η διαδικασία 
της αρίθμησης (Gulz et al, 2020; Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2018),  και οι μαθηματικές 
πράξεις (Zaranis, 2016; Ζαράνης & Αλεξανδράκη, 2019), αποτελούν τις κατεξοχήν περιοχές 
εστίασης της έρευνας στα μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση. Πιθανότατα, λόγω της 
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βαρύτητας των εννοιών αυτών στη μελλοντική σχολική επίδοση των παιδιών και στην 
αποτελεσματική λειτουργία τους ως άτομα μέσα στην κοινωνία.  

Η πλειονότητα των ερευνητών συμφωνούν ότι η χρήση υπολογιστικών περιβαλλόντων 
συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης των νηπίων στα μαθηματικά και ιδιαίτερα αυτών που 

προέρχονται από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο καθώς και από μειονότητες (Foster et al. 
2016; Kermani, 2017; Miller, 2018; Schacter & Jo, 2016; Schacter et al. 2016). Στις περιπτώσεις 
αυτές η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται συμπληρωματικά ως προς τη διδασκαλία των 
μαθηματικών εννοιών από τον εκπαιδευτικό. Σύμφωνα μάλιστα με τους Schacter και Jo (2016), 

ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η πρόοδος που παρατηρείται από παιδιά με ελάχιστη γνώση των 
αριθμών, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Math Self σε κινητές συσκευές (Ipad). Σε παρόμοια 
αποτελέσματα κατέληξαν και οι Schacter et al. (2016) για την κατανόηση της έννοιας του αριθμού, 
συγκρίνοντας τις επιδόσεις νηπίων που ασχολήθηκαν με τα ψηφιακά παιχνίδια του προγράμματος 

Math Self (βλ.εικόνα 1) με τις αντίστοιχες επιδόσεις παιδιών ίδιας ηλικίας σε ψηφιακά παιχνίδια 
άλλων δημοφιλών εφαρμογών. Αντίθετα, ο Zaranis (2016) διαπίστωσε ότι η εκμάθηση της 
πρόσθεσης με χρήση ΤΠΕ λειτουργεί αποτελεσματικότερα σε νήπια με μαθηματικές ικανότητες 
μεσαίου επιπέδου στην πρόσθεση και αρίθμηση. Τα αποτελέσματα αυτά φέρνουν στο προσκήνιο τη 

σημαντικότητα επιλογής από τον εκπαιδευτικό αναπτυξιακά κατάλληλων εφαρμογών με ερευνητική 
τεκμηρίωση.  

 

 
 

Εικόνα 17: Παιχνίδι κατανόησης της ποσότητας του αριθμού στο λογισμικό Math Self 

 

Το είδος των ψηφιακών τεχνολογιών (υπολογιστής, κινητές συσκευές) καθώς και των 
ψηφιακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε παρεμβατικά προγράμματα ενίσχυσης της 

αριθμητικής κατανόησης των νηπίων, ποικίλει. Σε έρευνα των Papadakis, Kalogiannakis και Zaranis 
(2018), αναφορικά με την επίδραση δύο διαφορετικών ψηφιακών τεχνολογιών (υπολογιστής και 
tablet) στην κατανόηση του αριθμού, διαπιστώθηκε ότι οι επιδόσεις της ομάδας των νηπίων που 
εργάστηκαν με ψηφιακά παιχνίδια σε ταμπλετ υπερτερούσαν έναντι της ομάδας του υπολογιστή. 

Πιθανότατα, η διαδραστικότητα που προσφέρουν οι οθόνες αφής των ταμπλετ, προωθεί τη μάθηση 
περισσότερο καθώς συνδέεται με τις κιναισθητικές εμπειρίες τους. Επιπρόσθετα, παράγοντες όπως 
η συνεργασία, η ικανότητα, η ωριμότητα των νηπίων και το επίπεδο δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, 
επηρεάζουν τη χρήση διαδραστικής τεχνολογίας στο νηπιαγωγείο (Miller, 2018).  

Αναντίρρητα η κατανόηση του αριθμού μέσα από ψηφιακά παιχνίδια σε υπολογιστή 
βελτιώνεται όταν τα νήπια υποστηρίζονται με κατάλληλες στρατηγικές από τον εκπαιδευτικό, όπως 
επεξήγηση δύσκολων εννοιών, ενεργοποίηση πρότερης γνώσης και ερωτήσεις (Kermani, 2017). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Gulz et al. (2020) στην οποία χρησιμοποιήθηκε η 

εφαρμογή Magical Garden (βλ.εικόνα 2) σε ipad που εδράζει στην παιδαγωγική αρχή της μάθησης 
μέσω διδασκαλίας, με το παιδί να αναλαμβάνει ρόλο εκπαιδευτή (teachable agent). Τα αποτελέσματα 
της συγκεκριμένης έρευνας καταδεικνύουν τη θετική επιρροή των σεναρίων της εφαρμογής σε 
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βασικές γνώσεις αρίθμησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, με την υιοθέτηση από μέρους τους 
μαθηματικού λεξιλογίου και παιχνιδιού ακόμη και σε δραστηριότητες εκτός της εφαρμογής.  

 

 
 

Εικόνα 2. Στιγμιότυπα οθόνης από την εφαρμογή Magical Garden με βάση το πρότυπο Teachable Agent (ΤΑ); στην εικόνα 1: 

Επισκόπηση του παιχνιδιού, στην εικόνα 2: Το παιδί εργάζεται χωρίς την παρουσία του πάντα (ΤΑ), στην εικόνα 3: το παιδί 

εργάζεται υπό βλέμμα του πάντα (ΤΑ), στην εικόνα 4: Το παιδί συμφωνεί ή διαφωνεί με τις απαντήσεις του ΤΑ, εξηγεί, 

υποδεικνύει το σωστό. 

3.Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω υπολογιστικών περιβαλλόντων  

Η είσοδος της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ιδιαίτερα  

σημαντικό σταθμό για την πορεία της μαθησιακής ανάπτυξης ενός παιδιού. Με ποιο τρόπο όμως 
δύναται να προωθηθεί ο γλωσσικός εγγραματισμός στα παιδιά προσχολικής ηλικίας με την χρήση 
των ΤΠΕ μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον; Ένα πλήθος εμπειρικών ερευνών φέρνουν στο προσκήνιο 
την αξία και τα οφέλη της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικότερα στο 

πλαίσιο των γλωσσικών γνωστικών δεξιοτήτων. 
Διατρέχοντας τη βιβλιογραφία, μέρος των εμπειρικών στοιχείων συμφωνούν ότι η χρήση των 

υπολογιστικών περιβαλλόντων ως βοηθητικών μέσων μπορεί να επιδράσει θετικά στον πρώιμο 
εγγραμματισμό στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, παρέχοντας τους ευκαιρίες πρακτικής και 

εξάσκησης σε δεξιότητες αλφαβητισμού (Decat et al., 2019; Hamad, 2018; Macaruso & Walker, 
2008; Verhoeven et al., 2020). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Verhoeven et al. (2020), ερευνώντας 
6789 παιδιά σε 59 μελέτες και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα  πρώιμης ανάγνωσης του Waterford, 
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά επωφελούνται σημαντικά στην ανάπτυξη της  φωνολο γικής τους 

επίγνωσης, στη γνώση γραμμάτων και στην πρώιμη αναγνωστική τους ικανότητα.  
Σε συμφωνία με τους παραπάνω ερευνητές έρχονται  οι Macaruso και Walker (2008), 

εξετάζοντας  94 παιδιά προσχολικής ηλικίας από 6 τάξεις νηπιαγωγείων, συμπληρώνοντας ότι ο  
υπολογιστής με την επιλογή κατάλληλων για την ηλικία των παιδιών προγραμμάτων, λειτουργεί 

ευεργετικά, ιδιαίτερα σε εκείνα που παρουσιάζουν χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Ειδικότερα, 
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Lexia Learning Systems ως συμπληρωματικό μέσο διδασκαλίας, τα 
παιδιά οικοδομούν μια βάση για αναδυόμενες δεξιότητες γραμματισμού. Τα τελευταία, 
συμμετέχοντας σε διάφορα παιχνίδια όπως το “Worn Snip”  καλούνται να αναγνωρίσουν ηχητικά 

μια λέξη και να την χωρίσουν σε συλλαβές  (βλ.εικόνα 3). Αξίζει να  σημειωθεί, πως το παιδί σε 
περίπτωση που προβεί σε κάποιο λάθος το πρόγραμμα διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να παρέχει 
βοήθεια και συμβουλές στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται 
εξατομικευμένη μάθηση σε κάθε παιδί, γεγονός που ωφελεί ιδιαίτερα αυτά με χαμηλές επιδόσεις που 

ενδεχομένως να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την κατάκτηση μιας δεξιότητας.  
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Εικόνα 3. Παιχνίδι “Worn Snip” από το πρόγραμμα Lexia Learning Systems. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι η διδασκαλία με την χρήση ενός υπολογιστή ενισχύει 
την αναγνωστική ετοιμότητα  των παιδιών 4-5 ετών,  ανεξαρτήτου φύλου σε σύγκριση με τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας (Hamad, 2018). Ερευνητικά δεδομένα (Decat et al., 2019), από το 
χώρο της προσχολικής ηλικίας επιβεβαιώνουν ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και η χρήση τεχνολογικών 

μέσων αφής (ταμπλετ, διαδραστικός πίνακας, διαδραστικό τραπέζι) αποτελούν εργαλεία έκφρασης 
και πρόκλησης ενδιαφέροντος  καθώς προσφέρουν έναν  συνδυασμό από πλούσιες εικόνες, 
αναπαραστάσεις, ήχους και  κινήσεις που διεγείρουν την προσοχή και την επιθυμία των παιδιών να 
συμμετάσχουν σε γλωσσικές δραστηριότητες. 

Τέλος, στην έρευνα των Decat et al. (2019), ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη χρήση της  τεχνολογίας 
αφής ως ένας διαφορετικός τρόπος εκμάθησης γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω της αφήγησης καθώς το 
παιδί εμπλέκεται σε μια ουσιαστική εκπαίδευση αλφαβητισμού ενώ παράλληλα συμμετέχει σε μια 
φυσική δραστηριότητα. Ο πολυγραμματισμός συμπληρώνει τον παραδοσιακό τρόπο γραμματισμού 

μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως ενίσχυση λεπτής κινητικότητας (μέσω της γραφίδας και 
των δακτύλων), γνώση αλφάβητου  και αντιστοίχιση γραμμάτων - ήχων για την δημιουργία λέξεων. 

4.Αποτελεσματικότητα της χρήσης υπολογιστικών περιβαλλόντων στην κατανόηση εννοιών 

στις Φυσικές επιστήμες 

Οι Φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος 
σπουδών του. Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003) εντάσσονται στον τομέα Παιδί και 

Περιβάλλον και έχουν ως κύριο σκοπό τους τα παιδιά να κινητοποιούνται ώστε να παρατηρούν και 
να μελετούν τα υλικά και τα φαινόμενα του φυσικού και τεχνικού κόσμου, να κάνουν υποθέσεις, να 
πραγματοποιούν μικρές έρευνες και τέλος να εξάγουν συμπεράσματα γύρω από αυτά.  

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ενσωμάτωση της στην εκπαιδευτική πραγματικότητα 

οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν το πραγματολογικό μοντέλο εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 
δίνοντας βαρύτητα τόσο στη διδασκαλία της Πληροφορικής όσο και στη διαθεματική προσέγγιση 
της γνώσης  (Ι.Τ.Υ.Ε.«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2017). Αδήριτα, το τελευταίο υποδηλώνει τη χρήση 
υπολογιστικών περιβαλλόντων στις καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές διδασκαλίας και των 

φυσικών επιστημών στα ιδρύματα προσχολικής Αγωγής. 
Το ερώτημα που εύλογα αναφύεται είναι το κατά πόσο οι πρακτικές αυτές είναι  

εποικοδομητικές και ποια η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στη χρήση τέτοιων προσεγγίσεων. Αρκετές 
εμπειρικές μελέτες έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους προς αυτήν την κατεύθυνση και έχουν 

ερευνήσει διαφορετικές πτυχές του θέματος έχοντας πάντα στο επίκεντρο την  αποτελεσματικότητα 
της χρήσης των υπολογιστικών περιβαλλόντων στην κατανόηση εννοιών στις φυσικές επιστήμες στη 
βαθμίδα της προσχολικής αγωγής. 

Αναντίρρητα, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους 

που προκύπτουν από την εξαγωγή των κοινών τους συμπερασμάτων. Όλοι οι ερευνητές κατέληξαν 
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ότι η διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ στην μελέτη φυσικών φαινομένων βελτιώνει τα μαθησιακά 
γνωστικά αποτελέσματα των μαθητών (Furman,  De Angelis, Dominguez Prost, & Taylor, 2019; 
Galang, & Galang, 2017; Oluwadare, 2015; Kalogiannakis, & Zaranis, 2012; Panagiotou, 2016; 
Πλιάσα, Φαχαντίδης, Καριώτογλου, 2007). Παρομοίως, η χρήση υπολογιστικών περιβαλλόντων 

διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο καθώς βελτιώνει τα κίνητρα για συμμετοχή στη 
μαθησιακή διαδικασία (Furman et al., 2019; Galang, & Galang, 2017; Oluwadare, 2015; 
Kalogiannakis, & Zaranis, 2012; Πλιάσα, Φαχαντίδης, Καριώτογλου, 2007).  

Εξετάζοντας τις έρευνες που εφάρμοσαν παρεμβατικά προγράμματα, μικρής διάρκειας 4 έως 

6 εβδομάδων, για την χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των κύριων φυσικών εννοιών εντοπίζεται ένα 
πολύ ενδιαφέρον κοινό εύρημα σύμφωνα με το οποίο τα μαθησιακά αποτελέσματα των πειραματικών 
ομάδων δεν επέδειξαν σημαντικές διαφορές έναντι αυτών των ομάδων ελέγχου (Furman et a l., 2019; 
Oluwadare, 2015; Kalogiannakis, & Zaranis, 2012). Γεγονός, που εγείρει ερωτήματα σε σχέση με 

την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στις φυσικές επιστήμες. Περιορισμοί στην γενίκευση αυτών των 
αποτελεσμάτων μπορούν να θεωρηθούν τόσο η βραχύχρονη  διάρκεια  τους όσο και το αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης του. Πιθανότατα η εξέταση εννοιών που δεν μπορούν να προσεγγιστούν απτά να 
οδηγούσε σε διαφορετικά αποτελέσματα. Αξιοσημείωτο είναι πως τόσο στη μελέτη της Oluwadare 

(2015) όσο και των Kalogiannakis και Zaranis (2012), εντοπίστηκαν υψηλότερα επιτεύγματα στις 
πειραματικές ομάδες των μαθητών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των προγραμμάτων σε σχέση με τις 
ομάδες ελέγχου. 

Η συνεργατική δραστηριοποίηση και η αλληλεπίδραση μεταξύ ομότιμων, η αυτονομία, η 

ανεξαρτησία, η υπευθυνότητα καθώς και η αύξηση της ψηφιακής παιδείας είναι κάποια επιπλέον 
θετικά στοιχεία που αναδύθηκαν στην παρέμβαση των Furman et al. (2019), οι οποίοι 
χρησιμοποίησαν tablets, με τους μαθητές να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, για την ενίσχυση των 
φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. 

Η χρήση δραματοποιημένων σεναρίων ή ιστοριών κυριαρχεί στα λογισμικά που 
χρησιμοποιούνται ώστε να έρθουν τα παιδιά αντιμέτωπα με διάφορα φυσικά φαινόμενα και τα θετικά 
αποτελέσματα τους τα καθιστούν λειτουργικά εφόσον επαληθεύεται ο  σκοπός τους. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, το λογισμικό «ο Φελούλης και ο Σιδερούλης στην πισίνα» (βλ.εικόνα 4).  όπως 

παρουσιάζεται στην εργασία των Πλιάσα, Φαχαντίδης και Καριώτογλου (2007).  
 

 
 

Εικόνα 4. Στιγμιότυπο από το λογισμικό «Ο Φελούλης και ο Σιδερούλης στην πισίνα» 
 

Εξίσου ενδιαφέρουσα προσέγγιση χαρακτηρίζεται η διδασκαλία σε υπολογιστικό περιβάλλον 

scratch της Panagiotou (2016), που σχετίζεται με την ανακάλυψη στοιχειωδών μαγνητικών ιδιοτήτων 
(βλ.εικόνα 5). Ειδικότερα, το συγκεκριμένο περιβάλλον ως μια πολυμεσική εφαρμογή λειτούργησε 
εξίσου εποικοδομητικά προσομοιώνοντας ένα κανονικό εργαστήριο καθώς  επέδρασσε 
αποτελεσματικά στην αύξηση των γνώσεων των παιδιών.   
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Εικόνα 5. Παιδαγωγικού ψηφιακού υλικού για τη διάκριση μαγνητιζομένων και μη αντικειμένων με 

τίτλο «Μαγνήτες» στο scratch 

5. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν μέσα από ένα σύνολο εμπειρικών ερευνών, 
αναδεικνύουν την αξία και τα οφέλη χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών ενισχύοντας ως επί των 
πλείστων τη γνωστική ανάπτυξη των νηπίων. Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι οι ΤΠΕ βελτιώνουν την 

ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών σε σχέση με την αρίθμηση, γλωσσικών δεξιοτήτων φωνολογικής 
ενημερότητας και πρώιμης ανάγνωσης, καθώς και θεμελιωδών φυσικών εννοιών. Επιπρόσθετα, 
ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν τη σημαντικότητα της ένταξης των ΤΠΕ ως συμπληρωματικό 
μαθησιακό εργαλείο στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Η υποστήριξή των παιδιών από τον 

εκπαιδευτικό με κατάλληλες στρατηγικές και η συνεργατική δραστηριοποίησή τους μεγεθύνουν το 
αποτέλεσμα. Εξαίρεση αποτελούν τα λογισμικά που στηρίζονται στην παιδαγωγική αρχή της 
μάθησης μέσω διδασκαλίας (teachable agent). Στην περίπτωση αυτή η προστιθέμενη αξία της 
τεχνολογίας είναι εμφανή καθώς τα παιδιά λειτουργούν ως εκπαιδευτές μεταλαμπαδεύοντας τη 

γνώση τους σε ψηφιακούς εκπαιδευόμενους. 
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η διαδραστικότητα που προσφέρουν οι οθόνες αφής όπως tablet και 

ipad, τις καθιστά πιο κατάλληλες για την υποστήριξη της γνωστικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει τη δυναμική να μετασχηματίσει το παραδοσιακό διδακτικό 

τρίγωνο σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα προς όφελος των μαθητών, αρκεί τα ψηφιακά περιβάλλοντα 
να είναι κατάλληλα, ελκυστικά και εφαρμόσιμα.  

Μεγάλο μέρος των ερευνητών συμφωνεί ότι η χρήση τεχνολογίας δεν αποτελεί πανάκεια ούτε 
βελτιώνει από μόνη της τα μαθησιακά αποτελέσματα, η μορφή διδασκαλίας είναι πολύ πιο σημαντική 

από τα ίδια τα εργαλεία. Επίσης, τα προγράμματα κατάρτισης σε συνδυασμό με μια θετικά 
διακείμενη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών σε θέματα τεχνολογίας αποτελούν εφαλτήριο δύναμη 
για την επιτυχία ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.  

Εν κατακλείδι θα ήταν χρήσιμο να διατυπωθούν κάποιες προτάσεις για την αποτελεσματική 

συμπερίληψη της ψηφιακής τεχνολογίας στο νηπιαγωγείο. Το σύνολο των εφαρμογών που θα 
αξιοποιηθούν, πρέπει να είναι αναπτυξιακά κατάλληλες για την πρώιμη παιδική ηλικία καθώς και 
προϊόν ερευνητικής διαδικασίας. Η δημιουργία και αξιολόγηση ψηφιακών περιβαλλόντων (teachable 
agent) σε όλες τις γνωστικές περιοχές του προγράμματος του νηπιαγωγείου, προτείνεται να αποτελεί 

τη βάση μελλοντικών ερευνών. Επιπρόσθετα, η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ καλείται να είναι ο 
γνώμονας αξιοποίησης τους στη σχολική πραγματικότητα. Η απλή αντικατάσταση των  
παραδοσιακών φύλλων εργασίας με ψηφιακές οθόνες χωρίς ουσιαστικό μετασχηματισμό της 
μαθησιακής διαδικασίας, δε συνιστά καινοτομία. Τέλος, η σχεδίαση και εφαρμογή 

STEM/STEAM/STREAM δραστηριοτήτων στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου θα 
νοηματοδοτήσει διαφορετικά το ρόλο της τεχνολογίας στην προσχολική ηλικία.  
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Περίληψη  

Οι κοινωνικές ιστορίες σε συνδυασμό με την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας 
(ΕΠ), παρέχουν αρκετά οφέλη σε παιδιά με αναπτυξιακή αναπηρία, καθώς με την προβολή βίντεο 
και τρισδιάστατων εικόνων αυξάνει το ενδιαφέρον τους. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να 

μελετήσει την επίδραση των Κοινωνικών Ιστοριών υποστηριζόμενων από την τεχνολογία της ΕΠ, 
μιας αρκετά υποσχόμενης τεχνολογίας, στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με 
αναπτυξιακή αναπηρία. Η επιλογή των δύο αυτών τεχνικών αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των 
ωφελειών που εν δυνάμει μπορούν να προκύψουν μέσα από μία συνένωση των Κοινωνικών Ιστοριών 

και της ΕΠ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια Μελέτη Περίπτωσης, η οποία αφορά μία πρώιμη 
εκπαιδευτική παρέμβαση ενός παιδιού προσχολικής εκπαίδευσης με αναπτυξιακή αναπηρία. Για την 
Πρώιμη αυτή Εξατομικευμένη Παρέμβαση, δημιουργείται ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, 
βασισμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

θετική επίδραση των Κοινωνικών Ιστοριών προβαλλόμενων με τεχνολογία ΕΠ στην ανάπτυξη των 
κοινωνικών  δεξιοτήτων του νηπίου. 

 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές ιστορίες, επαυξημένη πραγματικότητα, αναπτυξιακή αναπηρία 

1. Εισαγωγή  

Η τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality, AR) δίνει τη 
δυνατότητα να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο πραγματικά και εικονικά στοιχεία, δημιουργώντας έτσι 
μια μεικτή πραγματικότητα σε πραγματικό  χρόνο (Petersen & Stricker, 2015), παρέχοντας νέες 
δυνατότητες στην εκπαίδευση. Παρόλο που η ΕΠ έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε αρκετά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η αξία των εφαρμογών της σε αυτά τα περιβάλλοντα δεν έχει 

διερευνηθεί ακόμα στο σύνολό της (Diegmann, 2015). 

Στη συστηματική ανασκόπηση των Akçayır και Akçayır (2016), που αφορά στα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ΕΠ στην εκπαίδευση, διαπιστώνεται ότι οι μισές και πλέον 
έρευνες αφορούν ηλικίες παιδιών δημοτικού και πρώιμης εφηβείας μέχρι 12 ετών. Η εστίαση στις 
παραπάνω ηλικιακές ομάδες, μπορεί να εξηγηθεί είτε γιατί οι τελευταίες βρίσκονται στο σαφή 
λειτουργικό στάδιο της γνωσιακής ανάπτυξης του Piaget, στο οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν την 

όραση, την ακοή και τις άλλες αισθήσεις τους για να μάθουν κάτι καινούριο (Martin, 2014) είτε 
επειδή τα παιδιά έχουν την τάση να χρησιμοποιούν ψηφιακά παιχνίδια, γεγονός που καθιστά την ΕΠ 
κατάλληλη (Yilmaz, 2016).  
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Έρευνες που διεξήχθησαν και σε επίπεδο προσχολικής αγωγής επισημαίνουν θετικά 
μαθησιακά αποτελέσματα (Han, 2015). Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι οι έρευνες που 
αφορούσαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου ήταν μόλις το 1%. Την περιορισμένη αυτή έρευνα της 
τεχνολογίας της ΕΠ στη νηπιακή ηλικία επισημαίνουν και οι Yilmaz, Kucuk και Goktas (2017), οι 

οποίοι διατείνονται, ότι παρόλο που πραγματοποιήθηκαν κάποιες μελέτες αναφορικά με τις νέες 
τεχνολογίες στην προσχολική εκπαίδευση, η έρευνα σχετικά με την ΕΠ στην προσχολική εκπαίδευση 
είναι ιδιαίτερα περιορισμένη (Yilmaz, Kucuk & Goktas, 2017). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η τεχνολογία της ΕΠ δεν έχει μελετηθεί εκτεταμένα 

ούτε στην ειδική αγωγή, δηλαδή σε μαθητές που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 
αναπηρίες. Παρομοίως, ο Wu και οι συνεργάτες του (2013) υπογραμμίζουν  ότι πολύ λίγες 
τεχνολογίες σχεδιάζονται για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα παραπάνω δεδομένα 
οδήγησαν στην εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας, στα πλαίσια της οποίας διενεργήθηκε μια 

μελέτη περίπτωσης, που αφορά στην επίδραση της ΕΠ σε ένα παιδί νηπιαγωγείου με αναπτυξιακή 
αναπηρία.  

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση της Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Σχετικών 
Προβλημάτων Υγείας  ICD-11, η νοητική/αναπτυξιακή αναπηρία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

διαταραχές στην κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική αργότερα απόδοση του ατόμου. 
Δεδομένου ότι, τα ελλείματα στις κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ένα από τα κριτήρια που 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των νοητικών/αναπτυξιακών αναπηριών (Lee, 2012), 
επιλέχθηκε στην εκπόνηση της μελέτης περίπτωσης, η αξιολογούμενη μεταβλητή, που θα επιδιωχθεί 

να μεταβληθεί θετικά, να ανήκει στο φάσμα των κοινωνικών δεξιοτήτων.   
Για να ενισχυθούν οι κοινωνικές δεξιότητες του νηπίου με αναπτυξιακή αναπηρία, στην 

εκπαιδευτική παρέμβαση εφαρμόστηκε ένας συνδυασμός μιας Κοινωνικής Ιστορίας, η οποία 
υποστηρίχθηκε από την τεχνολογία της ΕΠ. Οι Κοινωνικές Ιστορίες αναπτύχθηκαν αρχικά για τους 

μαθητές, που ανήκουν στη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (Autism Spectrum Disorder, ASD) 
(Gray, 1993) αλλά έχουν επίσης προταθεί για χρήση σε μαθητές με άλλες αναπηρίες, όπως με 
συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές (Delano, 2008). Άλλωστε, έχει διαπιστωθεί ότι ένα 
σημαντικό ποσοστό ατόμων με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού έχει επίσης συνυπάρχουσα 

νοητική αναπηρία (Tassé, 2013). 

2. Ανάλυση έρευνας-Ερευνητικός Σχεδιασμός  

2.1 Σκοπός έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης μιας εκπαιδευτικής 
παρέμβασης, που βασίζεται στη χρήση Κοινωνικής Ιστορίας υποστηριζόμενης από τεχνολογία 
Επαυξημένης Πραγματικότητας στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδί με αναπτυξιακή 
αναπηρία. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας που προέκυψαν είναι: 

• Η υλοποίηση Εκπαιδευτικής παρέμβασης με χρήση Κοινωνικών Ιστοριών υποστηριζόμενες 
από την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες 
ενός μαθητή με αναπτυξιακή αναπηρία;  

• Μία Εκπαιδευτική παρέμβαση που αξιοποιεί τη χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών μέσω της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας, μπορεί να βοηθήσει  ένα μαθητή με αναπτυξιακή αναπηρία 
να γενικεύσει την επίκτητη κοινωνική δεξιότητα σε άλλα περιβάλλοντα και ανθρώπους;  

2.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

Για την καταγραφή της συμπεριφοράς του συμμετέχοντα πριν την παρέμβαση, ως «Baseline»,  
πραγματώνονται δύο συναντήσεις. Στις συναντήσεις διαμορφώνεται ένα είδος «παιχνιδιού» 
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ελεγχόμενων συνθηκών, στο οποίο παρατηρούμε την εμφάνιση ή μη της συμπεριφοράς-στόχου και 
των επιμέρους συμπεριφορών.  

Η συμπεριφορά στόχος και οι επιμέρους συμπεριφορές καθορίζονται μέσα από την αρχική 
παρατήρηση του συμμετέχοντα και τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις των προσώπων, που σχετίζονται 
με τον συμμετέχοντα (γονείς). Είναι σημαντικό οι παρατηρήσεις για τον συμμετέχοντα να 
περιλαμβάνουν την καταγραφή των σχετικών παραγόντων της συμπεριφοράς και την τυπική 

ακολουθία των συμβάντων που εμφανίζονται πριν και μετά τη συμπεριφορά. Αυτές οι πληροφορίες 
είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση των Κοινωνικών Ιστοριών (Sansosti, 2008). Οι συμπεριφορές 
στόχοι που θα οριστούν, οι οποίες δηλώνουν σαφώς ποιες είναι οι προσδοκώμενες συμπεριφορες, 
πρέπει να είναι παρατηρήσιμοι και μετρήσιμοι. Ακολούθως, γίνεται η παρέμβαση και η συλλογή 

δεδομένων σχετικά με το επίπεδο απόδοσης σε κάθε ερευνητική φάση.  
Στην Αρχική αξιολόγηση, η ερευνήτρια αξιολογεί την κατανόηση της Κοινωνικής Ιστορίας 

από τον συμμετέχοντα, προβάλλοντας με Επαυξημένη Πραγματικότητα δύο ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, που σχετίζονται με τις συμπεριφορές στόχους. Οι ερωτήσεις κατανόησης προβάλλονται 

και στην τελική αξιολόγηση, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος. 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η Εκπαιδευτική παρέμβαση, διάρκειας σχεδόν δύο εβδομάδων που 

συνίσταται από 4 Συνεδρίες, οι οποίες βιντεοσκοπούνται. Επιδιώκεται να μην υπάρχουν μεγάλα 
χρονικά διαστήματα μεταξύ των Συνεδριών. Οι Συνεδρίες στις οποίες προβάλλεται η 

υποστηριζόμενη από τεχνολογία ΕΠ Κοινωνική Ιστορία «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι» 
αποσκοπούν στην επίδειξη συμπεριφορών-στόχων και στην υιοθέτηση τους από τον συμμετέχοντα. 
Η Κοινωνική Ιστορία, χάρη στην ΕΠ, εμφανίζεται με προσθήκη εικόνας, βίντεο και ήχου με τη χρήση 
μιας κινητής συσκευής (π.χ. tablet).  

Η Τελική αξιολόγηση- Μεταέλεγχος πραγματοποιείται μετά το πέρας κάθε Συνεδρίας, 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι συμπεριφορές-στόχοι. Επομένως, ο αριθμός των Μεταελέγχων 
είναι όμοιος με τον αριθμό των Συνεδριών, δηλαδή τέσσερις (4). Η Τελική αξιολόγηση- Μεταέλεγχος 
επιτυγχάνεται με ηχογράφηση των συμπεριφορών του παιδιού κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες 

«παιχνιδιού». Στη συνέχεια, γίνεται απομαγνητοφώνηση της ηχογράφησης, ανάλυση και καταγραφή 
των δεδομένων σε Πρωτόκολλα Παρατήρησης και Συχνότητας των εμφανιζόμενων συμπεριφορών-
στόχων. Στις αξιολογήσεις υπάρχουν επαναλήψεις των «παιχνιδιών» ελεγχόμενων συνθηκών, μέσω 
των οποίων παρατηρούνται οι συμπεριφορές-στόχοι του συμμετέχοντα, από όπου προκύπτει ο μέσος 

όρος της συχνότητάς τους. Στην Τελική αξιολόγηση  επανεξετάζονται και οι σημαντικές έννοιες της 
Κοινωνικής Ιστορίας με τη διατύπωση ερωτήσεων κατανόησης, οι οποίες μπορεί να επιβεβαιώσουν 
εάν το παιδί καταλαβαίνει την προσδοκώμενη επιθυμητή συμπεριφορά.  

Η τελευταία Συνεδρία της Εκπαιδευτικής παρέμβασης, αφορά στο στάδιο της Γενίκευσης. 

Μετά τη Συνεδρία και την προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας ελέγχεται η συμπεριφορά του 
συμμετέχοντα μέσα από τα «παιχνίδια ελεγχόμενων συνθηκών», σε διαφορετικό ωστόσο περιβάλλον 
και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ελεγχθεί η γενίκευση της συμπεριφοράς-στόχου.  

Συγκεντρωτικά, η πειραματική διαδικασία συνίσταται από τρία στάδια:  

• τη βασική γραμμή (Base-line) πριν την Εκπαιδευτική παρέμβαση, που εμπεριέχει τη φάση 
του Προελέγχου (pre–test) – της Αρχικής αξιολόγησης,  

• την Εκπαιδευτική παρέμβαση, η οποία περιέχει τις Συνεδρίες και τη φάση Μεταελέγχου. Οι 
Συνεδρίες διεξάγονται με την προβολή Κοινωνικής Ιστορίας «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό 
παιχνίδι» η οποία έχει επαυξηθεί με την τεχνολογία της ΕΠ.  

• το στάδιο της Γενίκευσης, που αποτελείται και από την ομώνυμη φάση της Γενίκευσης.  

Στη συνέχεια ακολουθούν συνοπτικά οι φάσεις της πειραματικής πορείας και τα εργαλεία, που 

χρησιμοποιούνται σε κάθε μία από αυτές:  
Α. Τα εργαλεία της φάσης προελέγχου (pre–test)– Αρχικής αξιολόγησης της κοινωνικής δεξιότητας, 
που επιδιώκεται να καλλιεργηθεί είναι: 
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• άμεση  και συμμετοχική παρατήρηση, 

• ηχογράφηση με smartphone (XIAOMI Redmi Note7, 64GB), 

• ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε γονείς, δασκάλους, επιστημονικό προσωπικό του 

συμμετέχοντα 

• ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής, σχετιζόμενες με τις συμπεριφορές-στόχους στον 
συμμετέχοντα  

• Πρωτόκολλα Παρατήρησης και Συχνότητας των εμφανιζόμενων συμπεριφορών -στόχων 

Β. Τα εργαλεία των Συνεδριών στην Εκπαιδευτική παρέμβαση του συμμετέχοντα είναι:  

• Προβολή Κοινωνικής Ιστορίας υποστηριζόμενης από την τεχνολογία της ΕΠ με χρήση μιας 
κινητής συσκευής (p.x. tablet)(Apple iPad Air - Tablet 9.7", 16GB) 

• έντυπο βιβλίο Κοινωνικής Ιστορίας, που περιέχει εικόνες, που «ζωντανεύουν» μέσα από το 
tablet 

• άμεση παρατήρηση 

• βιντεοσκόπηση 

Γ. Στη φάση Μεταελέγχου (post–test) – μετά το τέλος κάθε Συνεδρίας Εκπαιδευτικής παρέμβασης, 

πραγματώνονται «παιχνίδια» ελεγχόμενων συνθηκών, που ηχογραφούνται. Για την αξιολόγηση των 
συμπεριφορών στόχων διεξάγονται επαναληπτικές δοκιμές. Τα εργαλεία, της φάσης αυτής είναι:  
 

• ηχογράφηση,  

• άμεση και συμμετοχική παρατήρηση,  

• Πρωτόκολλα Παρατήρησης και Συχνότητας των εμφανιζόμενων συμπεριφορών -στόχων, 

• ερωτήσεις κατανόησης στον συμμετέχοντα, όπως διατυπώθηκαν και στην αρχική 
αξιολόγηση, σχετιζόμενες με τις συμπεριφορές-στόχους. 

Δ. Τέλος, τα εργαλεία της φάσης της Γενίκευσης, στην οποία ελέγχεται η εμφάνιση ή μη της 
μαθημένης συμπεριφοράς-στόχου σε διαφορετικό περιβάλλον και με τη συμμετοχή διαφορετικών 
ανθρώπων, είναι: 

• άμεση και συμμετοχική παρατήρηση,  

• ηχογράφηση,  

• Πρωτόκολλα Παρατήρησης και Συχνότητας των εμφανιζόμενων συμπεριφορών -στόχων. 

Τα λογισμικά προγράμματα, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού, είναι το 
“Zappar”, το “Muvizu”, το “Voki”, το “Microsoft Εxpression Εncoder 4” και το “Windows 10 Paint 
3D”.  

2.3 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμμετέχοντα 

Ο συμμετέχων στην έρευνα διανύει το πέμπτο έτος της ηλικίας του,  είναι προνήπιο σε τάξη 
τυπικής προσχολικής εκπαίδευσης και έχει δημόσια παράλληλη στήριξη. Κατοικεί με την οικογένειά 
του στην Αθήνα. Σύμφωνα με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παρουσιάζει αναπτυξιακή αναπηρία μη εκτιμώμενη, 
καθώς χρειάζεται η μετάβαση σε επόμενες τάξεις του Δημοτικού προκειμένου να εκτιμηθούν οι 

μαθησιακές του επιδόσεις. Ο μαθητής παρουσιάζει δυσκολίες στις επικοινωνιακές δεξιότητες και 
στην κοινωνική αμοιβαιότητα με επίπτωση στη σχολική μάθηση. Ο λόγος πολλές φορές είναι 
τηλεγραφικός και ακατάληπτος. Αργεί στο να εστιάσει την προσοχή του στα σχετικά γνωρίσματα 
ενός μαθησιακού έργου, με συνέπεια ο ρυθμός απόκρισής του να είναι αργός. Εμφανίζει γρήγορη 

κόπωση σε διάφορες δραστηριότητες. Ως προς τις συναισθηματικές δεξιότητες φαίνεται να συγχέει 
βασικά συναισθήματα. Είναι αρκετά συνεργάσιμος, χρήζει συνεχούς καθοδήγησης και ενίοτε 
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υποβοήθησης, για την ολοκλήρωση μίας δραστηριότητας. Το νήπιο υποστηρίζεται από ιδιώτη 
εργοθεραπευτή και λογοθεραπευτή. 

3. Διαδικασία Πειραματικής Έρευνας 

3. 1 Συλλογή δεδομένων 

Για τη συλλογή πληροφοριών για το κοινωνικό έλλειμμα του νηπίου, πέρα από την άμεση 
πληροφόρηση από ανθρώπους του στενού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος του 
συμμετέχοντα, όπως γονείς και επιστημονικό προσωπικό (δασκάλα και εργοθεραπευτής), 
χρησιμοποιείται η ευκαιριακή ή συμπτωματική παρατήρηση στο πλαίσιο του σχολείου, κατά τη 

διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων και των διαλειμμάτων, εφόσον η ερευνήτρια τυγχάνει να 
είναι και εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης του παιδιού.  

Για τη συλλογή των επίσημων δεδομένων, απόρροια της Εκπαιδευτικής παρέμβασης, 
χρησιμοποιείται η παρατήρηση και η καταγραφή των δεδομένων, με βιντεοσκοπημένες συνεδρίες, 
που αφορούν στην προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας με χρήση ΕΠ αλλά και ηχογραφημένους 
Μεταελέγχους (post-test), οι οποίοι ακολουθούν μετά από κάθε Συνεδρία. Επισημαίνεται ότι, κατά 

τη διάρκεια των Μεταελέγχων χρησιμοποιούνται Πρωτόκολλα παρατήρησης και καταγραφής 
συχνοτήτων της εμφάνισης των συμπεριφορών-στόχων. 

3.2 Πορεία Αρχικής και Τελικής αξιολόγησης 

Η Αρχική αξιολόγηση διεξάγεται μέσα από συστηματική παρατήρηση και μοιάζει με την 
Τελική αξιολόγηση (Μεταέλεγχος), προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων. Ο τρόπος αξιολόγησης των δεδομένων  επιτυγχάνεται με τη βοήθεια βιωματικού 
παιχνιδιού και μέσω επαναληπτικών δοκιμών για κάθε επιμέρους συμπεριφορά στόχου.  

 

 
 

Εικόνα 18:Στιγμιότυπο από Συνεδρία, κατά την προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας  

 

Ο αριθμός των επαναληπτικών δοκιμών ορίζεται σε τέσσερις για κάθε επιμέρους συμπεριφορά 
στόχου. Γίνεται σαφές, ότι η Αρχική και η Τελική αξιολόγηση εμφάνισης των συμπεριφορών στόχων 

δεν εξαρτώνται από χρονικές μεταβλητές. Για την ολοκλήρωσή τους  διεξάγεται ο οριζόμενος 
αριθμός επαναληπτικών δοκιμών σε καθορισμένα παιγνιώδη πλαίσια. Να σημειωθεί, ότι για την 
Αρχική αξιολόγηση, που προηγείται της Εκπαιδευτικής παρέμβασης διεξάγονται δύο συναντήσεις. 
Βασική επιδίωξη είναι ο σχεδιασμός στοχευμένων ευκαιριών για το παιχνίδι. Η εκπαιδευτικός 

φροντίζει να διευκολύνει και να εμψυχώνει τον μαθητή στα διάφορα πλαίσια του παιχνιδιού. Οι 
οργανωμένες δραστηριότητες, που αφορούν στο παιχνίδι δημιουργούνται με βάση τους μαθησιακούς 
στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα του μαθητή (Freer, 2018).  
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3.3 Ανάλυση δεδομένων 

Για τον έλεγχο των καλλιεργούμενων κοινωνικών δεξιοτήτων, αρχικά ορίζεται μία βασική 
συμπεριφορά στόχος και εν συνεχεία οι επιμέρους συμπεριφορές στόχοι, από τους οποίους 
αποτελείται ο πρώτος. Μέσα από το παιχνίδι και με βάση κάποιων επαναληπτικών δοκιμών 

ελέγχονται οι συμπεριφορές του παιδιού και η εξελικτική τους πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Εκπαιδευτικής παρέμβασης.  

Η συμπεριφορά-στόχος «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι», που ορίζεται, διακρίνεται 
στις επιμέρους συμπεριφορές στόχους: 

• Περιμένω τη σειρά μου στο παιχνίδι 

• Δεν νευριάζω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι 

• Μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με τους φίλους μου 

• Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το δικό μου 

• Δεν οικειοποιούμαι παιχνίδια που δε μου ανήκουν 

Επιδιώξη της Εκπαιδευτικής παρέμβασης, είναι η ελαχιστοποίηση της εμφάνισης των μη επιθυμητών 
συμπεριφορών. 

Τα δεδομένα όλων των σταδίων, τόσο της Baseline, όσο και της Εκπαιδευτικής παρέμβασης 
και Γενίκευσης που συλλέγονται εμφανίζονται στην επόμενη ενότητα. Τα δεδομένα αναπαρίστανται 

σε πίνακες με το Μ.Ο. συχνοτήτων εμφάνισης της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς-στόχου, και σε 
σχεδιαγράμματα. 

4. Αποτελέσματα 

4.1 Αποτελέσματα κατά την Αρχική αξιολόγηση (Baseline) 

Η αξιολόγηση συντελείται με τη χρησιμοποίηση συχνοτήτων των εμφανιζόμενων 
συμπεριφορών στόχων. Η εύρεση συχνότητας της κάθε επιμέρους συμπεριφοράς-στόχου συντελείται 

με τη διαίρεση του αριθμού των υπό μελέτη επιμέρους συμπεριφορών προς το συνολικό αριθμό των  
ομοειδών συμπεριφορών. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ως μέτρηση η ποσοστιαία αναλογία, που 
επιτρέπει άμεσες και σαφείς συγκρίσεις για την διεξαγωγή συμπερασμάτων. Η συχνότητα βρίσκεται 
από τον παρακάτω τύπο (Αγαλιώτης, 2011): 

Ποσοστό επιθυμητής/ορθής συμπεριφοράς = (αριθμός ορθών συμπεριφορών/αριθμός ορθών 
και παρεκκλίνουσων συμπεριφορών) x 100 

 

Πίνακας 1: Διακρίνονται οι  Μ.Ο. Συχνοτήτων εμφάνισης επιμέρους συμπεριφορών στόχων στην "Άρτια συμμετοχή σε 

ομαδικό παιχνίδι", στις δύο συναντήσεις Αρχικής αξιολόγησης- Baseline  

 

«Άρτια συμμετοχή σε ένα ομαδικό παιχνίδι»  

 “Baseline” 

 

Συμπεριφορές -Στόχοι 1η συνάντηση 2η συνάντηση Σύνολο 
Μ.Ο 

Συχνοτήτων 

Περιμένω τη σειρά μου στο 
παιχνίδι 

1 
25% 

1 
25% 

2 
100% 

2,5 
25% 

Δεν νευριάζω όταν χάνω σε 

ένα παιχνίδι 
 

1 
25% 

1 
25% 

2 
100% 

2,5 
25% 

Μοιράζομαι τα παιχνίδια μου 
με τους φίλους μου 

0 
0% 

1 
25% 

1 
100% 

1,25 
12,5% 
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Είμαι διαλλακτικός στο 
παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το 

δικό μου  

0 
0% 

0 
0% 

0 
100% 

0 
0% 

Δεν οικειοποιούμαι παιχνίδια, 
που δεν μου ανήκουν 

 

 
1 

25% 

 
1 

25% 

 
2 

100% 

 
2,5 

25% 

4.2 Αποτελέσματα Εκπαιδευτικής παρέμβασης (Συνεδρίες και Τελική αξιολόγηση)  

Η Εκπαιδευτική παρέμβαση συνίσταται από τις Συνεδρίες και τη φάση του Μεταελέγχου, που 
αποτελεί συνάμα και την Τελική αξιολόγηση. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα των Μέσων Όρων της συχνότητας εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών στόχων 
στην Εκπαιδευτική παρέμβαση, όπως προκύπτουν από τον Μεταέλεγχο - Τελική αξιολόγηση, μετά 

από κάθε Συνεδρία. Στον Πίνακα 2 εμφανίζονται οι Μέσοι Όροι των Συχνοτήτων  των 
εμφανιζόμενων συμπεριφορών στόχων για την Εκπαιδευτική παρέμβαση με την Κοινωνική Ιστορία 
«Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι». Αυτό που διαπιστώνεται εύκολα από τον πίνακα, είναι οι 
σαφώς βελτιωμένοι Μέσοι Όροι εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών στόχων εκτός από την 

επιμέρους συμπεριφορά «Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το δικό μου», της οποίας 
ο Μέσος Όρος συχνότητας είναι μόλις 16,6%. 

 

Πίνακας 2: Διακρίνονται οι Μ. Ο. Συχνοτήτων εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών στόχων στην "Άρτια συμμετοχή σε 

ομαδικό παιχνίδι", στην  Εκπαιδευτική παρέμβαση 

Εκπαιδευτική παρέμβαση 

Παρέμβαση «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι»  

 

Συμπεριφορές-Στόχοι 
1η 

συνεδρία 

2η 

συνεδρία 

3η 

συνεδρία 
Σύνολο 

Μ.Ο 

Συχνοτήτων 

Περιμένω τη σειρά μου 

στο παιχνίδι 

1 

25% 

3 

(75%) 

3 

(75%) 

7 

(100%) 

5,83 

(58,3%) 

Δεν νευριάζω όταν χάνω 

σε ένα παιχνίδι 
 

2 
(50%) 

3 
(75%) 

2 
(50%) 

7 
(100%) 

5,83 
(58,3%) 

Μοιράζομαι τα παιχνίδια 
μου με τους φίλους μου 

2 
(50%) 

3 
(75%) 

4 
(100%) 

9 
(100%) 

 
7,5 

(75%) 
 

Είμαι διαλλακτικός στο 

παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα 
το δικό μου 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(50%) 

2 
(100%) 

1,66 
(16,6%) 

Δεν οικειοποιούμαι 
παιχνίδια, που δεν μου 
ανήκουν 
 

3 
(75%) 

3 
(75%) 

4 
(100%) 

10 
(100%) 

8,33 
(83,3%) 

 

Στο Γράφημα 1 διαγράφεται η πορεία της παρέμβασης «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό 
παιχνίδι», όπου παρουσιάζεται ο αριθμός των εμφανιζόμενων συμπεριφορών στόχων κατά τον 
Μεταέλεγχο- Τελική αξιολόγηση.  
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Γράφημα 1: Παρουσίαση του αριθμού των εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων στην "Άρτια συμμετοχή σε 

ομαδικό παιχνίδι" σε κάθε Συνεδρία. 

4.3 Αποτελέσματα της φάσης Γενίκευση 

Τα αποτελέσματα της φάσης Γενίκευσης, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, καταμαρτυρούν 
πως οι επιμέρους συμπεριφορές στόχοι, που εμφάνισε ο συμμετέχων στην έρευνα γενικεύονται είτε 

στο ίδιο βαθμό με το Μέσο Όρο της Εκπαιδευτικής παρέμβασης, είτε σε βέλτιστο . Υπενθυμίζεται, 
πως η καταγραφή δεδομένων της φάσης Γενίκευσης, είναι αποτέλεσμα διενέργειας μίας μόνο 
Συνεδρίας.  
 
Πίνακας 3: Διακρίνεται ο αριθμός των εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων στην "Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό 

παιχνίδι", στη φάση Γενίκευση 
 

Φάση Γενίκευσης  

 «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι»  

 

Συμπεριφορές-Στόχοι 
Συνεδρία 

Γενίκευσης 

Περιμένω τη σειρά μου στο παιχνίδι 
4 

100% 

Δεν νευριάζω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι 
 

4 
(100%) 

Μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με τους φίλους μου 
 

3 
(75%) 

Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το δικό 
μου 
 

2 
(50%) 

Δεν οικειοποιούμαι παιχνίδια, που δεν μου ανήκουν 

 

3 

(75%) 
 

Στο Γράφημα 2 απεικονίζεται η πορεία εμφάνισης των συμπεριφορών στόχων κατά τα στάδια 
“Baseline”, Εκπαιδευτικής Παρέμβασης και Γενίκευσης. 
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Γράφημα 2: Παρουσίαση αριθμού των εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων στην “Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό 

παιχνίδι” και στα τρία στάδια (Baseline, Εκπαιδευτική  παρέμβαση και Γενίκευση) 

 

5. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Εκπαιδευτική παρέμβαση με την χρήση της 
Κοινωνικής Ιστορίας υποστηριζόμενη από την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας 

παρουσίασε θετικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά του νηπίου. Η πειραματική εκπαίδευση βελτίωσε τις 
κοινωνικές του δεξιότητες, με κάποιες από τις επιμέρους συμπεριφορές στόχους, να βελτιώνονται 
ελαφρώς σε αντιδιαστολή με κάποιες άλλες, που σημείωσαν σημαντική βελτίωση. Τα αποτελέσματα 
αυτά, συμφωνούν με προϋπάρχουσες  μελέτες, που καταδεικνύουν βελτιώσεις σε όρους απόδοσης 

των παιδιών μετά τη χρήση εφαρμογής πολυμέσων με φορητές συσκευές ως εργαλείο εκμάθησης σε 
τομείς γλωσσικών πληροφοριών, δεξιοτήτων μάθησης, γνωστικής στρατηγικής, στάσεων, 
συναισθήματος και κινητικών δεξιοτήτων (Ni & Yu, 2015). Η βιβλιογραφία θέλει, η μετατροπή των 
Κοινωνικών Ιστοριών σε διαδραστικές ψηφιακές εικονικές αφηγήσεις, να αυξάνει τα οφέλη της 

παραδοσιακής προσέγγισης (Ehrlich, 2012). 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα η εν λόγω Εκπαιδευτική παρέμβαση επιφέρει 

βέλτιστα αποτελέσματα και στη γενίκευση των επιμέρους συμπεριφορών στόχων. Ο συμμετέχοντας 
στην έρευνα κατάφερε, να γενικεύσει τις επίκτητες κοινωνικές δεξιότητες και σε διαφορετικό 
περιβάλλον από αυτό της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης καθώς και με τη συμμετοχή καινούργιων 
παιδιών. Το νήπιο γενίκευσε σε πολύ καλό ποσοστό όλες τις επιμέρους συμπεριφορές στόχους στην 

Παρέμβαση. Αν και οι Cooper, Heron και Heward (2007) στην έρευνά τους, διαπίστωσαν, πως 
πολλοί μαθητές με αναπηρίες, ειδικά οι μαθητές με νοητική/αναπτυξιακή  αναπηρία, δυσκολεύονται 
να χρησιμοποιήσουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες σε πλαίσια και καταστάσεις, που διαφέρουν από 
το πλαίσιο στο οποίο κατακτήθηκαν. Μάλιστα υπογράμμισαν ότι χρειάζεται συγκεκριμένο πλάνο 

διευκόλυνσης για γενίκευση της μάθησης (Heward, 2011). Για αυτόν τον λόγο, στην παρούσα 
έρευνα, προς χάριν διευκόλυνσης της γενίκευσης των κοινωνικών δεξιοτήτων, ο χώρος εκμάθησής 
τους κατά την παρέμβαση, αποτελεί μία παιδική χαρά, πλαίσιο, στο οποίο το νήπιο είναι 
εξοικειωμένο μαζί του, και που δε διαφέρει από ενδεχόμενα πλαίσια, στα οποία καλείται να 

εφαρμόσει τις επίκτητες κοινωνικές δεξιότητες.    
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Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν αποτελέσματα παρόμοιων 
παρεμβάσεων, που εφαρμόστηκαν σε παιδιά με σοβαρές νοητικές/αναπτυξιακές αναπηρίες έχοντας 
ως εργαλεία Κοινωνικές Ιστορίες υποστηριζόμενες από tablet. (Kim, 2014). Στις μέρες μας, η 
πρόοδος της μάθησης μέσω κινητών συσκευών (Mobile Learning) θεωρείται αρκετά σημαντική. Ο 

ρόλος του “Mobile Learning” στην ειδική προσχολική εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως ζωτικής 
σημασίας και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Οι Drigas και Kokkalia (2016), τονίζουν πως αυτός 
ο χώρος προσφέρεται για περισσότερες μελέτες και δίνει νέα ελπίδα για ειδική εκπαίδευση.  

Αναμφίβολα, χρειάζονται επιπρόσθετες μελέτες εως ότου αποδειχθεί η ασφάλεια των 

ευρημάτων της έρευνας. Θα είναι ωφέλιμη η περαιτέρω έρευνα επίδρασης των Κοινωνικών Ιστοριών 
υποστηριζόμενων με την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκμάθηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων και σε παιδιά με αναπτυξιακές αναπηρίες. 

Αναφορικά με τους περιορισμούς της έρευνας, αυτοί μπορούν να εντοπιστούν στο μικρό 

δείγμα, που χρησιμοποιήθηκε και στη σχετικά μικρή χρονική διάρκεια της έρευνας. Ο σχεδιασμός 
έρευνας ενός μόνο συμμετέχοντα έχει χαμηλή εσωτερική ισχύ, εφόσον παρουσιάζεται αδυναμία 
σύναξης λειτουργικής σχέσης μεταξύ Παρέμβασης και αλλαγών συμπεριφοράς. Υπάρχει πάντα το 
ενδεχόμενο, μη ελεγχόμενοι παράγοντες να συμμετέχουν στις παρατηρούμενες αλλαγές. Επιπλέον, 

η σύντομη μελέτη εξέτασε τα άμεσα αποτελέσματα της Παρέμβασης στη συμπεριφορά. Χρειάζεται 
μία επανεξέταση της συμπεριφοράς, προκειμένου να διαπιστωθούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη.  
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Ράπτης Νικόλαος 

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 
Κουρουτσίδου Μαρία  

Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ 

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου 
 

Περίληψη  

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) των νομών Δωδεκανήσου και Ηρακλείου, 

αναφορικά με το βαθμό χρήσης και το βαθμό βελτίωσης από τους/τις  ίδιους/ες των ψηφιακών 
τεχνολογιών οι οποίες εμπεριέχονται σε πέντε άξονες: α)  την ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων, β)  
την ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία γ) τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, δ) 
την ασφάλεια και ε) την επίλυση προβλημάτων. Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα και η μέθοδος 

δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε είναι αυτή της συστηματικής δειγματοληψίας, με βάση το 
δειγματοληπτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών μονάδων ανά νομό. Βασικό ερευνητικό αποτέλεσμα η 
ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης ανάμεσα στο επίπεδο χρήσης και στο επίπεδο 
βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Το άρθρο έρχεται να αναδείξει την ανάγκη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές δεξιότητες, μέσα από τις αυτοαναφορές τους.  
 
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακές δεξιότητες,  ψηφιακό χάσμα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

1. Εισαγωγή 

Στις μέρες το εξωτερικό περιβάλλον (external environment) έχει επηρεάσει σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των οργανισμών. Διάφορες διαστάσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, όπως: η δημογραφική, η οικονομική, η πολιτική/νομική, η τεχνολογική , η 
κοινωνικο-πολιτισμική και η παγκόσμια θέτουν περιορισμούς και προκλήσεις  στους οργανισμούς 
(Robbins, Coulter & DeCenzo, 2017⸱ Robbins & Coulter, 2016). Οι σχολικές μονάδες, στα πλαίσια 
της συστημικής προσέγγισης, έχουν δεχτεί επιρροές από τις παραπάνω διαστάσεις και ειδικότερα 

από την τεχνολογική διάσταση και την παγκόσμια. Η πρόσφατη Πανδημία της Covid 19, άλλαξε 
δραστικά την καθημερινή λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών. Όπως  χαρακτηριστικά 
αναφέρουν οι Harris (2020) και Αναστασιάδης (2020),   η εμφάνιση της πανδημίας επέβαλε έναν 
πρωτοφανή περιορισμό στη δια ζώσης (φυσική) διαδικασία της διδασκαλίας σε πάνω από ενάμιση 

δισεκατομμύρια μαθητές και μαθήτριες σε όλο τον κόσμο. Αποτέλεσμα αυτής της παγκόσμιας 
διάστασης ήταν να σχεδιαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία πάνω σε τρία σημαντικά χαρακτηριστικά: 
α) μια εκπαιδευτική/διδακτική διαδικασία βασισμένη στο σπίτι (home-based), β) βασισμένη στην 
τεχνολογική δυνατότητα (technology  enabled) και γ) κάνοντας χρήση του  διαδικτύου (on-line 

activity). Αυτό με τη σειρά του έφερε στην επιφάνεια το ψηφιακό χάσμα στο εξωτερικό και 
εσωτερικό περιβάλλον των σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα, μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ 
των ίδιων των μαθητών, ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες των μαθητών/τριών και μεταξύ 
των σχολικών μονάδων.  

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Ευρυδίκη (2015), διαπιστώνει πως το επάγγελμα των 
εκπαιδευτικών τόσο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και της Δευτεροβάθμιας, ανήκ ει στα 
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επαγγέλματα τα οποία απαιτούν μεγαλύτερο από 50% (συγκεκριμένα 58%) του χρόνου τους χρήση 
των ΤΠΕ.  

Η Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων – ESCO, 
κωδικοποιεί έναν μεγάλο αριθμό ψηφιακών δεξιοτήτων (137 επιμέρους ψηφιακές δεξιότητες) σε 21 

υποκατηγορίες οι οποίες εμπεριέχονται σε 5 βασικές ψηφιακές κατηγορίες. Οι πέντε αυτές βασικές 
κατηγορίες με τις αντίστοιχες υποκατηγορίες είναι: α) η ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων, β) 
ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία, γ) δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, δ) ασφάλεια και ε) 
επίλυση προβλημάτων. Οι συγκεκριμένοι αυτοί άξονες αποτελούν και τα βασικούς διερευνητικούς 

άξονες της εργασίας μας.  
Η ανάγκη για επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, προκειμένου 

να ανταποκριθούν στους ρόλους τους και στις προσδοκίες της κοινωνίας υπήρξε επιτακτική (Fullan, 
2017⸱ Hardy, Hobbs & Bham, 2020⸱ Harris & West-Burnham, 2018). Στην αρχική της φάση, όπως 

υποστηρίζει η Netolicky (2020), η καθημερινή πρακτική στις σχολικές μονάδες αναφορικά με τη 
χρήση των ψηφιακών δεξιοτήτων, βασίστηκε στην αλληλεγγύη μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, χωρίς βέβαια να λείψουν οι μεταξύ τους εντάσεις. Η ίδια 
τονίζει την ανάγκη δράσεων με σκοπό την προετοιμασία και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στις 

ψηφιακές δεξιότητες.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) των νομών Δωδεκανήσου και Ηρακλείου, 
αναφορικά με το βαθμό χρήσης και το βαθμό βελτίωσης από τους/τις  ίδιους/ες των ψηφιακών 

τεχνολογιών. Αναλυτικότερα, η παρούσα μελέτη καταγράφει και αναλύει τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών Π.Ε. των νομών Δωδεκανήσου και Ηρακλείου σε δύο επίπεδα: α) Σε επ ίπεδο 
«εφαρμογής», δηλαδή σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην 
καθημερινή πρακτική και β) Σε επίπεδο «βελτίωσης», δηλαδή σε τι βαθμό οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί 

θεωρούν πως πρέπει να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.  
Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα και η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε είναι 

αυτή της συστηματικής δειγματοληψίας, με βάση το δειγματοληπτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
μονάδων ανά νομό. Η συλλογή δεδομένων βασίστηκε σε ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλαδή ερωτηματολόγιο με τη μορφή κειμένου το οποίο 
επισυνάφθηκε σε ένα e-mail (Bryman, 2017).   

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει θέση συνοδευτικής 
επιστολής με σκοπό να ενημερώσει τους/τις ερωτώμενους/ες για το βασικό σκοπό της έρευνας, να 

δώσει οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, διαβεβαίωση για την εμπιστευτικότητά της και τις  
ευχαριστίες των ερευνητών (Cohen, Manion και Morrison, 2007). Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 
πέντε προσωπικές ερωτήσεις (φύλο, εργασιακή σχέση, ηλικία, προϋπηρεσία και τίτλοι σπουδών). Το 
τρίτο μέρος, αποτελεί το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου και βασίστηκε στην Ευρωπαϊκή 

Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων (European Skills, 
Competences, Qualifications and Occupations – ESCO). Το ερευνητικό εργαλείο κατανέμει τις 
ψηφιακές δεξιότητες σε πέντε κατηγορίες (https://www.capital.gr/oikonomia/3452501). Οι πέντε 
αυτές βασικές κατηγορίες σχετίζονται: α)  με την ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων, β)  με την 

ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία γ) με τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, δ) 
με την ασφάλεια και ε) με την επίλυση προβλημάτων. Βασική διερευνητική υπόθεση είναι η ύπαρξη 
ή μη στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης ανάμεσα στο επίπεδο  χρήσης και στο επίπεδο 
βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Π.Ε. των νομών Δωδεκανήσου και 

Ηρακλείου. 
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Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης όπου αποτελούν και τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα 
είναι:  

• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ψηφιακή επεξεργασία 
δεδομένων και το βαθμό βελτίωσης που επιθυμούν; 

• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επικοινωνία και συνεργασία και 

το βαθμό βελτίωσης που επιθυμούν; 

• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη δημιουργία ψηφιακού 
περιεχομένου και το βαθμό βελτίωσης που επιθυμούν; 

• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ασφάλεια και το βαθμό 

βελτίωσης που επιθυμούν; 

• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την  επίλυση προβλημάτων και το 
βαθμό βελτίωσης που επιθυμούν;  

Πληθυσμό αναφοράς της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της δημοτικής κοινότητας Ρόδου και Ηρακλείου. Επιλέχθηκαν μέσω τυχαίας 
δειγματοληψίας 10 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη δημοτική κοινότητα Ρόδου 

και 10 σχολικές μονάδες της δημοτικής κοινότητας Ηρακλείου (Gray, 2018: 183 -4). Διανεμήθηκαν 
300 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν τα 205 έγκυρα ερωτηματολόγια.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το δείγμα της έρευνας συντίθεται από 205 εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των δημοτικών ενοτήτων Ρόδου και Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, στην  
έρευνα έλαβαν μέρος 205 άτομα, από τα οποία τα 70 (ή ποσοστό 34,1%) είναι άνδρες και τα 135 

άτομα (ή ποσοστό 65,9%) είναι γυναίκες. Από το σύνολο των 205 ατόμων, 130  εκπαιδευτικοί (ή 
ποσοστό 63,4%) είναι μόνιμοι/ες και 75 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 36,6%) είναι με την εργασιακή 
σχέση του/της αναπληρωτή/τριας. 

Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζεται η σύνθεση του δείγματος σύμφωνα με την 

ηλικία, την προϋπηρεσία και τους τίτλους σπουδών.  
 

Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την ηλικία 

 

ΗΛΙΚΙΑ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μέχρι 29 έτη 21 10,2 10,2 

Από 30 έως 39 έτη 52 25,4 35,6 

Από 40 έως 49 έτη 66 32,2 67,8 

Από 50 και άνω 66 32,2 100,0 

Σύνολο 205 100,0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 1 προκύπτει ότι 21 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 10,2%) έχουν 

ηλικία μέχρι 29 έτη, 52 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 25,4%) έχουν ηλικία από 30 έως 39 έτη,  66 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 32,2%) έχουν ηλικία από 40 έως 49 έτη και επίσης 66 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 32,2%) έχουν ηλικία από 50 έτη και άνω 

Πίνακας 2: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την προϋπηρεσία 

 



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

240 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Από 1 έως 5 έτη 33 16,1 16,1 

Από 6 έως 10 έτη 27 13,2 29,3 

Από 11 έως 15 έτη 47 22,9 52,2 

Από 16 έως 20 έτη 40 19,5 71,7 

Από 21 και άνω 58 28,3 100,0 

Σύνολο 205 100,0  

 

Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι 33 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 16,1%) έχουν έως 5 έτη 

προϋπηρεσία, 27 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 13,2%) έχουν από 6 έως 10 έτη προϋπηρεσία, 47 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 22,9%) έχουν από 11 έως 15 έτη προϋπηρεσία, 40 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 19,5%) έχουν από16 έως 20 έτη προϋπηρεσία και 58 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 28,6%) 

έχουν πάνω από  20 έτη προϋπηρεσία. 

Πίνακας 3: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τον ανώτερο τίτλο σπουδ ών  

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΟΥΔΩΝ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Πτυχίο διορισμού  63 30,7 30,7 

Δεύτερο πτυχίο  35 17,1 48,8 

Μεταπτυχιακό  102 49,8 97,6 

Διδακτορικό  5 2,4 100,0 

Σύνολο 205 100,0  

 

Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι 63  εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 30,7%) έχουν ανώτερο τίτλο 

σπουδών το πτυχίο διορισμού τους, 35 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 17,1%) έχουν ανώτερο τίτλο 

σπουδών ένα δεύτερο πτυχίο, 102 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 49,8%) έχουν ανώτερο τίτλο σπουδών 

μεταπτυχιακό και 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 2,4%) έχουν ανώτερο τίτλο σπουδών το διδακτορικό. 

Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η ανάγνωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, θεωρείται σκόπιμο να τονιστεί ότι η κωδικοποίηση των 

δεδομένων για την εξαγωγή των τιμών των παρακάτω δεικτών έγινε με τον εξής τρόπο σε επίπεδο 

εφαρμογής: 

 

• Πάντα/Σχεδόν πάντα = 1 

• Συχνά = 2 

• Μερικές φορές = 3 
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• Σπάνια = 4 

• Ποτές = 5  

Επίσης, σε επίπεδο βελτίωσης, όπως και παραπάνω, θεωρείται επιβεβλημένο να επισημανθεί 

ότι η κωδικοποίηση των δεδομένων για την εξαγωγή των τιμών των παρακάτω δεικτών έγινε με τον 

εξής τρόπο: 

• • Πάρα πολύ = 1 

• • Αρκετή = 2 

• • Μέτρια = 3 

• • Λίγο = 4 

• • Καθόλου = 5 

Στους παρακάτω πίνακες (4 έως 8), παρουσιάζονται για το σύνολο των υποκειμένων του 

δείγματος, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις όλων των δηλώσεων, κατανεμημένες στους 

επιμέρους πέντε άξονες ψηφιακών δεξιοτήτων. Επελέγησαν ο αριθμητικός μέσος όρος (mean) από 

τα μέτρα κεντρικής τάσης ως το μέτρο που αντικατοπτρίζει πιο πιστά την κεντρική τιμή της 

κατανομής και η τυπική απόκλιση (standard deviation) από  τα μέτρα διασποράς ως το πιο ευαίσθητο 

από όλα τα υπόλοιπα (Ρούσσος & Τσαούσης, 2020: 114-21). 

Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τις δηλώσεις που σχετίζονται με την 

ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων σε επίπεδο «εφαρμογής» και «βελτίωσης».   

 

1η ΟΜΑΔΑ: Ψηφιακή επεξεργασία 

δεδομένων   
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Μ.Ο. Τ.Α. (s) Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Χρησιμοποιώ λογαριασμό σε  μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (facebook, κλπ.) 

2,08 1,289 3,85 1,295 

Χρησιμοποιώ το skype, το messenger ή το 

Viber και λοιπά για επικοινωνία 

1,78 0,921 3,92 ,946 

Αναζητώ πληροφορίες μέσω διαδικτύου 1,47 0,731 3,00 1,036 

Αποθηκεύω δεδομένα που μου φαίνονται 

χρήσιμα 

1,75 0,915 3,96 ,827 

Θεωρώ πως οι πληροφορίες στο διαδίκτυο 

είναι έγκυρες 

2,63 0,834 3,61 ,807 

Θεωρώ ότι υπάρχει αξιοπιστία στις 

πληροφορίες που λαμβάνω από το 

διαδίκτυο 

2,76 0,889 2,52 1,027 

Μπορώ να  κρίνω αν τα δεδομένα είναι 

αξιόλογα 

2,21 0,886 2,30 ,972 

Έχω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1,15 0,558 3,05 ,935 



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

242 

Οργανώνω τα δεδομένα μου, τις 

πληροφορίες και το ψηφιακό περιεχόμενό 

μου σε drive online 

3,16 1,266 4,85 ,587 

 
Από τα δεδομένα του πίνακα 4 προκύπτει ότι, οι μέσοι όροι  των δηλώσεων σε επίπεδο 

εφαρμογής κυμαίνονται από 1,15  στη δήλωση «Έχω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» έως και 
3,16 στη δήλωση «Θεωρώ ότι υπάρχει αξιοπιστία στις πληροφορίες που λαμβάνω από το διαδίκτυο».  

Οι μέσοι όροι  των δηλώσεων σε επίπεδο βελτίωσης κυμαίνονται από 2,30 στη δήλωση 
«Μπορώ να  κρίνω αν τα δεδομένα είναι αξιόλογα»  έως και 4,85 στη δήλωση «Οργανώνω τα δεδομένα 
μου, τις πληροφορίες και το ψηφιακό περιεχόμενό μου σε drive online». 

 

Πίνακας 5: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τις δηλώσεις που σχετίζονται με την 

ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία σε επίπεδο «εφαρμογής» και «βελτίωσης».   

 

2η ΟΜΑΔΑ: Ψηφιακή επικοινωνία και 

συνεργασία 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Μ.Ο. Τ.Α. (s) Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Κοινοποιώ δεδομένα μέσω των 

λογαριασμών μου 

2,98 1,343 2,67 1,207 

Συμμετέχω σε ομάδες 2,54 1,122 2,75 1,143 

Συνεργάζομαι με συναδέλφους μέσω της 

τεχνολογίας 

2,25 ,926 3,00 1,036 

Χρησιμοποιώ συχνά κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μου 

1,65 ,899 4,78 ,740 

Κοινοποιώ ψηφιακό υλικό στους/τις 

μαθητές/τριές μου 

2,35 1,077 3,09 1,108 

Μπορώ να δημιουργήσω μία ψηφιακή 

ομάδα με τους/τις μαθητές/τριές μου 

2,47 1,215 2,80 1,059 

Έχω δημιουργήσει  ψηφιακή ομάδα 2,82 1,375 2,72 1,255 

 
Από τα δεδομένα του πίνακα 5 προκύπτει ότι, οι μέσοι όροι  των δηλώσεων σε επίπεδο 

εφαρμογής κυμαίνονται από 1,65 στη δήλωση «Χρησιμοποιώ συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας, τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου»  έως και 2,98 στη δήλωση «Έχω δημιουργήσει  ψηφιακή 
ομάδα». 

Οι μέσοι όροι  των δηλώσεων σε επίπεδο βελτίωσης κυμαίνονται από 2,67 «Έχω δημιουργήσει  
ψηφιακή ομάδα» (2,72) και «Κοινοποιώ δεδομένα μέσω των λογαριασμών μου»  έως 4,78 στη δήλωση 

«Χρησιμοποιώ συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου». 
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Πίνακας 6: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τις δηλώσεις που σχετίζονται με τη 
δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου σε επίπεδο «εφαρμογής» και «βελτίωσης».   

 

3η ΟΜΑΔΑ:  Δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Μ.Ο. Τ.Α. (s) Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Έχω δημιουργήσει ψηφιακό υλικό για τα 

μαθήματά μου 

2,29 1,048 2,94 1,046 

Χρησιμοποιώ διάφορα μέσα και 

προγράμματα κατά τη διδασκαλία με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή 

2,17 1,090 3,15 ,924 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 6 προκύπτει σε φθίνουσα σειρά ιεράρχησης των μέσων όρων: 
«Έχω δημιουργήσει ψηφιακό υλικό για τα μαθήματά μου»  (2,29) και «Χρησιμοποιώ διάφορα μέσα και 
προγράμματα κατά τη διδασκαλία με ηλεκτρονικό υπολογιστή» (2,17). Διαπιστώνεται πως τα 
υποκείμενα του δείγματος κατά μέσο όρο τοποθετούνται στην κατηγορία «συχνά».  

Οι μέσοι όροι  των δηλώσεων σε επίπεδο βελτίωσης, σε φθίνουσα σειρά ιεράρχησης είναι: 
«Χρησιμοποιώ διάφορα μέσα και προγράμματα κατά τη διδασκαλία με ηλεκτρονικό υπολογιστή»  (3,15) 
και «Έχω δημιουργήσει ψηφιακό υλικό για τα μαθήματά μου» (2,94). Διαπιστώνεται πως τα 
υποκείμενα του δείγματος κατά μέσο όρο τοποθετούνται στην κατηγορία «μέτρια».  

 
Πίνακας 7: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τις δηλώσεις που σχετίζονται με την 

ασφάλεια σε επίπεδο «εφαρμογής» και «βελτίωσης».   

 

4η ΟΜΑΔΑ:  Ασφάλεια ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Μ.Ο. Τ.Α. (s) Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Έχω δημιουργήσει κάποιο ηλεκτρονικό 

πορτοφόλιο με δικά μου αρχεία, έχοντας 

τον πλήρη έλεγχο  

3,47 1,330 2,10 1,080 

 Προστατεύω σας συσκευές μου με 

Antivirus  

1,65 1,001 4,00 1,078 

Κατανοώ και εφαρμόζω την προστασία 

προσωπικών δεδομένων 

1,60 ,973 3,91 1,041 

Προστατεύω την υγεία και την ευεξία μου 

κατά την εργασία με ψηφιακές τεχνολογίες 

2,20 1,097 3,14 ,858 

Κατανοώ τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των ψηφιακών τεχνολογιών και της χρήσης 

τους 

2,04 1,014 3,19 ,821 

 
Από τα δεδομένα του πίνακα 7 προκύπτει ότι, οι μέσοι όροι  των δηλώσεων σε επίπεδο 

εφαρμογής κυμαίνονται από 1,60 στη δήλωση «Κατανοώ και εφαρμόζω την προστασία προσωπικών 
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δεδομένων» έως και 3,47 στη δήλωση «Έχω δημιουργήσει κάποιο ηλεκτρονικό πορτοφόλιο με δικά 
μου αρχεία, έχοντας τον πλήρη έλεγχο» .  

Οι μέσοι όροι  των δηλώσεων σε επίπεδο βελτίωσης κυμαίνονται από 4,00 στη δήλωση 
«Προστατεύω σας συσκευές μου με Antivirus»  έως 2,10 στη δήλωση «Έχω δημιουργήσει κάποιο 

ηλεκτρονικό πορτοφόλιο με δικά μου αρχεία, έχοντας τον πλήρη έλεγχο».  

 

Πίνακας 8: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τις δηλώσεις που σχετίζονται με την 

επίλυση προβλημάτων σε επίπεδο «εφαρμογής» και «βελτίωσης».   

 

5η ΟΜΑΔΑ: Επίλυση προβλημάτων   ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Μ.Ο. Τ.Α. (s) Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Μπορώ να επιλύσω απλά τεχνικά 

προβλήματα στον υπολογιστή μου 

2,57 1,010 2,55 ,860 

Μπορώ να εγκαταστήσω λογισμικό 2,31 1,221 3,35 1,249 

Μπορώ να αξιολογήσω τις ανάγκες στη 

χρήση ψηφιακών εργαλείων 

2,37 1,052 3,08 1,070 

Χρησιμοποιώ τη νέα τεχνολογία για 

αυτοβελτίωση 

2,09 ,870 3,28 ,866 

 
Από τα δεδομένα του πίνακα 8 προκύπτει ότι, οι μέσοι όροι  των δηλώσεων σε επίπεδο 

εφαρμογής κυμαίνονται από 2,09 «Μπορώ να εγκαταστήσω λογισμικό» (2,31) και «Χρησιμοποιώ τη 

νέα τεχνολογία για αυτοβελτίωση»  έως 2,57 στη δήλωση «Μπορώ να επιλύσω απλά τεχνικά 
προβλήματα στον υπολογιστή μου».  

Οι μέσοι όροι  των δηλώσεων σε επίπεδο βελτίωσης κυμαίνονται από 3,28 στη δήλωση 
«Χρησιμοποιώ τη νέα τεχνολογία για αυτοβελτίωση» έως 2,55 στη δήλωση  «Μπορώ να επιλύσω απλά 

τεχνικά προβλήματα στον υπολογιστή μου». 
Στον παρακάτω πίνακες 9, παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι πέντε κατηγορίες ψηφιακών 

δεξιοτήτων σε επίπεδο «εφαρμογής», δηλαδή σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων στην καθημερινή σχολική πρακτική.  

 
Πίνακας 9: Παρουσίαση του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) και της Τυπικής Απόκλισης (s)των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 

δείγματος αναφορικά με τις ομαδοποιημένες δηλώσεις των ψηφιακών δεξιοτήτων σε επίπεδο εφαρμογής  

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

σε επίπεδο  

«ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»  

Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

1. Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων  2,11 0,590 

2. Ψηφιακή επικοινωνία και 

συνεργασία 

2,44 0,832 

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 2,23 0,955 

4. Ασφάλεια 2,19 0,765 
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5. Επίλυση προβλημάτων 2,34 0,866 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 9 διαπιστώνεται ότι οι μέσοι όροι όλων των δηλώσεων 
κυμαίνονται από 2,11 έως και 2,44.  

Συγκεκριμένα, με φθίνουσα σειρά ιεράρχησης των μέσων όρων έχουμε: «Ψηφιακή επικοινωνία 
και συνεργασία» (2,44), «Επίλυση προβλημάτων» (2,34), «Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου» 

(2,23), «Ασφάλεια» (2,19) και «Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων» (2,11). Διαπιστώνεται πως τα 
υποκείμενα του δείγματος κατά μέσο όρο τοποθετούνται στην κατηγορία «συχνά».  

 
Στον παρακάτω πίνακα 10, παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι πέντε κατηγορίες ψηφιακών 

δεξιοτήτων σε επίπεδο «βελτίωσης», δηλαδή σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων στην καθημερινή σχολική πρακτική.  

 
Πίνακας 10: Παρουσίαση του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) και της Τυπικής Απόκλισης (s)των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 

δείγματος αναφορικά με τις ομαδοποιημένες δηλώσεις των ψηφιακών δεξιοτήτων σε επίπεδο εφαρμογής  

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

σε επίπεδο  

«ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» 

Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

1. Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων  3,38 0,517 

2. Ψηφιακή επικοινωνία και 

συνεργασία 

3,12 0,723 

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 3,05 0,845 

4. Ασφάλεια 3,27 0,653 

5. Επίλυση προβλημάτων 3,06 0,781 

 
 Από τα δεδομένα του πίνακα 10 διαπιστώνεται ότι οι μέσοι όροι όλων των δηλώσεων 

κυμαίνονται από 3,05 έως και 3,38.  
Συγκεκριμένα, με φθίνουσα σειρά ιεράρχησης των μέσων όρων έχουμε: «Ψηφιακή 

επεξεργασία δεδομένων» (3,38),  «Ασφάλεια» (3,27), «Ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία» 
(3,12), «Επίλυση προβλημάτων» (3,06) και  «Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου» (3,05).  

Συμπεραίνεται πως τα υποκείμενα του δείγματος κατά μέσο όρο τοποθετούνται στην 
κατηγορία «Μέτρια». 

Στον παρακάτω πίνακα 11, παρουσιάζεται ό έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας μεταξύ των 
δύο ερευνητικών επιπέδων, αυτό της εφαρμογής και αυτό της βελτίωσης. Για την εξαγωγή 

στατιστικών αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο paired-samples t test 
για εξαρτημένα δείγματα (Ζαφειρόπουλος & Μυλωνάς, 2018: 250-1), το οποίο ). Για όλες τις 
περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου, ως μικρότερο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας υιοθετήθηκε 
το p=.05. 
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Πίνακας 11: Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων των απαντήσεων των ε κπαιδευτικών στις 

ομαδοποιημένες δηλώσεις, ανάμεσα στο επίπεδο εφαρμογής και στο επίπεδο βελτίωσης  

 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

t-pair p 

1. Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων -16,693 ,000 

2. Ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία -6,343 ,000 

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου -6,657 ,000 

4. Ασφάλεια -10,995 ,000 

5. Επίλυση προβλημάτων -9,383 ,000 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων (πίνακες 9, 10 και 11) διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικώς 
σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των δύο συνθηκών (στην περίπτωσή μας των δύο επιπέδων, 
εφαρμογής και βελτίωσης) σε όλους τους άξονες των ψηφιακών δεξιοτήτων. Παρακάτω γίνεται 
αναφορά των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα παρουσίασης του Εγχειριδίου Δημοσιεύσεων 

της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας (APA, 7η έκδοση) για κάθε κατηγορία ξεχωριστά 
(Ρούσσος & Τσαούσης, 2020: 299). 

• Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων: Από τη από τη σύγκριση των μέσων όρων (πίνακες 9 και 
10) του βαθμού εφαρμογής και του βαθμού βελτίωσης, διαπιστώνεται οι εκπαιδευτικοί 
αναζητούν την βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων τους αναφορικά με την ψηφιακή 

επεξεργασία δεδομένων (3,38 > 2,11). Υπάρχει δηλαδή στατιστικώς σημαντική διαφορά 
στους μέσους όρους των δύο συνθηκών [t (204) = 16,69, p < 0,001]. Το μέγεθος της 
συσχέτισης είναι αρκετά μεγάλο (d = -0,93). 

• Ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία: Από τη από τη σύγκριση των μέσων όρων (πίνακες 9 

και 10) του βαθμού εφαρμογής και του βαθμού βελτίωσης, διαπιστώνεται οι εκπαιδευτικοί 
αναζητούν την βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων τους αναφορικά με την ψηφιακή 
επικοινωνία και συνεργασία (3,12 > 2,44). Υπάρχει δηλαδή στατιστικώς σημαντική διαφορά 
στους μέσους όρους των δύο συνθηκών [t (204) = 6,34, p < 0,001]. Το μέγεθος της συσχέτισης 

είναι αρκετά μεγάλο (d = -0,94). 

• Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου: Από τη από τη σύγκριση των μέσων όρων (πίνακες 9 
και 10) του βαθμού εφαρμογής και του βαθμού βελτίωσης, διαπιστώνεται οι εκπαιδευτικοί 
αναζητούν την βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων τους αναφορικά με την δημιουργία 

ψηφιακού περιεχομένου (3,05 > 2,23). Υπάρχει δηλαδή στατιστικώς σημαντική διαφορά 
στους μέσους όρους των δύο συνθηκών [t (204) = 6,65, p < 0,001]. Το μέγεθος της συσχέτισης 
είναι αρκετά μεγάλο (d = -0,92). 

• Ασφάλεια: Από τη από τη σύγκριση των μέσων όρων (πίνακες 9 και 10) του βαθμού 

εφαρμογής και του βαθμού βελτίωσης, διαπιστώνεται οι εκπαιδευτικοί αναζητούν την 
βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων τους αναφορικά με την ασφάλεια (3,27 > 2,19). Υπάρχει 
δηλαδή στατιστικώς σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των δύο συνθηκών [t (204) = 
9,38, p < 0,001]. Το μέγεθος της συσχέτισης είναι αρκετά μεγάλο (d = -0,94). 

• Ασφάλεια: Από τη από τη σύγκριση των μέσων όρων (πίνακες 9 και 10) του βαθμού 
εφαρμογής και του βαθμού βελτίωσης, διαπιστώνεται οι εκπαιδευτικοί αναζητούν την 
βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων τους αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων (3,06 > 
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2,34). Υπάρχει δηλαδή στατιστικώς σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των δύο 
συνθηκών [t (204) = 16,69, p < 0,001]. Το μέγεθος της συσχέτισης είναι μέτριο (d = -0,48). 

5. Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα αρχικά 
που τέθηκαν.  

• Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά με την ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων, 
διαπιστώθηκαν: α) σε επίπεδο εφαρμογής οι εκπαιδευτικοί κάνουν «Συχνή» χρήση όλων των 
παραμέτρων της κατηγορίας αυτής και β) ο βαθμός βελτίωσης που επιθυμούν κυμαίνεται 

μεταξύ του «Μέτρια» και του «λίγου».  

• Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά με τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, 
διαπιστώθηκαν: α) σε επίπεδο εφαρμογής οι εκπαιδευτικοί απαντούν από «Συχνά» έως και 

«Μερικές φορές» και β) ο βαθμός βελτίωσης που επιθυμούν κυμαίνεται μεταξύ του «Αρκετά» 
και του «Μέτρια», εκτός της κατηγορίας που αναφέρεται στην χρήση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, όπου απαντούν «Λίγο» έως «Καθόλου», πράγμα που φανερώνει την πλήρη 
εξοικείωσή τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

• Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά με την ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων, 
διαπιστώθηκαν: α) σε επίπεδο εφαρμογής οι εκπαιδευτικοί κάνουν «Συχνή» χρήση των 
παραμέτρων της κατηγορίας αυτής και β) ο βαθμός βελτίωσης που επιθυμούν είναι 
«Μέτριος». 

• Στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά με την ασφάλεια, διαπιστώθηκαν: α) σε επίπεδο 
εφαρμογής οι εκπαιδευτικοί κάνουν από «Μερικές φορές» έως «Συχνή» χρήση των 
παραμέτρων της κατηγορίας αυτής και β) ο βαθμός βελτίωσης που επιθυμούν είναι 
«Μέτριος» έως «Αρκετός». 

• Τέλος, στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων 
διαπιστώθηκαν: α) σε επίπεδο εφαρμογής οι εκπαιδευτικοί κάνουν «Συχνή» χρήση των 
παραμέτρων της κατηγορίας αυτής και β) ο βαθμός βελτίωσης που επιθυμούν είναι 
«Μέτριος».  

Ως γενικό ερευνητικό συμπέρασμα μπορεί να ειπωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής 
διαφοροποίησης ανάμεσα στο επίπεδο χρήσης και στο επίπεδο βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων 

των εκπαιδευτικών. Αν και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως κάνουν ικανοποιητική χρήση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων, εντούτοις, επιθυμούν τη βελτίωσή τους. Αυτό με τη σειρά του έρχεται να 
αναδείξει από τους/τις ίδιους/ιες τους/τις εκπαιδευτικούς την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση στο 
πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων.  
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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ΕΔΙΠ, ΤΓΦΠΠΧ, ΔΠΘ 
 

Καινούργιου Ελένη 

Αν. Καθηγήτρια, ΤΑΦΠΠΗ, Παν. Ιωαννίνων 
 

Περίληψη.  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι να ερευνήσει αν οι πολιτισμικοί και 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ  για 120 μαθητές/τριες 

ηλικίας από 7 έως 18 ετών που ζουν στην πόλη της Κομοτηνής,. Τα δεδομένα της έρευνας αφορούν 
σε θέματα πρακτικής σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου στο σπίτι και στο 
σχολείο, τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  τις στάσεις και τις δεξιότητες στις ΤΠΕ των 
γονέων και των μαθητών/τριών, τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνουν οι γονείς για την ασφαλή χρήση 

του διαδικτύου από τα παιδιά τους, και την παροχή γνώσεων στο σχολείο σε θέματα 
προγραμματισμού και ρομποτικής. Παράλληλα τα αποτελέσματα της έρευνας συνεξετάζονται με την 

https://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp3492a
https://www.capital.gr/oikonomia/3452501/seb-poies-einai-oi-psifiakes-dexiotites-kai-pos-sundeontai-me-ta-epaggelmata
https://www.capital.gr/oikonomia/3452501/seb-poies-einai-oi-psifiakes-dexiotites-kai-pos-sundeontai-me-ta-epaggelmata
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1326&langId=en
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ορθή χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης που πλέον είναι εμφανής στη ζωή των παιδιών. Η 
ενημέρωση μέσω διαφόρων δομών  για ασφαλής χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά αποτελεί το κλειδί  
προς τη σωστή κατεύθυνση.             

 

Λέξεις κλειδιά: τεχνητή νοημοσύνη (Τ.Ν.), ασφαλής χρήση διαδικτύου, παιδιά 

Εισαγωγή 

Η εύκολη πρόσβαση τα τελευταία χρόνια στον εξοπλισμό νέων τεχνολογιών έχει υπάρξει 
παράγοντας μείωσης του ψηφιακού χάσματος. Όμως παρόλη αυτή την ευρύτερη προσφορά ειδών 
τεχνολογίας υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που συνεχίζουν να βιώνουν αποκλεισμούς και ανισότητες 
στη χρήση των ΤΠΕ. Αυτές οι ανισότητες είναι πιθανό να συνδέονται με διαφορές στο 

κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο καθώς και στο φύλο (Becta, 2006). Παράλληλα με 
αυτά τα προβλήματα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, 
προστίθεται στη συζήτηση και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο δεν είναι κάτι που θα 
απασχολήσει τις μελλοντικές γενιές, αλλά βρίσκεται ήδη στη ζωή των παιδιών.  

2. Ενσωμάτωση των ΤΠΕ ανά ομάδες πληθυσμού 

Πολλοί ερευνητές σε διάφορες χώρες έχουν ασχοληθεί με το θέμα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ 

σε διάφορες πληθυσμιακές μονάδες αναζητώντας τους λόγους που την επηρεάζουν.  
Όπως εξηγούν οι Volman κ.ά. (2005), στην έρευνά τους σχετικά με τις ΤΠΕ και τις διαφορές 

φύλου και εθνικότητας στη χρήση τους από τους μαθητές της ολλανδικής πλειοψηφίας και τους 
μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο οι διαφορές μεταξύ των φύλων, ιδίως στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, φαίνεται να είναι μικρές. Οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο χρησιμοποιούν τον υπολογιστή στο σχολείο λιγότερο για τη συλλογή 
πληροφοριών και την προετοιμασία ομιλιών και εργασιών και περισσότερο για ασκήσεις και 
πρακτική εξάσκηση. Θεωρούν επίσης τον εαυτό τους λιγότερο ειδικευόμενους χρήστες των ΤΠΕ σε 

σχέση με τους μαθητές της πλειοψηφίας του πληθυσμού, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν 
εργαλεία προηγμένης τεχνολογίας και το διαδίκτυο. Οι Heemskerk κ.ά. (2011) στην έρευνά τους 
μεταξύ των μαθητών/τριών με διάφορες εθνικές καταγωγές στις Κάτω Χώρες και τη Φλάνδρα, 
περιγράφουν ότι αυτοί οι νέοι/ες επικοινωνούν πάρα πολύ  τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον ντόπιο 

πληθυσμό στον εικονικό χώρο του ιντερνέτ που δεν γνωρίζει σύνορα. Όσον αφορά στις διαφορές 
μεταξύ των ομάδων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα αγόρια έλκονται κυρίως από τις ψηφιακές 
εφαρμογές, ενώ τα κορίτσια εμφανίζονται να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ως μέσο 
επικοινωνίας και εκτιμούν ότι οι εφαρμογές πάνω σε ένα ενδιαφέρον θέμα διευκολύνουν την εργασία 

και παρέχουν καλή υποστήριξη. Διαφορετικές εκτιμήσεις μεταξύ μαθητών διαφορετικής καταγωγής 
διαπιστώθηκαν όσον αφορά στα γλωσσικά επιτεύγματα και τις δεξιότητες στις ΤΠΕ.  

Όσον αφορά στις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, είναι εντυπωσιακό ότι ο Pär (2013) με τη 
μελέτη του εξετάζει τη σχέση μεταξύ των τάξεων, της πρόσβασης στις ΤΠΕ και της Παιδαγωγικής. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε τρία σουηδικά σχολεία κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
αποτελούνταν από μαθητικούς πληθυσμούς με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο. Υπήρχε ρητό 
ενδιαφέρον να εξεταστούν οι διαφορές στην παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ στις τάξεις των σχολείων, 
πώς και γιατί διαφέρει η πρόσβαση των σχολείων στις ΤΠΕ και πώς η πρόσβαση και η παιδαγωγική 

σχέση με τις ΤΠΕ στα σχολεία επηρεάζουν τα δικαιώματα των μαθητών σε ισότιμη εκπαίδευση. Η 
μελέτη έδειξε ότι η παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ στις τάξεις είναι συνυφασμένη με την πρόσβαση, 
την ικανότητα των εκπαιδευτικών και την Παιδαγωγική και φαίνεται να σχετίζεται με τις κοινωνικές 
δομές των σχολείων. 

Η μελέτη των Nachmias κ.ά. (2010) παρουσιάζει μια σύγκριση μεταξύ εβραιόφωνων και 
αραβόφωνων σχολείων όσον αφορά στην πολιτική και τους στόχους για τη χρήση των ΤΠΕ, την 
υποδομή, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση του προσωπικού για τη χρήση των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία, τα καινοτόμα πρότυπα χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς και τα αντιληπτά 
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εμπόδια που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και την ικανότητα των σχολείων να υλοποιήσουν τους 
παιδαγωγικούς τους στόχους. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια πολύπλευρη κατάσταση ανισότητας 
στην κατανομή (κυρίως των υποδομών) μεταξύ των δύο τομέων. Οι αραβόφωνοι καθηγητές 
Μαθηματικών δηλώνουν μεγαλύτερη χρήση ΤΠΕ στην τάξη-στόχο τους, ενώ μεταξύ των καθηγητών 

Φυσικών επιστημών, οι εβραιόφωνοι καθηγητές αναφέρουν μεγαλύτερη καινοτόμο χρήση και 
επιρροή των ΤΠΕ στην παιδαγωγική τους,. Παράλληλα οι Hatlevik και Christophersen (2013) 
καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα  με την έρευνά τους σχετικά με τη χρήση  των ΤΠΕ στο σχολείο 
ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστεί και να κατανοηθεί το υπόβαθρο και το οικογενειακό 

περιβάλλον των μαθητών. 

3. Τεχνητή νοημοσύνη και παιδιά  

Δεδομένου του βαθύτατου αντίκτυπου που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή και την 
εργασία τον 21ο αιώνα, οι ενδιαφερόμενοι που θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτές τις εξελίξεις 
είναι τα παιδιά. Υπολογίζεται ότι "σε 104 χώρες, πάνω από το 80% του νεανικού πληθυσμού είναι 
συνδεδεμένο στο διαδίκτυο " και σύμφωνα με την ITU, "εκείνοι που διαθέτουν τα περισσότερα 

δεδομένα και τις πιο ισχυρές ψηφιακές υποδομές θα είναι οι πρώτοι που θα καρπωθούν τα οφέλη των  
τεχνολογιών ΤΝ"  (Penagos et al., 2020). Τα παιδιά αλληλεπιδρούν ήδη με τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ενσωματωμένη σε 
παιχνίδια, εικονικούς βοηθούς και βίντεο παιχνίδια, και οι αλγόριθμοι παρέχουν συστάσεις στα 

παιδιά σχετικά με το τι βίντεο να παρακολουθήσουν, τι ειδήσεις να διαβάσουν, τι μουσική να 
ακούσουν και με ποιον να γίνουν φίλοι. Οι επιπτώσεις για τα παιδιά, από αναπτυσσόμενες χώρες, 
από μειονοτικές ή/και και περιθωριοποιημένες ομάδες θα είναι και σημαντικές καθώς θα έχουν τις 
προϋποθέσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχουν τα συστήματα τεχνητής 

νοημοσύνης. 

4. Παρουσίαση έρευνας 

Η παρούσα μελέτη αναφέρει τα ευρήματα μιας μικρής κλίμακας, περιγραφικής, ποσοτικής, 
έρευνας σε μαθητές/τριες, ηλικίας από 7 έως 18 ετών, οι οποίοι/ες ζουν στην πόλη της Κομοτηνής, 
μία πόλη με πληθυσμό 60.000 κατοίκων, στην οποία συμβιώνουν Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. 
Εξήντα δύο από τους/τις μαθητές/τριες ήταν χριστιανοί/ές και 58 μουσουλμάνοι/ες. Πενήντα επτά 

από τους μαθητές ήταν αγόρια και 63 ήταν κορίτσια. Οι χριστιανοί/ες μαθητές/τριες φοιτούν σε 
κρατικά σχολεία και οι μουσουλμάνοι/ες μαθητές/τριες είτε σε μειονοτικά σχολεία είτε σε κρατικά 
σχολεία. Για τους μουσουλμάνους/ες μαθητές/τριες, υπάρχουν σε όλη την περιοχή της Θράκης 129 
μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δύο δίγλωσσα σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και δύο θρησκευτικά σχολεία που βρίσκονται στην Ξάνθη και την Κομοτηνή.  
Σε αυτό το άρθρο θα εξετασθούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

• -  Σε ποιο βαθμό υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των μαθητών/τριών όσον αφορά 
στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου; 

• Σε ποιο βαθμό υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των μαθητών/τριών όσον αφορά 
στην ενημέρωση των γονέων τους σχετικά με την ασφαλή χρήση των ΤΠΕ;   

• Έχουν και οι δύο ομάδες μαθητών πρόσβαση σε μαθήματα ρομποτικής και    
προγραμματισμού; 

Η έρευνα προσπάθησε να εντοπίσει τους τρόπους με τους οποίους μαθητές/τριες, που ζουν 
στην ίδια πόλη, έχουν διαφορετική θρησκεία, έθιμα, (κάποιοι) φοιτούν σε μειονοτικά και όχι σε 
κρατικά σχολεία, διαπραγματεύονται τεχνικά τις σχέσεις τους με τις ΤΠΕ. Ακόμη αυτή έρευνα 

προσπαθεί να αποκαλύψει τις ποικίλες σημασίες της τεχνολογίας, όπως την ασφάλεια στο διαδίκτυο, 
τις επιπτώσεις της χρήσης των ΤΠΕ, τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ευαισθητοποίηση των γονέων 
σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ και την επιτήρηση των παιδιών τους. Οι ερευνήτριες εστίασαν σε 
αυτούς που υποστηρίζεται ότι αποτελούν βασικούς παράγοντες για την εξήγηση των δεδομένων της 
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μελέτης, δηλαδή σε πολιτισμικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, που μπορεί να 
διαφοροποιούν τη λειτουργία στα σχολεία της πλειονότητας και της μειονότητας στη Θράκη.  

5. Παρουσίαση Δεδομένων -Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Στο παρακάτω Σχήμα 1 περιγράφεται το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι/ες μαθητές/τριες 
συγκριτικά με τους/τις χριστιανούς/νές μαθητές/τριες έμαθαν τη χρήση του διαδικτύου κυρίως 
μόνοι/ες τους. Οι χριστιανοί γονείς φάνηκε ότι βοηθούσαν τα παιδιά τους στη χρήση του  διαδικτύου 

περισσότερο από ό,τι οι μουσουλμάνοι γονείς και ότι και από τις δύο ομάδες μαθητών/τριών ο ίδιος 
αριθμός μαθητών/τριών διδάχθηκε τη χρήση του διαδικτύου στο σχολείο. 

 

 
Σχήμα 1: Πώς έμαθαν οι μαθητές/τριες τη χρήση του διαδικτύου  

Στο Σχήμα 2 παρατηρείται ότι οι μουσουλμάνοι/ες μαθητές/τριες έχουν περισσότερους 

περιοριστικούς κανόνες στα σπίτια τους σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου.  

 
 

Σχήμα 2: Κανόνες στο σπίτι σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου  

 
Στην ερώτηση αν οι γονείς τους επιβλέπουν κατά τη διάρκεια χρήσης του Ιντερνετ οι 

μουσουλμάνοι /ες μαθητές/τριες φαίνεται ότι έχουν περισσότερη επιτήρηση.  
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Σχήμα 3: Εποπτεία των γονέων σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου 

 
Οι μουσουλμάνοι/ες μαθητές/τριες παραδέχτηκαν περισσότερα αισθήματα φόβου κατά τη 

χρήση του διαδικτύου.     
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Σχήμα 4: Φόβος των μαθητών/τριών κατά τη χρήση του διαδικτύου  

 
Οι μαθητές/τριες και των δύο ομάδων δήλωσαν ότι θα ενημέρωναν τους γονείς τους σε 

περίπτωση που απειλούνταν στο διαδίκτυο. 

Το Mann-Whitney τεστ (U=1392, p=0.028) αποκάλυψε ότι οι χριστιανοί/ες μαθητές/τριες 
φαίνεται να είναι περισσότερο ενημερωμένοι/ες για τους κινδύνους του διαδικτύου από ότι οι 
μουσουλμάνοι/ες μαθητές/τριες.  

Kolomogorov-Smirnov Z =2.185, p <0.001 Christians Mean =3.61 

Kolomogorov-Smirnov Z =1.565, p =0,015 Muslims   Mean =3.17 
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Πίνακας 1. Δοκιμή Mann-Whitney 
 

 
 

Επίσης, με τη δοκιμασία Mann-Whitney εντοπίστηκε μια σημαντική στατιστική διαφορά όσον 
αφορά στο πρόσωπο στο οποίο οι μαθητές/τριες εμπιστεύονται να μιλήσουν όταν αισθάνονται άγχος 

και δυσφορία κατά την αναζήτηση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Οι μουσουλμάνοι/ες μαθητές/τριες 
μιλούν περισσότερο στους καθηγητές τους και οι χριστιανοί/ες μαθητές/τριες μιλούν περισσότερο 
στους γονείς τους όταν βλέπουν κάτι στο διαδίκτυο που τους κάνει να αισθάνονται άβολα.  (Γονείς: 
U=1281, p=0.016 / Friends: U=1292, p=0.017). Δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά για τις 

επιλογές "Μόνος/η μου" και "Μιλώντας με φίλους". 
 

 
 

Σχήμα 5: Πρόσωπα στα οποία απευθύνονται οι μαθητές/τριες λόγω φόβου στο διαδίκτυο  

Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά  σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών/τριών 
στις ερωτήσεις "Πόσο συχνά επισκέπτεστε σελίδες που έχουν ακατάλληλο περιεχόμενο χωρίς την 
άδεια των γονέων σας;".  

Η πλειοψηφία όλων των μαθητών/τριών (83%) δήλωσε ότι βρήκε τις απαγορευμένες σελίδες 
τυχαία και μόνο 2 χριστιανοί μαθητές (ένας <12 και ένας 16-18) και 5 μουσουλμάνοι μαθητές (ένας 
<12, ένας 13-15 και τρεις 16-18) παραδέχτηκαν ότι τις αναζήτησαν σκόπιμα.  

Οι μαθητές/τριες και των δύο ομάδων δήλωσαν ότι θα ενημέρωναν τους γονείς τους σε 

περίπτωση που αισθάνονταν απειλή κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Οι μαθητές/τριες και 
από τις δύο ομάδες δήλωσαν ότι θα συναντούσαν πρόσωπο με πρόσωπο έναν φίλο που τους  
συστήθηκε μέσω διαδικτύου. Οι μουσουλμάνοι/ες μαθητές/τριες (30% ναι) θα ήταν πιο πιθανό να 
έκαναν μια τέτοια συνάντηση με διαδικτυακούς φίλους σε σχέση με τους/τις χριστιανούς/ες (23% 

ναι). Στην ηλικία των 16-18 ετών παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά. Στην ηλικία των 13-15 ετών 
τα αγόρια (χριστιανοί) και τα κορίτσια (μουσουλμάνες) θα ήταν πιο θετικά στο να συναντηθούν με 
διαδικτυακούς φίλους. Στην ηλικία <12 ετών τα κορίτσια (μουσουλμάνες) δήλωσαν ότι θα 
συναντιούνταν με διαδικτυακούς φίλους (28,57%), στην ηλικία 13-15 ετών το 41,67% αυτών δήλωσε 

ναι και στην ηλικία 16-18 ετών το ποσοστό αυτό ήταν 33,3%. Συγκριτικά, τα ποσοστά για τις 
χριστιανές μαθήτριες στην ηλικία <12 ήταν 7,69%, στην ηλικία 13 -15 ήταν 0% και στην ηλικία 16-
18 ήταν 33,3%. Για τα αγόρια υπήρξε έντονη αντίθεση στην ηλικία 13-15 ετών όπου τα αγόρια 
(χριστιανοί) δήλωσαν ότι θα συναντούσαν πρόσωπο με πρόσωπο έναν φίλο που τους συστήθηκε 

μέσω διαδικτύου σε ποσοστό 57,14% και τα αγόρια (μουσουλμάνοι) μόνο σε ποσοστό 14,29%.  
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Σχήμα 6 

 
Όταν ρωτήθηκαν “ποια ήταν η αντίδρασή τους όταν έμαθαν ότι ένας φίλος τους έπεσε θύμα 

διαδικτυακού εκφοβισμού”, το 20% των χριστιανών μαθητών δεν απάντησε καθόλου (missing 
values). Οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες δήλωσαν ότι στήριξαν τους φίλους τους χωρίς να 

μιλήσουν σε άλλους. Οι μουσουλμάνοι/ες μαθητές/τριες μίλησαν κυρίως στους γονείς τους και οι 
χριστιανοί/ες μαθητές/τριες υποστήριξαν κυρίως τους φίλους τους χωρίς να μιλήσουν σε άλλους. Ο 
ίδιος αριθμός μαθητών/τριών και από τις δύο ομάδες μίλησε στους καθηγητές τους.  

Οι μαθητές/τριες ηλικίας 15-16 ετών προσπάθησαν περισσότερο να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα μόνοι τους. 
 

 
Σχήμα 7: Αντίδραση στον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο  

 

Οι περισσότεροι/ες από αυτούς πιστεύουν ότι δεν είναι εθισμένοι/ες στη χρήση του διαδικτύου.  
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Σχήμα 8: Εθισμός των μαθητών/τριών στο διαδίκτυο  

 
Φαίνεται ότι τα αγόρια της χριστιανικής ομάδας έχουν μεγαλύτερη αποχή από το διαδίκτυο σε 

σχέση με τα αγόρια της μουσουλμανικής ομάδας. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική 
σύμφωνα με το Mann Whitney U test (U = 212, p = 0,004).  

Στα κορίτσια φαίνεται ότι οι χριστιανές έχουν μεγαλύτερη αποχή από τις μουσουλμάνες, αλλά 
η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 
Σχήμα 9: Αποχή των  μαθητών από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης   
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Σχήμα 10: Αποχή των μαθητριών από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

   
Σχήμα 11 : Μαθήματα ρομποτικής στο σχολείο  

 

Στο παραπάνω Σχήμα 11 φαίνεται ότι  μαθήματα προγραμματισμού και ρομποτικής δεν 
προσφέρονται στα σχολεία των μαθητών/τριών  και ειδικότερα σε αυτά που παρακολουθούν οι  
μουσουλμάνοι μαθητές/τριες. 

6. Συζήτηση 

Στην παρούσα έρευνα τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι χριστιανοί μαθητές έλαβαν 

περισσότερη βοήθεια από τους γονείς τους για τη δημιουργία του προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και περισσότερες συμβουλές για τη σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Οι 
μουσουλμάνοι μαθητές αντίθετα έμαθαν τη χρήση του διαδικτύου κυρίως μόνοι τους και οι 
περισσότεροι άνοιξαν μόνοι τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι χριστιανοί μαθητές έδειξαν να είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τους κινδύνους του 
διαδικτύου από ό,τι οι μουσουλμάνοι μαθητές. Οι μουσουλμάνοι μαθητές όταν βλέπουν κάτι στο 
διαδίκτυο που τους κάνει να αισθάνονται άβολα φαίνεται να μιλούν περισσότερο στους καθηγητές 
τους και οι χριστιανοί μαθητές στους γονείς τους. Όταν ρωτήθηκαν ποια θα ήταν η αντίδρασή τους 

αν μάθαιναν ότι ένας φίλος τους έπεσε θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού oι περισσότεροι μαθητές 
δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν τους φίλους τους χωρίς να μιλήσουν σε άλλους. Ένα σημαντικό εύρημα 
αυτής της έρευνας είναι το γεγονός ότι μαθητές και από τις δύο ομάδες δήλωσαν ότι θα συναντούσαν 
πρόσωπο με πρόσωπο στον πραγματικό κόσμο έναν διαδικτυακό φίλο που τους συστήθηκε στο 

διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τις μουσουλμάνες μαθήτριες ενώ για  τα αγόρια 
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υπήρχε μια έντονη αντίθεση στην ηλικία 13-15 ετών όπου οι χριστιανοί μαθητές ήταν θετικοί με 
ανάλογη συνάντηση τρεις φορές περισσότερο από τους μουσουλμάνους μαθητές. Αυτή η διαφορά 
στη συμπεριφορά και τη στάση μεταξύ των δύο φύλων απέναντι στην προοπτική συνάντησης 
άγνωστων διαδικτυακών φίλων στον πραγματικό τους κόσμο μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι 

τα κορίτσια γενικότερα αλλά και ειδικότερα τα κορίτσια της μουσουλμανικής μειονότητας στη 
Θράκη περιορίζονται περισσότερο από τα αγόρια λόγω των συνθηκών διαβίωσης στο οικιακό 
περιβάλλον και μέσω του διαδικτύου πιστεύουν ότι βρίσκουν ένα παράθυρο στην ελευθερία που 
αναζητούν. Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής ενημέρωσης τόσο των 

μαθητών όσο και των γονέων  σχετικά με θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο ειδικότερα από τα σχολεία 
και γενικότερα από τα μέσα ενημέρωσης και τους θεσμικούς φορείς.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι μουσουλμάνοι γονείς έθεσαν πιο περιοριστικούς 
κανόνες για τα παιδιά τους στο σπίτι τους σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και οι χριστιανοί 

μαθητές δέχονταν περισσότερες συμβουλές από τους γονείς τους, όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν 
τόσο επιθυμητά όσο αναμενόταν. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να συμφωνήσουν με αυτό που 
περιγράφουν οι Lau και Yuen (2013) στην έρευνά τους ότι οι γονείς έχουν καθήκον να ενημερώνουν 
τα παιδιά για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου, 

προετοιμάζοντάς τα να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια και να ανακαλύπτουν όλες τις δυνατότητές 
του παρόλο που έρευνες  προηγούμενων μελετών δείχνουν ότι οι στρατηγικές γονικής 
διαμεσολάβησης δεν είναι πάντα αποτελεσματικές στη μείωση των διαδικτυακών κινδύνων (Law 
κ.ά., 2010- Liau κ.ά., 2005- Livingstone & Helsper, 2008).  

 Όπως περιγράφει η Willard (2020) στην έρευνά της, οι εκπαιδευτικοί, οι διοικητικοί 
υπάλληλοι και οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη 
χρήση του διαδικτύου. Όπως αναφέρει η ίδια οι νέοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να 
κατανοήσουν τις ευθύνες τους ως πολίτες του κυβερνοχώρου.  

Τα προηγούμενα σχετικά με το θέμα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από μαθητές και 
της ενημέρωσης των γονέων θα πρέπει να συνδυαστούν με τον αντίκτυπο που θα έχει η τεχνητή 
νοημοσύνη στη ζωή και την εργασία τον 21ο  αιώνα, γιατί, όπως ειπώθηκε στην αρχή του κειμένου, 
οι ενδιαφερόμενοι που θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτές τις εξελίξεις είναι τα παιδιά. Η 

τεχνητή νοημοσύνη επιφέρει πολλά οφέλη, αλλά, όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογία που 
εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, χρειάζονται ηθικά πλαίσια για την προστασία της κοινωνίας. Όπως 
αναφέρει ο οδηγός για γονείς της UNICEF (2021) σχετικά με τους κινδύνους της τεχνητής 
νοημοσύνης για τα παιδιά, αυτοί προσδιορίζονται ως εξής: 1) Προκατάληψη γιατί μπορεί να 

εμφανιστεί η μεροληψία όταν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (Τ.Ν.) παράγει αποτελέσματα που 
είναι συστημικά προκατειλημμένα, λόγω των υποθέσεων που γίνονται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάπτυξης, των προκαταλήψεων στα δεδομένα εκπαίδευσης ή στα σφάλματα 
σχεδιασμού. Μια τέτοια αρνητική προκατάληψη μπορεί να περιορίσει τις ευκαιρίες για ορισμένες 

ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. 2) Ασφάλεια όπου κίνδυνοι μπορεί να 
προκύψουν όταν τα συστήματα Τ.Ν. είναι ανεπαρκώς σχεδιασμένα ή ρυθμιζόμενα, καταχρηστικά ή 
παραβιασμένα. Αυτό περιλαμβάνει παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και απώλεια ελέγχου των 
αυτόνομων συστημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σωματική ασφάλεια και τα δεδομένα των 

παιδιών μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο. 3) Εξαπάτηση σε σχέση με το online προφίλ που διαθέτει 
κάποιος καθώς αυτό συνδέεται με συστήματα που έχουν βάση την τεχνητή νοημοσύνη και αναλόγως- 
τροφοδοτούν τους ανθρώπους με περιεχόμενο που βασίζεται στις προτιμήσεις τους, όπως ειδήσεις, 
απευθείας σύνδεση με ομάδες της κοινότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη. μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την παραπληροφόρηση και την προκατάληψη, θέτοντας σε κίνδυνο 
την παιδική ικανότητα των παιδιών να αναπτύσσονται και να εκφράζονται ελεύθερα.  

Στην έρευνα μας επίσης έγινε εμφανές το πρόβλημα της έλλειψης εργαστηρίων πληροφορικής 
σε πολλά σχολεία της μειονότητας όπου θα μπορούσε να διδάσκεται η χρήση των ΤΠΕ, καθώς και η 

έλλειψη  μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού για να διδάξει προγραμματισμό κάτι που συμβαίνει 
στα κρατικά δημοτικά σχολεία. Σε παλαιότερη έρευνα μεταξύ των εκπαιδευτικών της 
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μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη 
διδασκαλία (Georgiadou et al., 2019) οι δάσκαλοι περιέγραψαν ότι οι ΤΠΕ  τους βοηθούσαν να 
ωθούν τα παιδιά να συνεργάζονται σε ομάδες και να ανακαλύπτουν μόνα τους νέα πράγματα και 
γνώσεις καθώς και οι ίδιοι να επιτυγχάνουν τη διαθεματικότητα στο έργο τους. Τα προηγούμενα 

συμφωνούν με την έρευνα των Uluyol και Sahin (2016) στην οποία  διαπιστώθηκαν από τους 
δασκάλους δημοτικών σχολείων τα οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ στα μαθήματα όπως η αύξηση 
των κινήτρων των μαθητών, η συμμετοχή, η επικοινωνία, η λήψη αποφάσεων, η παρουσίαση, η 
συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων, η αυτοπεποίθηση.   

. Όπως διαβάζουμε στο άρθρο των Baros & Manafi (2009), ο Amartya Sen (2002) έχει ήδη 
προσεγγίσει το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού με όρους της προσέγγισης των δυνατοτήτων του. 
Σύμφωνα με τους Baros & Manafi (2009) θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η κοινωνική ένταξη, ιδωμένη 
από την οπτική γωνία της προσέγγισης των ικανοτήτων, αποτελεί μια πολυδιάστατη ικανότητα, η 

πραγμάτωση της οποίας εξαρτάται αποκλειστικά από τις υλοποίηση άλλων ικανοτήτων (πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας, στέγαση, εκπαίδευση,  απασχόληση, κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι η στέρησή της, 
η οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο από κοινωνικός αποκλεισμός, είναι πάντα αποτέλεσμα μιας 
απογοήτευσης που εντοπίζεται αποκλειστικά στο δεύτερο επίπεδο (μέσα - ικανότητες με τον 

εργαλειακό τους ρόλο) όσο οι πολιτικές του "ενεργού αποκλεισμού" δεν εφαρμόζονται. Λέγοντας 
πολιτικές ενεργού αποκλεισμού, ο Sen εννοεί, τις πολιτικές εκείνες, οι οποίες στερούν ευκαιρίες και 
στοχεύουν άμεσα στον αποκλεισμό συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων από τα δημόσια και 
κοινωνικά αγαθά (Sen, 2000).  

Κατά συνέπεια  για να αποτραπεί αυτή η στέρηση και οι αποκλεισμός, όπως τον περιγράφει ο 
Sen, όσον αφορά στους μαθητές της μειονότητας στη Θράκη θα πρέπει να ιδρυθούν εργαστήρια 
πληροφορικής στα μειονοτικά σχολεία, να επανδρωθούν από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό 
προκειμένου οι μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας να επωφεληθούν κατά τον ίδιο τρόπο με 

τους χριστιανούς μαθητές των κρατικών σχολείων σε θέματα χρήσης ΤΠΕ, προγραμματισμού 
συμμετοχής σε προγράμματα STEM και ρομποτικής. Σύμφωνα με τους Kahn και Winters (2018) 
μεταξύ των πολλών λόγων για την υποστήριξη του προγραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι 
οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν καλύτερα κίνητρα και να ενδυναμωθούν ώστε να παράγουν πολύ 

σημαντικά τεχνουργήματα, να μάθουν για την αντίληψη, τη συλλογιστική, την ψυχολογία και τη 
συμπεριφορά των ειδών κατά τη διαδικασία κατασκευής αντιληπτικών ρομπότ και εφαρμογών, να 
γνωρίσουν τις υπηρεσίες νέφους, τη μηχανική μάθηση, την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες 
προηγμένες τεχνολογίες, να προβληματιστούν βαθύτερα σχετικά με τις δικές τους ικανότητες να 

ακούν, να βλέπουν, να μαθαίνουν και να ανταποκρίνονται κατάλληλα.  

7. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν διαφορές ανάμεσα στους μαθητές/τριες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Έγιναν σαφείς οι ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό  
στα μειονοτικά σχολεία.  

Ο αποκλεισμός συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων από την τεχνολογία, η ελλιπής ενημέρωση 

των γονέων για το ρόλο των νέων τεχνολογιών και τις επιπτώσεις τους στη ζωή των παιδιών τους 
μπορεί να αποδειχθεί ένας συνδυασμός που δεν θα βοηθήσει  στο άμεσο μέλλον στη  δημιουργία 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για παιδοκεντρική, ηθική τεχνητή νοημοσύνη η οποία έχει ήδη εισβάλλει 
στη ζωή των παιδιών δημιουργώντας έτσι νέους προβληματισμούς και αγωνίες σε ανθρώπους και 

φορείς που ενδιαφέρονται για το μέλλον των παιδιών.   
Καθώς τα παιδιά ολοένα και περισσότερο θα γίνονται μάρτυρες της εξάπλωσης των 

συστημάτων και συσκευών ΤΠΕ με τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες για να προετοιμαστούν για αυτή την πραγματικότητα. Η μεγαλύτερη έμφαση από τη μεριά 

της πολιτείας μέσω διαφόρων δομών που διαθέτει σήμερα για να ενημερώσει τους μαθητές  για την 
ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών ίσως να είναι το κλειδί στη σωστή κατεύθυνση για την ορθή 
χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης που πλέον είναι εμφανής στη ζωή μας. Όταν τα παιδιά είναι 
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καλά προετοιμασμένα τώρα, μπορούν να συμβάλουν στην υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη για το 
μέλλον. 
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Περίληψη  

Το παρόν διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με τους δεκαεπτά 
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γνώση των στόχων αυτών συνδυάζεται με στοιχεία χωρικής σκέψης και κριτικής προσέγγισης 
γεγονότων αλλά και λήψης αποφάσεων για κρίσιμα υπαρκτά παγκόσμια προβλήματα.  

 
Λέξεις κλειδιά: Στόχοι ΟΗΕ, Γεωπληροφορική, Χάρτες, Pro ject 

1. Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη παρατηρούνται σημαντικές 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων αλλά και κυρίως των παιδιών.Αναγκαία υπό 
αυτές τις συνθήκες κρίνεται η κατανόηση της σημασίας των παραβιάσεων μέσα από στατιστικά και 

έρευνες αλλά και η επεξεργασία των δεδομένων για την εύρεση λύσεων από τις μελλοντικές γενιές. 
Προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατευθύνεται και το παρόν διδακτικό σενάριο.Το σενάριο συνδυάζει διαφορετικά 
διδακτικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος με στόχο την διαθεματικότητα 

(Ματσαγγούρας, 2004).Μέσα από την διερεύνηση πολλών δεδομένων και στατιστικών από 
πραγματικές έρευνες οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν και να επιλύσουν προβλήματα ενώ 
υπηρετούνται στόχοι που σχετίζονται με στρατηγικές υποστήριξης,διερεύνησης,πειραματισμού, 
χρήσης εργαλείων αλλά και οργάνωσης και ταξινόμησης δεδομένων.  

Η διαθεματική δραστηριότητα που σχεδιάστηκε λαμβάνει αφόρμηση  από το μάθημα της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (ενότητα 1.Β., 2. Ένα σχολείο για όλους) αλλά και από το μάθημα 
της Γεωγραφίας στης Στ δημοτικού,στις ενότητες 36 (Οι Κάτοικοι της Ασίας),29 (Οι Κάτοικοι και 
τα κράτη της Ευρώπης),38 (Οι Κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής),40 (Οι Κάτοικοι της Βόρειας 

Αμερικής) και το κεφάλαιο 43 (Οι Κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής).Οι θεματικές 

https://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/ntiageneral/cipacomments/comments/willard/Chapters.htm
https://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/ntiageneral/cipacomments/comments/willard/Chapters.htm
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επεκτείνονται περαιτέρω στην έλλειψη αυτών των δικαιωμάτων σε ορισμένες χώρες αλλά και στα 
μέτρα που προτείνονται μέσα από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών.Το διδακτικό σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί κυρίως με μαθητές της ΣΤ δημοτικού, λόγω της 
εξοικείωσής  τους με τις νέες τεχνολογίες και τις μεθόδους έρευνας. Λόγω του καθολικά σημαντικού 

κοινωνικού μηνύματος μπορεί με ορισμένες τροποποιήσεις ή κατά ένα μέρος του να υλοποιηθεί και 
από μικρότερες τάξεις. 

Πρόκειται επίσης για ένα μεσαίας διάρκειας (Καλδή, 2008) διδακτικό πρότζεκτ που διαρκεί 
από μία διδακτική ημέρα έως τρεις μέρες, σε όποιο χρόνο επιλέξει ο εκπαιδευτικός.Επίσης έχει 

μέτριο βαθμό δυσκολίας,αφού απαιτεί την εξοικείωση με διάφορα τεχνολογικά εργαλεία, και την 
επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και γραφικών.Σχετικά με την οργάνωση της διδασκαλίας και 
την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, το  σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί στον χώρο του 
σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής, ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα που θα επιτρέψουν 

στην εκάστοτε ομάδα να ερευνήσει στο διαδίκτυο αλλά και να έχει πρόσβαση σε υπολογιστές με 
εγκατεστημένα όλα τα απαιτούμενα προγράμματα και λογισμικά Γεωπληροφορικής.Οι ομάδες 
χρησιμοποιούν έναν ή δύο υπολογιστές η κάθε μία, αν έχουν μοιράσει αρμοδιότητες στα επιμέρους 
μέλη.Το συγκεκριμένο και οριοθετημένο χρονικό διάστημα επιτρέπει την αποτελεσματική 

διαχείριση του χρόνου για συζήτηση και πειραματισμό. (Βαïνά, 1996).Άλλωστε το project ως 
εργασία δεν έχει αυστηρά καθορισμένα όρια, αφήνοντας ανοιχτά περιθώρια για νέες προεκτάσεις 
(Χρυσαφίδης, 2006). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σκοπός και στόχοι 

Οι μαθητές κατά την διάρκεια του project οργανώνουν την εργασία τους σε ορισμένο χρονικό 

διάστημα (Frey, 1986) ενώ θέτουν μετρήσιμους και επιτεύξιμους στόχους.Οι στόχοι υλοποιούνται 
με τα πιο αποτελεσματικά μέσα. Στα πλαίσια της δραστηριότητας οι μαθητές και οι μαθήτριες 
συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία (Βαϊνά,1996).Η προσεκτική παρατήρηση των 
δεδομένων προωθεί την ανακάλυψη, την έρευνα, τον πειραματισμό και όχι την απλή 

απομνημόνευση. Η αυτογνωσία και η λήψη αποφάσεων προωθείται και ενισχύεται μέσα από την 
ισότιμη αλληλεπίδραση (Καλδή, 2008).Οι πηγές αξιολογούνται κριτικά και εξάγονται οι αντίστοιχες 
πληροφορίες.Τα θέματα επίσης συνδέονται με το κοινωνικό παγκόσμιο περιβάλλον (UNICEF, 
2021). 

Στους στόχους του σχεδίου διδασκαλίας συμπεριλαμβάνονται πολλαπλοί στόχοι γνωστικοί 
(cognitive), συναισθηματικοί (affective),αλλά και ψυχοκινητικοί (psychomotor). Στο πλαίσιο των 
γνωστικών στόχων οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να διακρίνουν τις έννοιες που σχετίζονται με 
τους στόχους του ΟΗΕ.Επίσης πρέπει να είναι ικανοί να αναφέρουν τα δικαιώματα που έχει ένα 

παιδί, όπως η εκπαίδευση και να οδηγούνται σε ερμηνεία παραγόντων που συμβάλλουν ή εμποδίζουν 
την εφαρμογή του δικαιώματος της εκπαίδευσης.Αναφορικά με τους συναισθηματικούς στόχους οι 
μαθητές καλούνται να αναπτύξουν στάσεις απέναντι στην ισότιμη πρόσβαση όλων των ατόμων στην 
εκπαίδευση.Σε επίπεδο στάσεων συμπεριλαμβάνεται η αντίληψη της σημασίας της εκπαίδευσης ως 

ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και η εκτίμηση δυνατότητας για αλλαγή και βελτίωση της 
κατάστασης.Σχετικά με ψυχοκινητικούς στόχους οι μαθητές κατασκευάζουν διαγράμματα και 
χάρτες, αλλά και οπτικοποιήσεις σε ηλεκτρονική μορφή με την κατάκτηση δεξιότητας χειρισμού 
στατιστικών δεδομένων και γραφικών, οργάνωσης και δημιουργίας χάρτη μέσα από δεδομένα, με 

την συνδρομή εργαλείων Γεωπληροφορικής. 
Η ομάδα συνεργάζεται από κοινού με βάση την επιστημονική μέθοδο ανάλυσης δεδομένων. 

Ανάμεσα στα υπόλοιπα οφέλη, η ομάδα νιώθει πως συνέβαλε στην δημιουργία του κοινού έργου, 
αντλώντας ευχαρίστηση από την διαδικασία και τονώνει την αυτοεκτίμησή της (Χρυσαφίδης, 

2006).Τα οφέλη της μεθόδου της διαθεματικής προσέγγισης είναι τόσο μεσοπρόθεσμα αλλά και 
μακροπρόθεσμα (Frey, 1998).Μέσα από την πολύπλευρη προσέγγιση η γνώση εμφανίζεται ως ενιαία 
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στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, με την σύνθεση, ανάλυση και επανασύνθεση σε νέες οντότητες 
(Chard,Katz, 2000).Άλλα επιμέρους οφέλη αποτελούν η εμπλοκή όλων των μαθητών στην λύση ενός 
προβλήματος με κοινή βάση την συλλογικότητα και την συνεργασία.  Επίσης καθίστανται ικανοί να 
υποστηρίζουν τις απαντήσεις τους, να επιχειρηματολογούν διατυπώνοντας απόψεις με τρόπο 

πειστικό, να ακούν το συνομιλητή τους και να ανταλλάσσουν ιδέες, για να συνθέσουν συνεργατικά 
μια πρόταση-λύση, ενώ ανακαλύπτουν και εφαρμόζουν τη νέα γνώση μέσα από τη δική τους 
προσπάθεια.Η αυτενέργεια στα πλαίσια αυτά συνδυάζεται με την ακρίβεια και την ευστοχία (Καλδή, 
2008).Τέλος, προετοιμάζουν και παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε κοινό, πέρα από τους συμμαθητές 

τους και την/τον εκπαιδευτικό τους και έτσι βελτιώνουν τις δεξιότητές τους για ομιλία σε κοινό μέσω 
της παρουσίασης έργου (Δήμου, Παπαναγιώτου, 2021). 

2.2. Εκπαιδευτική μεθοδολογία 

Η μέθοδος του project που έχει αναφερθεί και ως μέθοδος της σύνθετης ερευνητικής εργασίας 
(Frey, 1986) αξιοποιήθηκε στο παρόν διδακτικό σενάριο. Μέσω της ερευνητικής εργασίας (project) 
(Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2007) επιχειρείται η ολιστική προσέγγιση του θέματος της έλλειψης 

εκπαίδευσης, αλλά και της σημασίας των στόχων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την 
βελτίωση των ανθρώπινων κοινωνιών,σε συνδυασμό με σύγχρονες μεθόδους έρευνας και 
καταγραφής των κοινωνικών ζητημάτων.Τα βιώματα των μαθητών και η πληροφόρηση που 
λαμβάνουν από άτυπες πηγές εκτός του σχολείου, αξιοποιούνται για την προσέγγιση εις βάθος.Το 

διδακτικό σενάριο βασιζόμενο στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και την ανακαλυπτική μάθηση 
επιχειρεί να καθοδηγήσει τους μαθητές στην οικοδόμηση της γνώσης μέσα στην ομάδα (Ράπτης, 
Ράπτη, 2005).  

Συνδυαστικά με τις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες κεντρικό ρόλο κατέχει η κατανόηση της 

μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων.Όπως και στην καθημερινή ζωή και την μελλοντική 
επαγγελματική εξέλιξη των μαθητών κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η επίλυση προβλημάτων.Μέσα 
από την επίλυση ενός προβλήματος σε ρόλο θέσης ευθύνης, όπως ένας υπεύθυνος του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, οι μαθητές εξοικειώνονται με την συστηματική και μεθοδευμένη επίλυση 

προβλήματος.Η αποτίμηση πληροφοριών που σχετίζονται με ένα υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα, 
συνδράμει στην κριτική αποτίμηση των καταστάσεων και την επέκταση του πεδίου.Οι μαθητές 
προβληματίζονται για την κατάσταση και την κατοχύρωση δικαιωμάτων ανά τον κόσμο και 
στοχάζονται κριτικά. 

2.3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων προσδιορίζει τα μέσα και τα 

εργαλεία που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση, αλλά και την διαδικασία που οι μαθητές θα 
ακολουθήσουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα με επιτυχία.Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο 
εμψυχωτή ενθαρρύνει τους μαθητές να ερευνήσουν (Χρυσαφίδης, 2006).Μπορεί επίσης να 
προτρέψει κάποιον μαθητή να εξηγήσει περαιτέρω την άποψή του στην ομάδα, αναφέροντας 

επιχειρήματα, καθώς η δραστηριότητα απαιτεί καλή τεκμηρίωση των απόψεων και όχ ι αυθαίρετη 
τοποθέτηση σε κάποια περιοχή.Ο εκπαιδευτικός καλείται να οργανώνει την διαδικασία,να δίνει 
οδηγίες και να κατευθύνει τις ομάδες.Παρέχει βοήθεια και διευκρινίσεις αν και όταν η ομάδα το 
χρειαστεί (Τριλιανός, 2002). Δεν παρεμβαίνει όμως στην διαδικασία επιλογής της αντίστοιχης 

περιοχής στον χάρτη. 
Ο εκπαιδευτικός αν διαπιστώσει πως υπάρχουν έντονες διαφωνίες και προβλήματα καλείται να 

παρέμβει με αποτέλεσμα να μην χαθεί το ενδιαφέρον και ο κατάλληλος ρυθμός εργασίας στην ομάδα, 
καθώς φροντίζει να διασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου.  Επίσης κατά 

την δραστηριότητα επιχειρεί να δημιουργήσει και να εδραιώσει το κατάλληλο μαθησιακό 
περιβάλλον, για να υλοποιηθεί ο δημοκρατικός και ανοιχτός διάλογος.Επίσης μπορεί να δώσει 
έμφαση σε μία πτυχή του θέματος, όταν οι μαθητές δυσκολευτούν (Δήμου, Παπαναγιώτου, 
2020).Στην πορεία των δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός επιχειρεί να αποδομήσει τα γνωστικά 
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εμπόδια των μαθητών και τις δυσκολίες που έχουν καθώς χειρίζονται τα εργαλεία Γεωπληροφορικής 
και το διδακτικό υλικό αλλά και τις έννοιες που αυτό περιέχει (ΕΑΙΤΥ, 2011).  

2.4. Φάσεις διδακτικού σεναρίου 

Στην πρώτη φάση πριν αρχίσει η υλοποίηση των δραστηριοτήτων, πραγματοποιούνται 
δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας των μαθητών.Κατά το στάδιο του 
προβληματισμού οι μαθητές ενημερώνονται για τους στόχους και το θέμα,αλλά και τους 

προκαταβολικούς οργανωτές της συγκεκριμένης δραστηριότητας.Αναφέρονται και υπενθυμίζονται 
οι αρχές της ομαδικής συνεργασίας που εδραιώνονται με το Συμβόλαιο της τάξης, στο οποίο πρέπει 
όλοι οι μαθητές να συμφωνήσουν σε έναν κοινό τρόπο εργασίας (Ματσαγγούρας, 2002).  

Στην συνέχεια στο στάδιο του προγραμματισμού, οι ομάδες διαμορφώνονται από τον 

εκπαιδευτικό. Δομούνται ανομοιογενείς ομάδες των πέντε ατόμων.Ο αριθμός αυτός των μελών στην 
κάθε ομάδα επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων για να καταλήξουν οι μαθητές σε μία κοινή 
λύση.Παράλληλα συμβάλλει στην λήψη μίας απόφασης σε περίπτωση διαφωνίας και διλήμματος. 
Δημιουργείται κλίμα μάθησης, διερεύνησης και συνεργασίας.Τα άτομα της ομάδας μελετούν την 

εργασία και τα στάδια που πρέπει να υλοποιηθούν και μοιράζουν επιμέρους ρόλους και καθήκοντα 
με κοινή συμφωνία.Κάποιοι μαθητές καταγράφουν σε ρόλο γραμματέα, ενώ κάποιος μαθητής μπορεί 
να αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή. Προτείνεται η συνεργασία δύο μαθητών σε κάθε ρόλο, ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα αλληλοβοήθειας.Σε περίπτωση που η ομάδα αποφασίσει να έχει κάποιον 

συντονιστή ή καθοδηγητή, αυτός δεν πρέπει να δρα με τρόπο αυταρχικό αλλά να σέβεται τις 
επιθυμίες και τον ρυθμό εργασίας της ομάδας.  

Η τάξη εργάζεται αρχικά στην ολομέλεια, ενώ στην συνέχεια στις επιμέρους ομάδες και 
υποομάδες των μαθητών που πρέπει να συνεργαστούν στο ίδιο πόστο, για να επιτύχουν το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα.Η εργασία επομένως εναλλάσσεται σε διαφορετικές μορφές.Στο πλαίσιο 
της ομάδας αναπτύσσονται επικοινωνιακές δεξιότητες όπως η ομιλία, η ακρόαση αλλά και η 
επιχειρηματολογία στο πλαίσιο του διαλόγου.Στην τελική φάση ο συντονιστής της ομάδας θα 
παρουσιάσει το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας.Η ομάδα σέβεται και αναδεικνύει την ατομική 

άποψη, αλλά προωθεί τον κοινό σκοπό (Δεδούλη, 2001).Οι μαθητές συνεργάζονται ουσιαστικά, 
αυτοοργανώνονται και ρυθμίζουν την συνεργασία τους. Η εργασία των ομάδων παρά το γεγονός ότι 
είναι οργανωμένη ως προς την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί,  δεν παύει να είναι αυθόρμητη 
και δημιουργική. 

Στα πλαίσια των διδακτικών ωρών, οι μαθητές εξοικειώνονται αρχικά με τα εργαλεία που θα 
αξιοποιηθούν.Στην συνέχεια διερευνώνται οι προγενέστερες γνώσεις των μαθητών σχετικά με τα 
ζητήματα που θίγονται στο διδακτικό σενάριο.Με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών 
(brainstorming) ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές αν γνωρίζουν τους στόχους του ΟΗΕ και 

προτρέπει να αναφέρουν τις απόψεις τους.Η αφόρμηση του σεναρίου γίνεται με βάση μία 
φωτογραφία ή ένα βίντεο που φανερώνει την στέρηση δικαιωμάτων σε ορισμένες περιοχές. Στην 
συνέχεια διατυπώνεται η ερώτηση οδηγός: «Είναι δεδομένο ότι όλα τα παιδιά στον κόσμο πηγαίνουν 
καθημερινά στο σχολείο και μορφώνονται;».Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να κινητοποιήσει το 

ενδιαφέρον και να κατευθύνει στην οργάνωση της εργασίας.To ερώτημα διατυπώνεται προκαλώντας 
τους μαθητές να συνεργαστούν και να διατυπώσουν απόψεις και επιχειρήματα, μέσω μελέτης 
διαφορετικών πηγών.  

Η οργάνωση των δραστηριοτήτων μετά την διατύπωση του ερωτήματος χωρίζεται σε δύο 

επιμέρους φάσεις. Στην πρώτη φάση, όταν δεν έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα, οι μαθητές ενεργούν 
κυρίως με βάση βιωματικές καταστάσεις και γνώσεις για τα ζητήματα αυτά.Ανάμεσα στα ζητήματα 
που προσεγγίζονται αποτελούν η σημασία του δικαιώματος της εκπαίδευσης και οι συνθήκες που 
ενδεχομένως στερήσουν το δικαίωμα αυτό (Kokic, Miks, 2019).Προτείνεται η ελεύθερη τοποθέτηση 

με βάση τις απόψεις των μαθητών στον χάρτη σε ευρύτερες περιοχές και χώρες που κρίνει η ομάδα 
πως αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.Οι μαθητές ξεκινούν από την ανάκληση βιωμάτων και 
εμπειριών από την καθημερινή ζωή (Kolb, 1984).Κατά την αναστοχαστική παρατήρηση τα βιώματα 
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και οι εμπειρίες συνδέονται στενά με το θέμα που θα διερευνηθεί στην τάξη. Η εμπειρία στο στάδιο 
της αφηρημένης θεωρητικής σύλληψης, βοηθά και συνδράμει στην οργάνωση του γνωστικού 
αντικειμένου (Kolb, 1984) αφού οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν στον χάρτη την περιοχή με 
την μεγαλύτερη ανάγκη για εδραίωση του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Η ομάδα αποφασίζει και 

σημειώνει με έντονο χρώμα την περιοχή που πιστεύει ότι οι άνθρωποι στερούνται ένα συγκεκριμένο 
δικαίωμα.Σε επόμενο επίπεδο αναζητούν λύσεις και μέτρα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που ΟΗΕ 
σχετικά με την παροχή σε όλους τους ανθρώπους από την παιδική τους αρχικά ηλικία του 
δικαιώματος της εκπαίδευσης.  

Στην συνέχεια και αφού η κάθε ομάδα αποφανθεί σε ποια περιοχή εντοπίζεται σε μεγαλύτερο 
βαθμό το πρόβλημα,παρέχονται στατιστικά και δεδομένα προς επεξεργασία.Μετά την παροχή των 
δεδομένων αρχίζει η δεύτερη φάση, με τους μαθητές να τοποθετούν σε πολύ συγκεκριμένες χώρες 
και περιοχές πάνω στον χάρτη τις υποθέσεις τους, στηρίζοντας την άποψή τους σε επιχειρήματα 

σχετικά με κοινωνικές, πολιτισμικές αλλά και πολιτικές συνθήκες.Οι αρχικές απόψεις των ατόμων 
που διατυπώθηκαν εμπειρικά κατά την πρώτη φάση μετά την έρευνα των στατιστικών και των 
δεδομένων επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται (Χρυσαφίδης, 2006).Το διαδίκτυο και εγκεκριμένοι 
ιστότοποι αποτελούν πηγή άντλησης πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη πολεμικών συρράξεων, 

πολιτικής αστάθειας, μεγάλων φυσικών καταστροφών αλλά και άλλων έκρυθμων και δύσκολων 
καταστάσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες για την παροχή και 
πρόσβαση στην εκπαίδευση.Τα στατιστικά, τα δεδομένα αλλά και οι πληροφορίες μπορούν να 
αντληθούν από ιστοσελίδες διεθνών οργανισμών,όπως η UNICEF,αλλά κι ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών. Η εκάστοτε ομάδα επιχειρεί να αναλύσει τα στατιστικά, ώστε να καταλήξει να επιλέξει μία 
περιοχή.   

Στο τέλος της διαδικασίας υλοποιούνται μεταγνωστικές δραστηριότητες που εξετάζουν τι 
έμαθαν και τι κατάφεραν να οικοδομήσουν μέσα από την ομαδική εργασία.Επίσης εξετάζεται 

συλλογικά από τους μαθητές η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από κάθε επιμέρους ομάδα.Η ομάδα 
επιδίδεται στην σύγκριση των προγενέστερων γνώσεων και των νέων οικοδομημένων εννοιών.Η 
ομάδα παρουσιάζει την εργασία της στην ολομέλεια, έχοντας την δυνατότητα να εξαγάγει 
συμπεράσματα και να συζητήσει με όλη την τάξη λαμβάνοντας παράλληλα την αντίστοιχη 

ανατροφοδότηση.Στην ολομέλεια τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιαστούν από τον συντονιστή 
κάθε ομάδας με την συνδρομή και των υπόλοιπων μελών.Οι μαθητές υιοθετούν τον αυθεντικό ρόλο 
του ατόμου που καλείται να λύσει πραγματικά προβλήματα της καθημερινής ζωής που μαστίζουν 
πολλές κοινωνίες. 

2.5. Μεθοδολογία - Εργαλεία και μέσα 

Οι μαθητές αρχικά συλλέγουν δεδομένα για το project από το διαδίκτυο, γεγονός που απαιτεί 

αρκετό χρόνο για οργάνωση και ταξινόμηση των πηγών και των δεδομένων.Οι μαθητές μπορούν να 
αναζητήσουν πληροφορίες από έντυπες αλλά και ηλεκτρονικές πηγές.Προϋποθέσεις υλοποίησης 
αποτελούν η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και η επεξεργασία βασικών απλών 
δεδομένων και διαγραμμάτων για το ζήτημα που ερευνάται μέσα από τα εργαλεία Γεωπληροφορικής. 

Σε πρώτη φάση μέσα από εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης καταγράφουν τις απόψεις 
τους και τις ιδέες που έχει η ομάδα.Η ομάδα εντοπίζει τα προβλήματα εκπαίδευσης και τα τοποθετεί 
στον παγκόσμιο χάρτη (στις περιοχές που θεωρεί ότι συμβαίνουν).Οι μαθητές μέσα από τα εποπτικά 
μέσα επιλογής τους (σφαιρική Γη, άτλαντας τοίχου κ.α.) αλλά και με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

(mind map) θα είναι σε θέση να οπτικοποιήσουν τις ιδέες και απόψεις τους δημιουργώντας τον δικό 
τους εννοιολογικό χάρτη (αναλογικό ή και ψηφιακό). 

Στην συνέχεια της δραστηριότητας αξιοποιούνται τα καινοτόμα εργαλεία Γεωπληροφορικής. 
Οι μαθητές υπάρχει περίπτωση να δυσκολευτούν στην χρήση των εργαλείων Γεωπληροφορικής, 

στην ανάλυση των διαγραμμάτων και των στατιστικών στοιχείων.Η διαδικασία της ανάλυσης και οι 
δυσκολίες μπορούν να λυθούν μέσα από εξοικείωση με τα εργαλεία σε απλές δραστηριότητες πριν 
την έναρξη του project, ενώ αν υπάρχει κάποια επιμέρους δυσκολία στον τρόπο δημιουργίας των 
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χαρτών αλλά και στην ανάλυση των δεδομένων οι ομάδες συνδράμουν η μία  την άλλη μέσα από την 
αλληλοβοήθεια.  

Σε δεύτερη φάση, για την δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί δωρεάν λογισμικό - ανοικτού 
κώδικα και συγκεκριμένα το λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών QGIS, που δίνει 

την δυνατότητα στον μαθητή μέσα από την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού να εξασκηθεί στην 
χωρική σκέψη αλλά και στην δημιουργία των τελικών θεματικών χαρτών. Για την δημιουργία των 
τελικών χαρτών, χρησιμοποιούνται τα εργαλεία του λογισμικού μέσα από την απλή μεθοδολογία της 
ψηφιακής χαρτογράφησης και της δημιουργίας χαρτών, δηλαδή χρήση τέχνης (χρωματικές 

διαβαθμίσεις) και επιστήμης χαρτών (τρόπος απεικόνισης).Επίσης οι μαθητές ερευνούν μέσα από 
διαφορετικές πηγές τα δεδομένα κρίνοντας παράλληλα τις πηγές ως προς την ορθότητά τους.  

Από όλους τους στόχους του ΟΗΕ επιλέχθηκαν κάποια στατιστικά και δημιουργήθηκαν 
θεματικοί χάρτες (παράρτημα χαρτών) που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις διαφορετικές 

πτυχές που επηρεάζουν την σχολική φοίτηση.Συγκεκριμένα εξετάζεται ο βαθμός ολοκλήρωσης της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράγοντες που μπορεί να διακόψουν την σχολική φοίτηση, όπως ο 
γάμος σε εφηβική ηλικία, ο εκφοβισμός και η βία (UNICEF, 2018), με τελικό αποτέλεσμα την 
δημιουργία χάρτη (Παράρτημα - Χάρτης 3).Η επιλογή του θεματικού χάρτη έγινε με απεικόνιση των 

ηπείρων του παγκόσμιου χάρτη και οπτικοποιήθηκαν τα δεδομένα με την τεχνική ραβδογραμμάτων 
και διαφορετικών χρωμάτων, ροζ για τα κορίτσια και μπλε για τα αγόρια.Η οπτικοποίηση έγινε σε 
ποσοστό τοις εκατό (%). 

 Επίσης δημιουργήθηκε θεματικός χάρτης των προσφύγων παιδικής ηλικίας έως 18 ετών 

(Παράρτημα - Χάρτης 2) με απεικόνιση των ηπείρων του παγκόσμιου χάρτη και οπτικοποιήθηκαν 
τα δεδομένα με την τεχνική κατηγοριοποίησης και χρωματικής διαβάθμισης.Η επιλογή των  
χρωμάτων διαβάθμισης έγινε στις διαβαθμίσεις του κόκκινου χρώματος.Το χρώμα αυτό βοηθάει 
στην κατανόηση του προβλήματος καλύτερα καθώς σχετίζεται με την διέγερση του ματιού, την 

ένταση του προβλήματος και την προσοχή που πρέπει να δοθεί.Διερευνώνται ακόμη  συνθήκες που 
παραβιάζουν βασικά δικαιώματα του παιδιού, όπως η μετανάστευση και η αναζήτηση ασύλου σε 
άλλες χώρες, αλλά και η παραβίαση του πρωταρχικού δικαιώματος ενός παιδιού στην ζωή.  

Ο τρίτος θεματικός χάρτης που δημιουργήθηκε από την επιλογή των δεδομένων  είναι ο χάρτης 

της παιδικής θνησιμότητας στις ηλικίες 5-14 χρονών (Παράρτημα - Χάρτης 1) με απεικόνιση των 
ηπείρων του παγκόσμιου χάρτη και οπτικοποιήθηκαν τα δεδομένα με την τεχνική κατηγοριοποίησης 
και χρωματικής διαβάθμισης.Η επιλογή των χρωμάτων  διαβάθμισης έγινε στις διαβαθμίσεις του 
κόκκινου χρώματος.Μελετώνται παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στον πρόωρο θάνατο ενός 

παιδιού, όπως το περιβάλλον που ζει, οι συνθήκες υγιεινής,η φτώχεια και άλλες συνθήκες.  
Στην τελική φάση θα γίνει αξιολόγηση και αποτίμηση της διαδικασίας μέσα από ένα 

ερωτηματολόγιο που θα αξιολογεί την αλλαγή των απόψεων της ομάδας πριν και μετά την 
δραστηριότητα.Το ερωτηματολόγιο θα έχει ενδεικτικές ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου που 

θα αφορούν όλες τις φάσεις της υλοποίησης του project.  

3.Συμπεράσματα 

Επομένως πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο που επικεντρώνεται στο πολύ κρίσιμο ζήτημα 
της ανάγκης διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών αλλά και όλων των ανθρώπων, όπως αυτή 
διατυπώνεται μέσα από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.Η  
εργασία στην ομάδα, η επεξεργασία πραγματικών δεδομένων με βάση την κριτική σκέψη και τον 

χειρισμό πολύ χρήσιμων εργαλείων Γεωπληροφορικής κατέχουν κεντρικό ρόλο.Στο πλαίσιο της 
τελικής αξιολόγησης γίνεται κριτική αποτίμηση του σχεδίου ελέγχοντας τον βαθμό επίτευξης των 
στόχων, τις δυσκολίες των μαθητών κατά την διάρκεια της προσέγγισης του θέματος αλλά και της 
ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας.Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να λάβει την μορφή ετεροαξιολόγησης 

αλλά και αυτοαξιολόγησης.  
Τα πλεονεκτήματα του διδακτικού σεναρίου εντοπίζονται στην προώθηση του τρόπου 

συνεργασίας των μελών, αλλά και την εξέταση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας τόσο των 
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επιμέρους υποομάδων αλλά και της ομάδας συνολικά.Κάθε μέλος αναστοχάζεται σχετικά με τον 
τρόπο που εργάστηκε και κατά πόσο συνεισέφερε στην εργασία της ομάδας, προωθώντας την 
μεταγνωστική δραστηριότητα στους μαθητές και την βελτίωση του τρόπου που εργάζονται μαζί με 
άλλα άτομα.Η αξία της διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι δεν ακολουθείται διαδικασία 

βαθμολόγησης αλλά δίνεται μεγάλη έμφαση στην ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, κατά 
τον χειρισμό δεδομένων και στατιστικών και την δημιουργία θεματικών χαρτών μέσα από εργαλεία 
Γεωπληροφορικής.Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές κάνουν λάθη και μπορούν να δοκιμάσουν και να 
μάθουν χωρίς το φόβο της βαθμολογικής επίπτωσης, ενώ σε κάθε περίπτωση η επιστήμη της 

Γεωπληροφορικής μέσω των GIS και της χαρτογραφίας επιτελεί ουσιαστικό εκπαιδευτικό ρόλο.  
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ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 
Μέλος συγγραφικής ομάδας επιμορφωτικού υλικού Β επιπέδου Τ.Π.Ε. 

 

Περίληψη 

Η ενεργητική μάθηση, η καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων και η αξιοποίηση των ΤΠΕ, είναι 
ζητούμενα από κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπως αυτή 
περιλαμβάνεται στα νέα Προγράμματα Σπουδών, καθώς και στα προγράμματα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, Β1 και Β2 επιπέδου, για την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική 
πράξη, διαιρείται στο παιδαγωγικό μέρος, στην ικανότητα αξιοποίησης λογισμικών και στην 
αξιοποίηση τεχνολογιών. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται αναδυόμενες τεχνολογίες στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως η αξιοποίηση κινητών συσκευών στη διδασκαλία, οι εικονικές 

περιηγήσεις, η επαυξημένη πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη, η τρισδιάστατη εκτύπωση, η 
ρομποτική και οι κατασκευές με Arduino, καθώς και απόψεις εκπαιδευτικών για το μέλλον της 
ενσωμάτωσης των τεχνολογιών αυτών στην εκπαίδευση. 

 

Λέξεις κλειδιά: κινητές συσκευές, τεχνολογίες στην εκπαίδευση, τεχνητή νοημοσύνη  

Εισαγωγή 

Δύο από τα σημαντικότερα ζητούμενα κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος είναι η 
αντικατάσταση του παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας με πιο σύγχρονα 
μαθητοκεντρικά μοντέλα, που να προάγουν την ενεργητική μάθηση και την καλλιέργεια των ήπιων 
δεξιοτήτων του «μαθητή του 21ου αιώνα», 

Η εφαρμογή του μοντέλου της Αντεσταμμένης Διδασκαλίας/Τάξης οδηγεί στην ενεργητική 
μάθηση (Τζωρτζάκης, 2021), σύμφωνα με την οποία, όσο πιο ενεργητική είναι η συμμετοχή του 
εκπαιδευομένου, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η απόκτηση γνώσης. (Καρατζά & Φίλιπς, 2007). 
Για την επίτευξη της ενεργητικής μάθησης πρέπει οι μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

που τους οδηγούν στη «μάθηση µε νόημα» (Bonwell & Eison, 1991), όπ. αναφ. στο (Roehl et al., 
2013), δραστηριότητες κατά τις οποίες όχι μόνο ακούν, αλλά διαβάζουν, γράφουν, συζητούν ή 
επιλύουν προβλήματα, και κυρίως, αναλύουν, συνθέτουν και αξιολογούν, δραστηριότητες που έχουν 
ως κοινό χαρακτηριστικό, το «σκέφτονται για όλα αυτά που κάνουν» (Eison, 2010).  

Δεύτερο σημαντικό ζητούμενο των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων για τον «μαθητή 
του 21ου αιώνα», εκτός από τη συνεργασία, την καινοτόμο σκέψη και την επίλυση προβλημάτων, 
είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όχι μόνο για βοήθεια του εκπαιδευτικού κατά τη 
διδασκαλία, αλλά για αξιοποίηση από τους μαθητές. (Larson & Miller, 2011). Αξίζει να αναφερθεί 

ότι κατά την τελευταία περίοδο της πανδημίας Covid-19, τα σχολεία δεν λειτουργούσαν για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα και τα μαθήματα γίνονταν αναγκαστικά από απόσταση,  όπου με τον όρο εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, χαρακτηρίζεται η εκπαίδευση στην οποία είτε ο εκπαιδευτής, είτε ο 
εκπαιδευόμενος, είτε το μαθησιακό υλικό, βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο, προσβάσιμο μέσω 

διαδικτύου (NCES, 2012). 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου Τ.Π.Ε  

Η αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών ή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και να φέρει θετικά αποτελέσματα στη 
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, 
τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, σημαντικές επενδύσεις σε υπολογιστικές και 
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δικτυακές υποδομές εξοπλισμού για τα σχολεία, καθώς και για την ανάπτυξη ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού. Αντίστοιχες προσπάθειες γίνονται για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Στην Ελλάδα, η ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων 
Τ.Π.Ε. της εκπαιδευτικής κοινότητας προσεγγίστηκε αρχικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. το διάστημα 2000-2004, γνωστή ως «Επιμόρφωση Α’ επιπέδου 
Τ.Π.Ε.» και στη συνέχεια με την επιμόρφωση στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη 
διδακτική πράξη, γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε (https://e-pimorfosi.cti.gr) 

Η επιμόρφωση Β επιπέδου, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υλοποιείται σε όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας και αφορά σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: α) η Εισαγωγική Επιμόρφωση για την 
εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. ή Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε., διάρκειας 36 διδακτικών ωρών 
(/plirofories/gia-to-b1) και β) η Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των 

Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη ή επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., που αφορά σε δεκατρείς (13) 
«συστάδες» (Εικόνα 1) στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών και 
έχει διάρκεια 60 ώρες, περιλαμβανομένων 18 ωρών υποστηρικτικών συναντήσεων για την εφαρ μογή 
στην τάξη.  

Η επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. έχει τρία κύρια μέρη  
α) το κυρίως παιδαγωγικό μέρος, με στόχο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του Διαδικτύου, με τη συνδυαστική αξιοποίηση 
ποικίλων ψηφιακών πόρων και μέσων ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες και 

παράλληλα να εντάσσουν δραστηριότητες στη διδακτική πράξη.   
γ) το μέρος που αφορά κυρίως στην αξιοποίηση τεχνολογιών, δηλ. στην εξοικείωσή τους με τα 

χαρακτηριστικά των ψηφιακών συστημάτων που αφορούν στην ειδικότητά τους και των μεταξύ τους 
αλληλεπιδράσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν τη διδασκαλία τους σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο αναφοράς και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με κριτικό και ταυτόχρονα παραγωγικό 
τρόπο τα νέα εργαλεία μάθησης και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς αυτά εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στην 
καθημερινή πρακτική. 

 

 
Εικόνα 1: Οι 13 συστάδες κλάδων επιμορφούμενων εκπαιδευτικών  

 

Κινητές συσκευές και αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση  

Μια από τις σημαντικότερες αξιοποιούμενες αναδυόμενες τεχνολογίες είναι οι κινητές 
συσκευές. 

Οι εφαρμογές των ασύρματων κινητών υπολογιστικών συσκευών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, mobile learning ή m-learning (στα ελληνικά κινητή μάθηση), είναι όρος που 
περιλαμβάνει όλες τις ασύρματες τεχνολογίες, φορητές (κινητές) συσκευές και εφαρμογές που 
μπορούν να υποστηρίξουν τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς χωρικούς ή / και 
χρονικούς περιορισμούς.  

https://e-pimorfosi.cti.gr/plirofories/gia-to-b1
https://e-pimorfosi.cti.gr/plirofories/gia-to-b1
https://e-pimorfosi.cti.gr/plirofories/gia-to-b1
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Οι ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό, συνήθως κινητά τηλέφωνα 
(smartphones) και ταμπλέτες (tablets), είναι φορητές και μπορούν να συνδεθούν σε κινητά ή 
ασύρματα δίκτυα, πράγμα που τις καθιστά εν δυνάμει γνωστικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία.  

Έναντι των φορητών υπολογιστών, έχουν μειονέκτημα, το μικρό μέγεθος των συσκευών 
εισόδου και εξόδου (πληκτρολόγια, οθόνες, κλπ.) που τις καθιστά πολλές φορές μη λειτουργικές για 
διάφορες χρήσεις ή περιορίζει σημαντικά την εργονομία τους. Το ίδιο όμως χαρακτηριστικό, 
αποτελεί και μεγάλο τους πλεονέκτημα.  

Μικρότερα σε μέγεθος από ένα φορητό υπολογιστή και ενεργειακά αυτάρκη για πολύ 
μεγαλύτερο χρόνο, το κινητό τηλέφωνο και η ταμπλέτα είναι φορητοί υπολογιστές που επιτρέπουν 
αντίστοιχες λειτουργίες και χρήσεις με ένα συμβατικό υπολογιστή, βασίζονται σε μια επίπεδη οθόνη 
αφής που λειτουργεί και ως πληκτρολόγιο και προσφέρουν υπηρεσίες, όπως σύνδεση στο διαδίκτυο, 

ηλεκτρονική ατζέντα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά επιπλέον διαθέτουν ενσωματωμένες 
βιντεοκάμερες και διάφορους αισθητήρες που παρέχουν δυνατότητες, κάποιες εκ των οποίων δεν τις 
βρίσκουμε σε σταθερούς ή φορητούς υπολογιστές Επιπλέον, οι κινητές συσκευές διαθέτουν 
ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Wi-Fi και Bluetooth που τους επιτρέπει τη σύνδεση με άλλες  

περιφερειακές συσκευές. 

Αξιοποίηση κινητών συσκευών στην εκπαίδευση  

Η χρήση κινητών υπολογιστικών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σήμερα 
έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αφενός, οι εφαρμογές αυτές γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη στο 
τεχνολογικό επίπεδο και σταθερή διάδοση στο κοινωνικό επίπεδο και, αφετέρου, γίνεται όλο και 

περισσότερο κατανοητό ότι μπορεί να προσφέρουν νέες μορφές επικοινωνίας, κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας και να διαμορφώσουν νέα περιβάλλοντα διδασκαλίας και 
μάθησης.  

Σημαντικό μέρος της σύγχρονης έρευνας με τις κινητές συσκευές εστιάζεται στις δυνατότητες 

που προσφέρουν για συνεργατική μάθηση. Η φορητότητα και συνδεσιμότητα που παρέχουν, 
θεωρείται ότι μπορεί να επιλύσουν ένα σημαντικό αριθμό από τις τεχνολογικές αδυναμίες των 
συμβατικών υπολογιστικών συστημάτων καθώς διαμορφώνουν ένα πιο φυσικό κινητό συνεργατικό 
περιβάλλον, όπου παρουσιάζουν δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα αφού α) δεν μετασχηματίζουν το 

περιβάλλον μάθησης μεταφέροντας τη διδασκαλία σε ένα εργαστήριο υπολογιστών β) 
διαφοροποιείται η σχέση των μαθητών με την τεχνολογία καθώς το επίκεντρο δεν είναι ο 
υπολογιστής αλλά ο μαθητής.  

Ειδικότερα στην περίοδο των περιορισμών πρόσβασης στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία 

στο σχολείο, λόγω της πανδημίας, παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος των μαθητών (άτυπα 
αναφέρθηκε πάνω από 30%) συνδεόταν μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ το ίδιο το Υπουργείο 
Παιδείας χορήγησε ταμπλέτες σε μαθητές. 

Σημαντική φαίνεται επίσης να είναι η συμβολή των κινητών υπολογιστικών συσκευών σε μια 

σειρά καινοτόμων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που προωθούν αφενός την ατομική και τη 
συνεργατική μάθηση και αφετέρου την οικοδόμηση γνώσεων και ικανοτήτων υψηλού επιπέδου και 
επιστημονικής κατανόησης.  

Αξιοποίηση κινητών συσκευών ως εργαλείο  υποβοήθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως η αναζήτηση πληροφοριών και η χρήση λογισμικών και 
εφαρμογών μέσω κινητών συσκευών, απλά διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία, σε άλλες 

όμως, όπως η συλλογή στοιχείων μέσω αισθητήρων, η επαυξημένη πραγματικότητα κ.α., δεν υπάρχει 
άλλη απλή και οικονομική επιλογή, παρά μόνο η χρήση των κινητών συσκευών.  

Οι κινητές συσκευές μπορούν να υποβοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζοντας 
δραστηριότητες οργάνωσης του σχολικού χρόνου και των δραστηριοτήτων μάθησης, 
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δραστηριότητες οπτικοποίησης: χρήση της κινητής συσκευής ως εργαλείου σχεδίασης και 
οπτικοποίησης εννοιών, διαδικασιών, δεδομένων, κ.λπ. Επίσης χρησιμοποιούνται για 
δραστηριότητες συνεργασίας και διαμοιρασμού δεδομένων, καθώς με χρήση της ασύρματης 
επικοινωνίας ο μαθητής μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους συμμαθητές, να αλληλεπιδράσει με 

αυτούς, να ανταλλάξει δεδομένα και κυρίως να εργαστεί συλλογικά σε κείμενα, εικόνες, κλπ. 
(Sharples, Roschelle 2010). Σημαντική δυνατότητα είναι οι δραστηριότητες αξιολόγησης, καθώς ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να παραλαμβάνει άμεσα τα αποτελέσματα ασκήσεων ή απαντήσεις σε 
ερωτήσεις που οι μαθητές στέλνουν μέσω των δικών τους συσκευών   

Αξιοποίηση κινητών συσκευών για απόκτηση, διαχείριση και αποστολή πληροφοριών 

Σε ότι αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες (π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία, λεξικά, υπερμεσικό 

υλικό, κλπ.) με τεχνικό περιορισμό το μικρό μέγεθος της οθόνης, οι κινητές συσκευές μπορούν να 
υποκαταστήσουν τα κλασικά σχολικά εγχειρίδια. Μπορούν επίσης να  αξιοποιηθούν για ασύρματη 
λήψη και αποστολή δεδομένων με γρήγορο και εύκολο τρόπο. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι για 
δραστηριότητες αναζήτησης πληροφοριών και επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, καθώς μπορούν να 

συνδεθούν στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο πρόσβασης στις υπηρεσίες του. 
Τέλος αξιοποιούνται για συγγραφή κειμένων, για καταχώρηση προσωπικών στοιχείων, κλπ., 
παίζοντας ρόλο προσωπικού βοηθού και οργανωτή. 

Αξιοποίηση αισθητήρων κινητών συσκευών για συλλογή δεδομένων και τη διενέργεια 

πειραμάτων 

Oι κινητές συσκευές συνδυάζουν υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας και ασύρματης ανταλλαγής 

δεδομένων και ενσωματωμένα υποσυστήματα με αισθητήρες που παλαιότερα αποτελούσαν 
αυτόνομες συσκευές.  

Είναι ιδανικά φορητά εργαλεία για αυτόνομη συλλογή στοιχείων μέσα και  έξω από την τάξη 
και «ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια που παρέχονται στους μαθητές κατά τη διάρκεια μαθησιακών 

δραστηριοτήτων εντός και εκτός της τάξης» (Luchini, Quintana & Soloway, 2004). 
Ένα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο, εκτός από τη δυνατότητα να λειτουργεί σαν τηλέφωνο, είναι 

πλέον υπολογιστής, οθόνη, πληκτρολόγιο, φωτογραφική μηχανή, μηχανή αναπαραγωγής ήχου, 
μηχανή προβολής πολυμέσων, ραδιόφωνο και περιλαμβάνει πολλούς αισθητήρες μεταξύ των οποίων 

αισθητήρα γεωγραφικής θέσης (GPS), αισθητήρα κλίσης, αισθητήρα επιτάχυνσης, αισθητήρα 
εγγύτητας και μέσω της φωτογραφικής μηχανής, αισθητήρα χαρακτηριστικών και έντασης φωτός, 
μέσω του μικροφώνου, αισθητήρα έντασης ήχου κλπ. Δεν πρέπει να παραλείπεται η δυνατότητα 
αυθεντικοποίησης του χρήστη που παρέχει, με χρήση κωδικών ασφαλείας και αισθητήρα 

αποτυπωμάτων που τις μετατρέπει σε εργαλεία προσωποποιημένων οικονομικών και άλλων 
συναλλαγών. 

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται διαρκώς εκατοντάδες εφαρμογές (apps) που 
αξιοποιούν τους αισθητήρες των κινητών, οι οποίες συνήθως διατίθενται δωρεάν. 

Δεδομένου ότι η όποια εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των κινητών συσκευών για αρνητικούς 
σκοπούς πρέπει να ελέγχεται, η παιδαγωγική τους αξιοποίηση στην εκπαίδευση αφορά κυρίως 
εφαρμογές που υπερτερούν των αντίστοιχων εφαρμογών των σταθερών ή φορητών υπολογιστών ή 
αποτελούν μοναδική λύση και μπορούν να γίνουν αποκλειστικά μέσω αυτών, καθώς αξιοποιούν έναν 

ή συνδυασμό αισθητήρων που οι υπολογιστές δεν διαθέτουν. Τέτοιες είναι οι εφαρμογές που 
αξιοποιούν τόσο τις δυνατότητες υπολογισμού και απεικόνισης των κινητών συσκευών, όσο και τους 
αισθητήρες, από τις οποίες, ενδεικτικά αναφέρονται, η εφαρμογή ΕΓΣΑ87 (EGSA87) που αξιοποιεί 
το GPS της κινητής συσκευής, καταγράφει γεωγραφικά στοιχεία και εξάγει αρχεία που αξιοποιεί το 

Κτηματολόγιο, η ομάδα εφαρμογών Vibaration Meter που αξιοποιούν τον αισθητήρα κίνησης της 
κινητής συσκευής και πραγματοποιούν μετρήσεις επιτάχυνσης καταγράφοντας «σεισμογράφημα», η 
ομάδα εφαρμογών Sound Meter που αξιοποιεί το μικρόφωνο του κινητού τηλεφώνου για την 
μέτρηση της ηχητικής στάθμης και πολλές άλλες (Εικόνα 2) 
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Εικόνα 2. Εφαρμογές που αξιοποιούν αισθητήρες σε κινητές συσκευές  

 

Άλλες εφαρμογές είναι αυτές που αξιοποιούν τους αισθητήρες επιτάχυνσης σε τρείς άξονες 
των κινητών, για να μετρούν από τον αριθμό των βημάτων του χρήστη και τον υπολογισμό δεικτών 
που σχετίζονται με την υγεία, μέχρι την ανίχνευση σεισμών. Συνδυασμός των δεδομένων των 

αισθητήρων είναι επίσης συνηθισμένος, με πιο χαρακτηριστικές αυτές που αξιοποιούν την κάμερα 
και την οθόνη σε συνδυασμό με τους αισθητήρες κίνησης κλίσης και GPS, προκειμένου να 
δημιουργηθούν εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας.(Εικόνα 3)  

 

 
 

Εικόνα 3. Επαυξημένη πραγματικότητα σε μουσείο  

Εικονική Πραγματικότητα, Εικονικές Περιηγήσεις και Επαυξημένη Πραγματικότητα 

H Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality ή VR) και η Επαυξημένη Πραγματικότητα 
(Augmented Reality ή AR), σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και διάδοση των φορητών συσκευών, 

αρχίζουν να υιοθετούνται ως Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική  διαδικασία και στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Εικονική Πραγματικότητα ονομάζεται η προσομοίωση ενός πραγματικού ή φανταστικού 
περιβάλλοντος από έναν υπολογιστή, το οποίο στη βέλτιστη μορφή του ο άνθρωπος -χρήστης το 

αντιλαμβάνεται ως πραγματικό (Λέπουρας κ.ά., 2015). Στην εικονική πραγματικότητα δημιουργείται 
ένας τεχνητός κόσμος στον οποίον ένα άτομο μπορεί να «εμβυθιστεί» (immersion) Στην περίπτωση 
που ζητείται η επαύξηση του φυσικού κόσμου, με ψηφιακές πληροφορίες, κυρίως με σύμβολα, 
κείμενα κ.α., η τεχνολογία ονομάζεται Επαυξημένη Πραγματικότητα και χρησιμοποιείται κυρίως με 

κινητές συσκευές, όπου η πραγματικότητα, όπως αυτή συλλαμβάνεται από το φωτογραφικό φακό, 
εμπλουτίζεται με πληροφορίες και απεικονίζεται στην οθόνη (Μουστάκας κ.ά., 2015).  

Εικονικές Περιηγήσεις στην εκπαίδευση 

Μία μορφή εικονικής πραγματικότητας είναι η εικονική περιήγηση, ένας τρόπος ρεαλιστικής 
αποτύπωσης του περιβάλλοντα χώρου σε μία επίπεδη οθόνη (Sanchenko, 2020) που παρέχει τη 
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δυνατότητα της ψευδαίσθησης της επιτόπου παρουσίας στο χώρο, με παροχή και επιπλέον 
πληροφοριών. 

Οι χώροι που απεικονίζονται συνήθως είναι υπαρκτοί και έχουν φωτογραφηθεί, ανάλογα με 
την επιδιωκόμενη ποιότητα, με κινητό τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή ή κάμερα 3D, μπορεί όμως 

να είναι εξ ολοκλήρου τεχνητοί και να εμφανίζονται στον χρήστη μέσω μίας οθόνης ή μέσω ειδικών 
συσκευών προβολής τύπου μάσκας.  

H διδασκαλία σε περιβάλλοντα εκτός του σχολείου, μπορεί να δημιουργήσει στους μαθητές 
ευκαιρίες να εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες, όπου η μάθηση κατευθύνεται από τα δικά τους 

ενδιαφέροντα (Rennie et al., 2003). Ο εκπαιδευτικός ρόλος των επισκέψεων στα μουσεία είναι πλέον 
αποδεκτός, με τη μάθηση στο μουσείο (Νικονάνου, 2015). Συμπληρωματικά και βοηθητικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν και εικονικά μουσεία, όπου με τον όρο (virtual museum) 
υποδηλώνεται η δημιουργία αντίγραφου ενός πραγματικού μουσείου που αξιοποιεί την τεχνολογία 

ως μέσο για τη διαδικασία της ψηφιοποίησης των πληροφοριών.  
Εκτός από τις εικονικές περιηγήσεις μουσείων που έχουν δημιουργηθεί από επαγγελματίες, 

υπάρχουν και απλούστερες εικονικές περιηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς και 
μαθητές, με αξιοποίηση δωρεάν εφαρμογών, όπως η εικονική περιήγηση στο Μουσείο Καζαντζάκη 

(Βλαχοκυριάκου & Παντελάκη, 2015) (Εικόνα 4) που έγινε με τη συνεργασία μαθητών και βρίσκεται 
στον ιστότοπο http://kazantzakis.weebly.com/  

 

 
 

Εικόνα 4.  Εξωτερική άποψη του μουσείου με παράθεση των συμβόλων πλοήγησης  

 

Εκτός από τις εικονικές περιηγήσεις σε υπαρκτά μουσεία, σημαντικές για την εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι και οι περιηγήσεις σε μη υπαρκτά, πλήρως εικονικά μουσεία, που μπορεί να 
δημιουργηθούν για θέματα ή αντικείμενα που δεν βρίσκονται συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένους 

μουσειακούς χώρους, όπως μια συλλογή αντικειμένων για την ιστορική εξέλιξη των μέσων 
επικοινωνίας, των τοπογραφικών οργάνων, των τεχνολογιών κινητήρων εσωτερικής καύσης κ.α. 
όπως αυτή στο εικονικό μουσείο Πληροφορικής  στο Φωτόδεντρο 
(http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3129 (Εικόνα 5). 

 

http://kazantzakis.weebly.com/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3129
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Εικόνα 5. «Μουσείο Πληροφορικής» χώρος δημιουργημένος με το Unity 

 Tεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας  

 

Η τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality – AR) ή αλλιώς 
επαυξημένη πραγματικότητα, είναι μια τεχνολογία που επαυξάνει τον φυσικό κόσμο με ψηφιακά 

στοιχεία. Χρησιμοποιείται περισσότερο στις κινητές συσκευές και επαυξάνει την προβολή τoυ 
φυσικού κόσμου, με ψηφιακές πληροφορίες (κείμενα, ήχους και βίντεο) (Μουστάκας κ.ά., 2015),  
επιτρέποντας σε πραγματικά και εικονικά αντικείμενα να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο και να 
αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο (Azuma, 1997) (Εικόνα 6).  

 

 
 

Εικόνα 6. Επαυξημένη πραγματικότητα για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς  

 

Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες οι oπoίες είναι 
αναγκαίες στο χρήστη, ενσωματώνοντάς τις στο κατάλληλo μέρος και την κατάλληλη χρονική 
στιγμή. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές που διατίθενται για κινητές συσκευές στις οποίες η εικόνα της 
πραγματικότητας εμπλουτίζεται με υπέρθεση επιπλέον πληροφοριών (Goldiez et al., 2004)., όπως 

πχ. αυτές στις οποίες στην εικόνα της κάμερας προστίθενται πληροφορίες που σχετίζονται με την 
κλίση του κινητού τηλεφώνου (Εικόνα 7) με σκοπό τον έλεγχο της καθετότητας, αυτές στις οποίες 
προστίθενται πληροφορίες από το GPS κ.α.  
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Εικόνα 7. Εφαρμογή Laser Level του Android για τον έλεγχο της καθετότητας που αξιοποιεί τον εσωτερικό αισθητήρα 

κλίσης της συσκευής και Εφαρμογή «πυξίδα» του Android: σε οριζόντια θέση απεικονίζει μια πυξίδα, όταν βρίσκεται κάθετα 

λειτουργεί ως εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας  

Η επαυξημένη πραγματικότητα στην Εκπαίδευση  

Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση έχει τις βάσεις της στις αρχές 
της εμπλαισιωμένης μάθησης και του επoικoδoμισμoύ και πλαισιώνει τον τρόπο που oι μαθητές 

μαθαίνουν καθώς η γνώση αποκτά νόημα καθώς εντάσσεται σε ένα αυθεντικό πλαίσιo που συντελεί 
στο σχηματισμό νoητικών δoμών από τo μαθητή (Dunleavy & Dede, 2014). 

Ερευνητές υπoγραμμίζoυν την αξία της δυνατότητας που παρέχει η τεχνολογία στους μαθητές 
να αλληλεπιδράσoυν απευθείας και σε πραγματικό χρόνο με εικονικά αντικείμενα, στα οποία δεν 

έχουν πρόσβαση στο φυσικό κόσμo, είτε λόγω επικινδυνότητας, είτε λόγω χρoνικής ή χωρικής 
απόστασης, είτε επειδή πρόκειται για φανταστικά δημιoυργήματα, είτε λόγω του ότι οι διαστάσεις 
τoυς δεν τo επιτρέπουν (Chen, Fan, & Wu, 2016; Di Serio, Ibáñez, & Kloos, 2013).  

Για παράδειγμα, ένα σχoλικό εγχειρίδιo μπορεί να εμπεριέχει ενσωματωμένες εικόνες-

στόχους, που όταν αυτoί εντoπίζονται από μία κινητή συσκευή με εγκατεστημένη την σχετική 
εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, να εμφανίζoνται, μέσω της συσκευής, επιπλέον κείμενο, 
γραφικά στοιχεία, βίντεο και ήχoς, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της Εικόνας 8, που επαυξάνει 
εικόνα του σχολικού βιβλίου της Τεχνολογίας Τα αντικείμενα που εμφανίζονται σε υπέρθεση είναι 

βίντεο, τρισδιάστατο (3D) μοντέλο και εικονικό κουμπί που περιέχει υπερσύνδεσμο που εμφανίζει 
εξωτερικό περιεχόμενο, ενώ θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και φωτογραφία, πανοραμική 
φωτογραφία, κινούμενα σχέδια και ήχος. 

 

 

Εικόνα 8: Αντικείμενα Επαυξημένης Πραγματικότητας AR σε φωτογραφία σχολικού βιβλίου 
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Μεταξύ αρκετών άλλων, σε βιβλιογραφική ανασκόπηση 20 μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία 
που δημοσιεύτηκαν από το 2017 και μετά, για την εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς (Βολιώτη 2021) όλες οι έρευνες χρησιμοποίησαν κινητές συσκευές –έξυπνα 
τηλέφωνα και tablet- για την υλοποίηση των εφαρμογών Επαυξημένης πραγματικότητας στη 

μαθησιακή διαδικασία και από τα αποτελέσματα φαίνεται πως η αξιοποίηση της επαυξημένης 
πραγματικότητας στο μάθημα, ενισχύει την κατανόηση των μαθητών, βελτιώνει τη συμμετοχή τους 
στη μαθησιακή διαδικασία, προσφέρει κίνητρο για μάθηση, προσδίδει στην εκπαιδευτική διαδικασία 
έναν παιγνιώδη χαρακτήρα και τελικά βελτιώνει τις επιδόσεις των μαθητών.  

Εκπαιδευτική ρομποτική 

Η Ρομποτική (Robotics) είναι το επιστημονικό πεδίο που συγκεντρώνει μεθόδους και τεχνικές, 

οι οποίες αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτόματων μηχανών που αποκαλούνται ρομπότ 
(robot). Κάνει χρήση αρχών της Μηχανικής, , των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Ηλεκτρονικής 
και πρόσφατα, της Τεχνικής Νοημοσύνης. Το ρομπότ αποτελείται από έναν μικροεπεξεργαστή 
(controller), μέσω του οποίου προγραμματίζεται, καθώς και από έναν ή περισσότερους αισθητήρες 

(sensors) και όργανα δράσης (effectors). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική (Educational Robotics) είναι 
το πεδίο της Πληροφορικής και της Μηχανικής που σχεδιάζει και κατασκευάζει εκπαιδευτικά 
ρομπότ.  

Η χρήση της ρομποτικής σαν εργαλείο μάθησης, βασίζεται στον κατασκευαστικό 

εποικοδομισμό (constructionism) (Ackermann, 2001), σύμφωνα με τον οποίο η κατασκευή της 
γνώσης γίνεται με ιδιαίτερη επιτυχία όταν ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά στην κατασκευή 
αντικειμένων που θα κοινοποιήσει σε άλλους. 

Η ρομποτική είναι ένας τρόπος να αναπτυχθεί η υπολογιστική σκέψη (Wing, 2006) και μπορεί 

να καλύψει ανάγκες στη διδασκαλία κυρίως των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της 
Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) σαν επιστημονικά πεδία που αλληλεπιδρούν όταν οι 
μαθητές επιλύουν πραγματικά προβλήματα. και να ενταχθεί και σε διδακτικά αντικείμενα όπως π.χ. 
φυσική, γεωγραφία, ιστορία κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό σενάριο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την κατασκευή της ρομποτικής συσκευής αλλά και τον προγραμματισμό της.  
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ένα διαδεδομένο ρομποτικό πακέτο κατασκευαστικής 

ρομποτικής είναι το Lego Midnstorms (Αλιμήσης, 2008).  

Κιτ με μικροεπεξεργαστές υπολογιστές – πλακέτες 

Τα ηλεκτρονικά είναι πλέον προσιτά σε περισσότερους ανθρώπους λόγω του συνεχώς 
μειούμενου κόστους τους, ωστόσο και ο προγραμματισμός τους πλέον απευθύνεται σε μεγαλύτερο 

κοινό όπως, φοιτητές και μαθητές όλων των κατευθύνσεων, χομπίστες, καλλιτέχνες κ.α. (Εικόνα 9). 
Σταθμό σε αυτή τη μετάβαση αποτέλεσε η ανάπτυξη του Arduino μιας ολοκληρωμένης πρότασης 
για τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών που περιλαμβάνει α) μια πλακέτα μικροεπεξεργαστή με 
δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων και κινητήρων και β) το περιβάλλον προγραμματισμού της με μια 

γλώσσα προγραμματισμού που υλοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό  
 

 
Εικόνα 9. Εκπαιδευτικοί μικροεπεξεργαστές – πλακέτες 
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Ένας άλλος μικροεπεξεργαστής με σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό είναι το Microbit 
καθώς και μία πλακέτα που είναι ένας αυτόνομος υπολογιστής, όπως το Raspberry Pi στο οποίο 
μπορούν να συνδεθούν πληκτρολόγιο, ποντίκι και οθόνη και να λειτουργήσει σαν υπολογιστής,  

Τρισδιάστατη (3D) Εκτύπωση 

Οι 3D τεχνολογίες, δηλ. η τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση (3D printing) 
χρησιμοποιούνται κυρίως από επαγγελματίες όπως οι σχεδιαστές προϊόντων και οι Μηχανικοί για 

την κατασκευή στερεών αντικειμένων τριών διαστάσεων. Επίσης οι μαθητές, μέσα από την 
εκμάθηση λογισμικού σχεδίασης και σε συνδυασμό με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μπορούν να 
μάθουν να επιλύουν προβλήματα στα πλαίσια σχεδιαστικών περιβαλλόντων που προσομοιάζουν 
στην πραγματικότητα, αποκτώντας προσόντα πολύ χρήσιμα για την αγορά εργασίας στο μέλλον.  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια μέθοδος κατασκευής με διαφορετική λογική από 
παλαιότερες συμβατικές μεθόδους παραγωγής, καθώς με τις παραδοσιακές βιομηχανικές 
διαδικασίες, τα μηχανήματα αφαιρούν υλικό, ενώ η εκτύπωση 3D χρησιμοποιεί διεργασίες 
εναπόθεσης υλικού, με τα κομμάτια να κατασκευάζονται με τη σταδιακή προσθήκη λεπτών 

στρώσεων υλικού, με βάση  αντίστοιχα ψηφιακά μοντέλα που δημιουργούνται σε σχεδιαστικά 
προγράμματα που εξάγουν αρχεία 3D. Η τεχνολογία αυτή έχει αξιοποιηθεί από μαθητές και σχολεία 
για την παραγωγή εκπαιδευτικών αλλά και χρηστικών αντικειμένων προσαρμοσμένων σε 
συγκεκριμένες απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων βάσεις για φωτοβολταικά συστήματα, τεντωτήρες 

μάσκας για Covid-19 κ.α. που έχουν σχεδιαστεί από μαθητές (Εικόνα 10) 
 

 
 

Εικόνα 10: Έργα μαθητών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης  

Τεχνητή νοημοσύνη 

Τη σημερινή εποχή, όλες οι πληροφορίες, βρίσκονται διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου και 
μπορούν να αναζητηθούν με μηχανές αναζήτησης, η οποία πλέον γίνεται μέσω πλήρων φράσεων 

φυσικής γλώσσας, που μπορούν επίσης να υπαγορεύονται φωνητικά, καθώς και μέσω εικόνων. 
Τις πληροφορίες αυτές, η μηχανή αναζήτησης συνδυάζει «έξυπνα» προκειμένου να εμφανίσει 
ταξινομημένα τα πιο συναφή αποτελέσματα που μπορεί να είναι καταχωρημένα σε διάφορες 
γλώσσες, οι οποίες επίσης μπορούν να μεταφραστούν αυτόματα στην επιθυμητή. Τα παραπάνω 

δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence  – 
A.I.) 

Σύμφωνα με έναν γενικά παραδεκτό ορισμό, Τεχνητή Νοημοσύνη ονομάζεται κάθε 
συσκευή που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της και αναλαμβάνει δράσεις που μεγιστοποιούν 

τις πιθανότητες επιτυχίας της επίτευξης των στόχων της, ενώ σε παρουσίαση που έδωσε ο κ. Κ. 
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Δασκαλάκης «μία μηχανή που καταλαβαίνει το περιβάλλον της και κάνει λογικούς 
συλλογισμούς και ενέργειες για να πετύχει ένα στόχο».  

Τα συστήματα μηχανικής μάθησης (machine learning) αποτελούν την υποκατηγορία της 
ΤΝ που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σήμερα. Πρόκειται για εφαρμογές λογισμικού που 

ενσωματώνουν αλγόριθμους μάθησης. Δηλαδή έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν αυτόματα, 
να αποφασίζουν, να προβλέπουν, να προσαρμόζονται, να αντιδρούν στις αλλαγές, να 
βελτιώνονται από την εμπειρία χωρίς να έχουν προγραμματιστεί ρητά (Samoili et al., 2020). 
Ουσιαστικά επεξεργάζονται μεγάλο πλήθος δεδομένων και αναζητούν σε αυτά 

επαναλαμβανόμενα πρότυπα (patterns).Από τη στιγμή που ένα σύστημα έχει εκπαιδευτεί 
κατάλληλα, μπορεί να είναι πολύ αποδοτικό, συχνά περισσότερο αποδοτικό από μεμονωμένους 
ανθρώπους, καθώς αξιοποιεί μεγάλο πλήθος δεδομένων που ένας μόνο άνθρωπος δεν μπορεί να 
διαθέτει. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, στο πεδίο της οπτικής αναγνώρισης, είναι η διάγνωση 

μίας ασθένειας από ακτινογραφίες. ΄Ένας άνθρωπος μπορεί να εκπαιδευτεί από λίγες εικόνες 
που βρίσκονται σε ένα βιβλίο και στη συνέχεια να επεκτείνει τις γνώσεις του από την εμπειρία,  
καθώς κάθε νέα περίπτωση προστίθεται στις υπάρχουσες γνώσεις του. Παρόλα αυτά, η εμπειρία 
ενός μόνο ανθρώπου είναι περιορισμένη, πράγμα που δεν συμβαίνει σε ένα σύστημα ΤΝ, το 

οποίο για να εκπαιδευτεί χρειάζεται εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, που όμως γίνεται 
σχετικά γρήγορα και οδηγεί σε διαγνώσεις με ήδη καλύτερα ποσοστά επιτυχίας από αυτά των 
ανθρώπων. Η ΤΝ μπορεί επίσης να αναγνωρίζει και να εντοπίζει μοτίβα (paterns) μέσα σε 
δεδομένα, σε κάποιους τομείς ήδη περισσότερα από αυτά που η επιστήμη έχει καταφέρει, όπως 

πχ μοτίβα που σχετίζονται από τις καιρικές συνθήκες και τους σεισμούς, μέχρι την κίνηση των 
αεροσκαφών στο αεροδρόμιο πριν την απογείωση και τις συνθήκες που ευνοούν τη μελέτη των 
μαθητών. 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο στη διδασκαλία 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα αξιοποίησης της ΤΝ στην εκπαίδευση είναι αυτό της Khan 
Academy (Ruipérez-Valiente et al, 2015). Προσφέρει σειρά μαθημάτων υπό μορφή video για 

διάφορα σχολικά μαθήματα και κατάλληλα για διάφορες ηλικίες μαθητών, στα πρότυπα του 
flipped classroom, όπου οι μαθητές βλέπουν τα video στο σπίτι τους, καλύπτοντας έτσι το τμήμα 
που αντιστοιχεί στη διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος, αφήνοντας το σχολικό χρόνο για 
την υλοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων ενεργητικής μάθησης που καλύπτουν στη 

διδασκαλία το τμήμα της εφαρμογής και των ασκήσεων του μαθήματος. Με αξιοποίηση της 
Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς των μαθητών στο σχολείο, 
η πρόοδος και η συμπεριφορά κάθε μαθητή πάνω στη μαθησιακή γραμμή παρακολουθείται 
προκειμένου το σύστημα να του υποδεικνύει τα video που πρέπει να μελετήσει και τη σειρά που 

πρέπει να γίνεται αυτό. 
Έτσι, κάθε μαθητής διδάσκεται εξατομικευμένα καθώς όσοι έχουν κενά επαναλαμβάνουν  

κάποια μαθήματα, κάποιοι παραλείπουν μαθήματα και κάποιοι βλέπουν εναλλακτικά video 
κατάλληλα διαμορφωμένα για διαφορετικά μαθησιακά στυλ 

Παρομοίως, τη σχολική χρονιά (2017-2028), αξιοποιήθηκε από τον συγγραφέα 
(Τζωρτζάκης, 2018), σε σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης, η πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης 
(Learning management System – LMS) Moodle η οποία δίνει τη δυνατότητα για εγκατάσταση 
και αξιοποίηση προσθέτων για την εμφάνιση πληροφοριών που αφορούν στους μαθητές τα 

οποία γενικά ονομάζονται Analytics. Στην κατηγορία που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη 
για να μαθαίνει από την συμπεριφορά των μαθητών και να βοηθά τον εκπαιδευτικό ανήκει το 
πρόσθετο Inspire, το οποίο εγκαταστάθηκε λειτούργησε πειραματικά για ένα σχετικά μικρό  
χρονικό διάστημα, βλ. Εικόνα 11. 
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ΕΙκόνα 11. το πρόσθετο Inspire 

 

Η εφαρμογή εξετάζει διάφορους τομείς δραστηριότητας των μαθητών, από την 
ενασχόληση με τα μαθησιακά αντικείμενα μέχρι την μεταξύ τους κοινωνική αλληλεπίδραση και 

καταλήγει σε πιθανά συμπεράσματα για τα οποία ενημερώνει τον εκπαιδευτικό. Προκειμένου 
όμως τα αποτελέσματα να είναι εφαρμόσιμα απαιτείται εκπαίδευση της εφαρμογής που όπως 
κάθε εφαρμογή Μηχανικής Μάθησης, απαιτεί μεγάλο αριθμό δεδομένων  

Απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών στη διδακτική 

πράξη 

Στο πλαίσιο της εργασίας, ζητήθηκε η άποψη εκπαιδευτικών, ως προς τη διείσδυση των νέων 

αυτών αναδυόμενων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Το δείγμα των εκπαιδευτικών που 
απάντησαν ανήκει στην κατηγορία «δείγμα ευκαιρίας» και δεν μπορεί να γενικευτεί στο σύνολο των 
εκπαιδευτικών, αποτελεί όμως μία καταγραφή της άποψης ενός αρκετά σημαντικού αριθμού 
εκπαιδευτικών που έχουν κυρίως τεχνικό ή θετικό προσανατολισμό.  

 

Απάντησαν 189 εκπαιδευτικοί από ένα σύνολο 1720 στους οποίους στάλθηκε το 
ερωτηματολόγιο, που περιλάμβανε δύο μόνο ερωτήσεις που αφορούσαν σε οκτώ αναδυόμενες 
τεχνολογίες. Οι τέσσερις από αυτές αφορούσαν στην αξιοποίηση κινητών συσκευών. Για να 
αποκλειστεί τυχόν τυχαία παρατήρηση, δόθηκε η παρακάτω διευκρίνηση   

«Οι ερωτήσεις σχετίζονται με χρήση τεχνολογιών ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ σας στο σχολείο 
στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος ή έστω, ενότητας μαθήματος (όχι όμως σαν απλό πειραματισμό μίας 
φοράς που δεν θα επαναληφθεί)» 
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1η Ερώτηση 

«Η αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπως αυτή περιλαμβάνεται στα προγράμματα επιμόρφωσης για την 

εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, Β1 και Β2 επιπέδου, περιλαμβάνει και 
την αξιοποίηση τεχνολογιών.  

Κάποιες από αυτές θεωρούνται "αναδυόμενες"  όπως η αξιοποίηση κινητών συσκευών στη 
διδασκαλία, οι εικονικές περιηγήσεις, η επαυξημένη πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη, η 

τρισδιάστατη εκτύπωση, η ρομποτική και οι κατασκευές με Arduino, πόσο όμως θεωρείτε ότι 
πράγματι θα ενσωματωθούν στην ελληνική εκπαίδευση;» 
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2η Ερώτηση 

«Τι πιθανότητες δίνετε, η χρήση μίας τεχνολογίας να είναι ο κανόνας σε κάποια μαθήματα μετά 

από 5 χρόνια;» 
 

 
 

 

Συζήτηση:  

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στα σχολεία με αυξανόμενη συχνότητα και η 

αξιοποίηση τους ενθαρρύνεται και διδάσκεται μέσα και από  προγράμματα επιμόρφωσης, με 
σημαντικότερο το πρόγραμμα για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Όμως, παρά το 
ότι αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες απαιτούν τη χρήση κινητών συσκευών, η νομοθεσία δεν 
ενθαρρύνει τη χρήση των κινητών συσκευών των μαθητών στο σχολείο, αφήνοντας τη δυνατότητα 
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στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει συσκευές του σχολείου αυστηρά στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης διδακτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα ανέμενε κάποιος, στην πρώτη 
ερώτηση, μάλιστα με τη διευκρίνηση ότι «Οι ερωτήσεις σχετίζονται με χρήση τεχνολογιών ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ … όχι όμως σαν απλό πειραματισμό μίας φοράς που δεν θα επαναληφθεί» το 

ποσοστό της αξιοποίησης του κινητού τηλεφώνου για αναζήτηση πληροφοριών την παρούσα 
σχολική χρονιά να ήταν σημαντικά μικρότερο από το 51% που καταγράφηκε. Ενδιαφέρον επίσης 
είναι το μικρό ποσοστό αισιοδοξίας ως προς τη χρήση της Τεχνητής νοημοσύνης, ίσως διότι αρκετοί 
δεν γνωρίζουν ότι αυτή χρησιμοποιείτε ήδη τουλάχιστον για κάθε είδους αναζήτηση. Καταλήγοντας, 

παρά την αρκετά αισιόδοξη άποψη για γενίκευση των τεχνολογιών αυτών σε διάστημα πενταετίας, 
κρίνεται σημαντική η διεξαγωγή πληρέστερης ποσοτικής έρευνας, σε αριθμό και δείγμα 
εκπαιδευτικών του οποίου τα αποτελέσματα να μπορούν να γενικευτούν, προκειμένου να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα.  
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

 
Χρυσικού Βασιλική 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 και ΠΕ70 

 
Ποδάρα Αποστολία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

Περίληψη  

Οι Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΑΦ) χαρακτηρίζονται από βασικά ελλείμματα 

σε τρεις τομείς, στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και την επαναλαμβανόμενη 
συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν στρατηγικές παρέμβασης που βοηθούν τα άτομα με 
αυτισμό. Για το σκοπό αυτό, η Εικονική Πραγματικότητα, μια προσομοίωση του πραγματικού 
κόσμου η οποία δημιουργείται από υπολογιστή, μπορεί να είναι χρήσιμη καθώς επιτρέπει στους 

εκπαιδευτές να προσφέρουν ένα ασφαλές, επαναλαμβανόμενο και διαφοροποιήσιμο περιβάλλον  
κατά τη διάρκεια της μάθησης. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας που έχει ως σκοπό να μελετήσει την επίδραση της τεχνολογίας της Εικονικής 
Πραγματικότητας (ΕΠ) στη διδασκαλία ατόμων με ΔΑΦ. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν 

τη θετική επίδραση της χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην ενίσχυση των κοινωνικών και 
συναισθηματικών δεξιοτήτων, καθώς και των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες στην καθημερινή ζωή 
των ατόμων με ΔΑΦ. Επιπλέον θετικές επιδράσεις παρατηρήθηκαν στην ακουστική υπερευαισθησία, 
στην ικανότητα επικοινωνίας και στη μείωση  συγκεκριμένης  φοβίας.  

 
Λέξεις κλειδιά: εικονική πραγματικότητα, αυτισμός, ειδική αγωγή 

1. Εισαγωγή  

 Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στις ικανότητες κοινωνικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, 
καθώς και από τη χρήση περιορισμένων και επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών (American 

Psychiatric Association, 2013).  
Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual 

Reality) στις θεραπευτικές παρεμβάσεις για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, έχει 
προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Parsons & Cobb, 2011). Η εικονική 

πραγματικότητα ορίζεται ως ένα αλληλεπιδραστικό, τρισδιάστατο περιβάλλον, φτιαγμένο από 
υπολογιστή, στο οποίο μπορεί κάποιος να εμβυθιστεί (Lanier, 1992). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εκπαιδευτικό και θεραπευτικό εργαλείο από εκπαιδευτές και θεραπευτές για να προσφέρει στα παιδιά 
ένα ασφαλές περιβάλλον για μάθηση. Τα εικονικά περιβάλλοντα προσομοιώνουν τον πραγματικό 

κόσμο όπως είναι ή δημιουργούν εντελώς νέους κόσμους και παρέχουν εμπειρίες που μπορούν να 
βοηθήσουν τα άτομα με ΔΑΦ να κατανοήσουν έννοιες καθώς και να μάθουν να εκτελούν 
συγκεκριμένες εργασίες, οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν όσο συχνά απαιτείται (Chittaro & 
Ranon, 2007). Επιπλέον, τα περιβάλλοντα ΕΠ είναι πιο κατάλληλα για μάθηση από τα πραγματικά 

περιβάλλοντα, καθώς αφαιρούν μπερδεμένα ερεθίσματα από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
πλαίσιο του ατόμου και πραγματοποιούν σωστή διαχείριση του χρόνου, ενώ παράλληλα επιτρέπουν 
στα άτομα να μαθαίνουν ενώ παίζουν (Vera, Campos, Herrera & Romero, 2007).  

Η ΕΠ μπορεί επίσης να παρέχει διάφορα σενάρια που μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμα σε ένα 

πραγματικό θεραπευτικό περιβάλλον. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι αρκετά άτομα που 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι οπτικοί μαθητές που μαθαίνουν καλύτερα μέσω ο πτικών 
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εισροών, οπότε η ΕΠ φαίνεται να είναι κατάλληλη για την αύξηση της απόδοσης διαφόρων ειδικών 
δεξιοτήτων σε άτομα με ΔΑΦ (Mak & Zhao, 2020). 

Έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες οι οποίες έχουν αξιοποιήσει την τεχνολογία της εικονικής 
πραγματικότητας σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, αναδεικνύοντας τα πολλά 

οφέλη που παρέχει η χρήση της (Glaser & Schmidt, 2022˙ Lorenzo, Lledó, Arráez-Vera & Lorenzo-
Lledó, 2019˙ Mak & Zhao, 2020˙ Mesa-Gresa, Gil-Gómez, Lozano-Quilis & Gil-Gómez,  2018).  

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει τα οφέλη που μπορούν να έχουν τα 
άτομα με ΔΑΦ από τη χρήση της τεχνολογίας της ΕΠ στην εκπαίδευσή τους, μέσα από μια 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας των τελευταίων χρόνων (2016 -2020). Τα ερευνητικά 
ερωτήματα στα οποία προσπάθησε να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα είναι τα ακόλουθα:  
α. Ποιο είναι το δείγμα των συμμετεχόντων της κάθε έρευνας και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του; 

β. Ποιος είναι ο σκοπός της κάθε έρευνας, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία της ΕΠ, σε άτομα με 
ΔΑΦ; 
γ. Ποια είναι τα αποτελέσματα της κάθε έρευνας;  

2. Μεθοδολογία  

Η συγκεκριμένη βιβλιογραφική μελέτη αξιοποίησε έρευνες που δημοσιεύτηκαν την τελευταία 
πενταετία. Για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκαν συστηματικές  αναζητήσεις 

στο Google Scholar και στο Research Gate χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά ꞌVirtual Realityꞌ ή 
ꞌVRꞌ σε συνδυασμό με τις λέξεις-κλειδιά 'Autism Spectrum Disorder' ή 'ASD' ή 'Autism'.  

Στις εργασίες που συγκεντρώθηκαν πραγματοποιήθηκε  ένας αρχικός έλεγχος για τυχόν 
διπλότυπες εργασίες και πραγματοποιήθηκε διαγραφή αυτών. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ένας 

συστηματικός έλεγχος σε όλες τις υπόλοιπες εργασίες για το αν αυτές πληρούν ορισμένα κριτήρια. 
Τα κριτήρια στα οποία εξετάστηκαν οι εργασίες είναι τα ακόλουθα: 
α. οι έρευνες έπρεπε να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα,  
β. να έχουν δημοσιευθεί την τελευταία πενταετία, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον 

Δεκέμβριο του 2020,  
γ. να έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων, 
δ. να έχουν εφαρμοστεί σε συγκεκριμένο δείγμα συμμετεχόντων,  
ε. να μην είναι βιβλιογραφικές μελέτες (review papers). 

 Από τον συστηματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν 14 έρευνες οι οποίες 
πληρούσαν τα συγκεκριμένα κριτήρια και στις οποίες στηρίχθηκε η συγκεκριμένη βιβλιογραφική 
έρευνα.   

3 Αποτελέσματα της έρευνας 

3.1 Το δείγμα των συμμετεχόντων και τα χαρακτηριστικά του 

Στις 14 έρευνες που αναλύθηκαν και μελετήθηκαν οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά, έφηβοι ή 

ενήλικες με ΔΑΦ. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν διάγνωση για ΔΑΦ είτε χαμηλής, μέτριας ή υψηλής 
λειτουργικότητας, ενώ υπήρχαν και κάποιες έρευνες στις οποίες δεν αναφέρονταν .  

Για κάθε έρευνα το μέγεθος του δείγματος κυμαίνεται από 2 έως και 72 συμμετέχοντες. Η 
ηλικία τους κυμαίνεται από 4 χρονών έως 57 χρονών. Οι συμμετέχοντες στις έρευνες αποτελούνται 

και από τα δύο φύλα, με το ποσοστό των αντρών όμως να είναι αυτό που να υπερτερεί. 
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Πίνακας 1: Το δείγμα των 14 ερευνών και τα χαρακτηριστικά του  

 
Έρευνα Χαρακτηριστικά του δείγματος (όπου Θ: θήλυ, Α: άρρεν) 

Herrero & Lorenzo (2020) Πειραματική ομάδα: 7 άτομα με ΔΑΦ υψηλής 

λειτουργικότητας, 8 έως 15 ετών (Θ:1,Α:7) 
Ομάδα ελέγχου: 7 άτομα με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας, 
8-15 ετών 

Chen, Wang, Peng, Yan & 
Pan (2019) 

Πειραματική ομάδα: 10 άτομα με ΔΑΦ χαμηλής 
λειτουργικότητας, 5-8 ετών (Θ:2,Α:8)  

Ομάδα ελέγχου: 13 άτομα με ΔΑΦ χαμηλής λειτουργικότητας, 
5-7 ετών (Θ:1,Α:9) 

Maskey, Rodgers,  Ingham, 
Freeston, Evans, Labus & 

Parr (2019) 
8 άτομα με ΔΑΦ, 15-57 ετών (Θ:4,A:4)  

Maskey, Rodgers, Grahame, 
Glod, Honey, Kinnear,  

Labus, Milne, Minos, & Parr 
(2019) 

Πειραματική ομάδα: 16 άτομα με ΔΑΦ, 8-14 ετών (Θ:3,Α:13) 

Ομάδα ελέγχου: 16 άτομα με ΔΑΦ, 8-14 ετών (Θ:4,Α:12) 

Johnston, Egermann & 
Kearney (2020) 

6 άτομα με ΔΑΦ, 16-19 ετών (Θ:2,Α:4)  

Dixon, Miyake, Nohelty, 
Novack & Granpeesheh 

(2019) 
3 άτομα με ΔΑΦ, 4-10 ετών (Θ:1,Α:2) 

Bian, Wade, Swanson, 
Weitlauf, Warren & Sarkar 

(2019) 

23 άτομα με ΔΑΦ, Μέσος Όρος Ηλικίας: 15 έτη (Θ:2,Α:21) 

Adjorlu, Høeg, Mangano & 
Serafin (2017) 

Πειραματική ομάδα: 4 άτομα με ΔΑΦ, 12-15 ετών (Α:4) 
Ομάδα ελέγχου: 5 άτομα με ΔΑΦ, 12-15 ετών (Θ:1,Α:4) 

Lamash, Klinger & Josman 
(2017) 

Πειραματική ομάδα: 33 άτομα με ΔΑΦ, 11-19 ετών 
(Θ:4,Α:29) 
Ομάδα ελέγχου: 23 άτομα με ΔΑΦ, 11-19 ετών (Θ:6,Α:17) 

Rosenfield, Lamkin, Re, 
Day, Boyd & Linstead 

(2019) 

1 άτομο με ΔΑΦ, 6 ετών (Θ:1) 
1 άτομο με ΔΕΠΥ, 7 ετών (Α:1) 

Manju, Padmavathi & 

Tamilselvi (2018) 
5 άτομα με ΔΑΦ, 4-6 ετών  

Ip, Wong, Chan, Byrne, Li, 
Yuan, Lau & Wong (2018)   

Πειραματική ομάδα: 36 άτομα με ΔΑΦ, 7-10 ετών (Θ:5,Α:31) 
Ομάδα ελέγχου: 36 άτομα με ΔΑΦ, 7-10 ετών (Θ:3,Α:33) 

Didehbani, Allen, Kandalaft, 
Krawczyk & Chapman 

(2016) 
30 άτομα με ΔΑΦ, 7-16 ετών (Θ:4,Α:26) 

Lorenzo, Lledó, Pomares & 
Roig (2016) 

Πειραματική ομάδα: 20 άτομα με ΔΑΦ, 7-12 ετών (Θ:6,Α:14) 
Ομάδα ελέγχου: 20 άτομα με ΔΑΦ, 7-12 ετών (Θ:5,Α:15) 

  
Το δείγμα των συμμετεχόντων που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε έρευνα, καθώς και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του (αριθμός συμμετεχόντων, ηλικία, φύλο και λειτουργικότητα) περιγράφονται 
αναλυτικά στον Πίνακα 1. Όσον αφορά τη λειτουργικότητα των συμμετεχόντων, στις περισσότερες 
έρευνες δεν αναφέρεται, κάτι το οποίο θα ήταν χρήσιμο στην ανάλυση των ερευνών και στη 
διατύπωση πιο ασφαλών συμπερασμάτων. 
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3.2 Σκοπός της κάθε έρευνας από τη χρήση της ΕΠ σε άτομα με ΔΑΦ 

3.2.1 Κοινωνικές Δεξιότητες 

Ο Rosenfield και οι συνεργάτες του (2019) παρουσιάζουν ένα περιβάλλον ΕΠ, το ιχθυοπωλείο 
του Bob, έχοντας ως στόχο τους την αλληλεπίδραση των ατόμων με ΔΑΦ σε ένα ασφαλές και 
ελεγχόμενο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία στα άτομα αυτά να αναπτύξουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να πραγματοποιήσουν μια συνομιλία χωρίς το φόβο 

των αρνητικών κοινωνικών συνεπειών που υπάρχουν στον φυσικό κόσμο.  
Μια θεραπεία αποκατάστασης που στηρίζεται στην ΕΠ σε άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν και ο 

Manju με τους συνεργάτες του (2018). Στόχος τους ήταν να προτείνουν μια θεραπεία η οποία θα 
βασίζεται σε ένα εικονικό περιβάλλον προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικές δεξιότητες, οι 

συναισθηματικές, αλλά και η προσοχή των ατόμων με αυτισμό.  
Παρόμοιο στόχο είχαν και ο Ip και οι συνεργάτες του (2018), οι οποίοι πρότειναν ένα 

πρόγραμμα ΕΠ για την ενίσχυση των δεξιοτήτων συναισθηματικής και κοινωνικής προσαρμογής για 
παιδιά με ΔΑΦ. Δημιούργησαν έξι μοναδικά σενάρια μάθησης, τα οποία θέλησαν να παρουσιάσουν 

στα άτομα με ΔΑΦ μέσω ενός εμβυθιστικού περιβάλλοντος ΕΠ 4 πλευρών (γνωστό και ως half-
CAVE). 

Τέλος, ο Didehbani και οι συνεργάτες του (2016) ασχολήθηκαν με την αναγνώριση των 
συναισθημάτων, την κοινωνική απόδοση, την προσοχή και την εκτελεστική λειτουργία των ατόμων 

με ΔΑΦ. Στόχος της μελέτης τους ήταν να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα μιας εκπαίδευσης που 
αφορά τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με ΔΑΦ αξιοποιώντας την ΕΠ και τη 
μέτρηση των αλλαγών στην αναγνώριση των συναισθημάτων, την κοινωνική απόδοση και την 
εκτελεστική λειτουργία πριν και μετά την εκπαίδευση. 

3.2.2 Συναισθηματικές Δεξιότητες 

Ο Lorenzo και οι συνεργάτες του (2016) πρότειναν το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 

συστήματος ΕΠ εμβύθισης έχοντας ως στόχο να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα ελλείμματα στις 
συναισθηματικές δεξιότητες των ατόμων με ΔΑΦ. Συγκεκριμένα, μέσα από τα περιβάλλοντα 
εμβύθισης θα επιτρέπεται στα άτομα με ΔΑΦ να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν διαφορετικές 
κοινωνικές καταστάσεις με δομημένο, οπτικό και συνεχή τρόπο, επιβεβαιώνοντας στα άτομα με 

ΔΑΦ εάν η συμπεριφορά τους είναι κατάλληλη στην εκάστοτε κοινωνική κατάσταση.  

3.2.3 Δεξιότητες Επικοινωνίας 

O Herrero και Lorenzo (2020) στην έρευνά τους πρότειναν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
ενός συστήματος ΕΠ στοχεύοντας στη βελτίωση και την εκπαίδευση των συναισθηματικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων με ΔΑΦ. Σε αυτήν την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία VR 
για την προσομοίωση των κοινωνικών καταστάσεων με εξατομικευμένο τρόπο και τη δημιουργία 

ενός ασφαλούς και ελεγχόμενου περιβάλλοντος στο οποίο τα άτομα με ΔΑΦ αισθάνονται άνετα.  
Το έλλειμμα στην παραγωγή ομιλίας σε ορισμένα παιδιά με ΔΑΦ αποτελεί ένα από τα εμπόδια 

στην επικοινωνία τους. Τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα έχουν εφαρμοστεί για να 
βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. Αυτό το ερευνητικό κενό προσπάθησε να καλύψει 

η μελέτη του Chen και των συνεργατών του (2019), οι οποίοι ανέπτυξαν και αξιολόγησαν έναν 
τρισδιάστατο εικονικό δάσκαλο, ο οποίος χρησίμευε ως δάσκαλος παραγωγής ομιλίας βασισμένης 
σε πραγματικά δεδομένα στοχεύοντας να παρουσιάσει τους τρόπους άρθρωσης.  

3.2.4 Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης 

Ο Dixon και οι συνεργάτες του (2019) αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα ενός 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εμβύθισης για τη διδασκαλία ατόμων με ΔΑΦ έχοντας ως στόχο να 
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μπορούν τα άτομα να αναγνωρίζουν πότε είναι ασφαλές να διασχίζουν το δρόμο στο φυσικό 
περιβάλλον.  

Μια άλλη ικανότητα εξίσου σημαντική στην καθημερινή διαβίωση των ατόμων με ΔΑΦ είναι 
η δεξιότητα οδήγησης. Έτσι, σκοπός της μελέτης των Bian και των συνεργατών του (2019) ήταν η 

ανάπτυξη ενός νέου προσομοιωτή οδήγησης χρησιμοποιώντας την ΕΠ, ο οποίος μπορεί να 
συμπεράνει την εμπλοκή κάποιου με βάση τις φυσιολογικές του αποκρίσεις και να προσαρμόσει την 
οδήγηση στο αντίστοιχο επίπεδο δυσκολίας. 

Ο Adjorlu και οι συνεργάτες του (2017) ασχολήθηκαν με μία ακόμα εξίσου σημαντική 

ικανότητα που είναι σημαντική στην καθημερινότητα των ατόμων με ΔΑΦ. Έτσι, στόχος της έρευνάς 
τους ήταν η κατασκευή ενός σούπερ μάρκετ ΕΠ και αξιολογήθηκε ως προς την ανάπτυξη των 
αγοραστικών τους δεξιοτήτων. Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκε μια ακόμα παρόμοια έρευνα 
(Lamash, et al., 2017) που είχε ως στόχο της να εξετάσει την αποτελεσματικότητα ενός 

προγράμματος παρέμβασης που χρησιμοποιεί την ΕΠ για τη βελτίωση της υλοποίησης μιας  αγοράς 
σε ένα εικονικό σούπερ μάρκετ από εφήβους με ΔΑΦ.  

3.2.5 Ακουστική Υπερευαισθησία 

Η ακουστική υπερευαισθησία είναι ένα ακόμα έλλειμμα που παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΑΦ. 
Την αντιμετώπιση της ακουστικής υπερευαισθησίας προσπάθησε να μελετήσει ο Johnston και οι 
συνεργάτες του (2020) αναπτύσσοντας το SoundFields, ένα νέο παιχνίδι ΕΠ το οποίο παρείχε 

στοχευμένα ακουστικά ερεθίσματα στον παίκτη. Στόχος τους ήταν να αξιολογήσουν την 
αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού στη μείωση των επιπέδων άγχους που σχετίζονται με 
εντοπισμένους προβληματικούς ήχους. 

3.2.6 Φόβος ή Φοβία 

Ο Maskey και οι συνεργάτες του (2019a) αρχικά αναπτύξαν μια παρέμβαση που συνδύαζε τη 
γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία με την έκθεση σε περιβάλλοντα ΕΠ εμβύθισης στοχεύοντας στην 

αντιμετώπιση συγκεκριμένης φοβίας των νέων ατόμων με ΔΑΦ (ηλικία 8 -14 ετών). Το ίδιο έτος 
πραγματοποίησε ακόμα μία έρευνα (Maskey et al., 2019b) αυτή τη φορά όμως σε ενήλικες ηλικίας 
πάνω από 18 ετών στοχεύοντας στη μείωση του άγχους που τους προκαλεί κάποια συγκεκριμένη 
φοβία τους, αξιοποιώντας και πάλι την ίδια παρέμβαση.  

3.3 Αποτελέσματα χρήσης ΕΠ σε άτομα με ΔΑΦ 

3.3.1 Κοινωνικές Δεξιότητες 

Τα αποτελέσματα της μελέτης του Rosenfield και των συνεργατών του (2019) έδειξαν θετικά 
αποτελέσματα της χρήσης της ΕΠ σε άτομα με ΔΑΦ. Συγκεκριμένα, η μελέτη ήταν μια θετική 
εμπειρία για τα άτομα με ΔΑΦ και απαιτήθηκε ελάχιστη εκπαίδευση για τη χρήση των ακουστικών 
ΕΠ. Τα άτομα με ΔΑΦ προσαρμόστηκαν γρήγορα στο εικονικό περιβάλλον, λόγω της ευκαμψίας 

του συστήματος, ενώ αλληλεπιδρούσαν επίσης κοινωνικά στον φυσικό κόσμο. Επιπλέον, το σύστημα 
ΕΠ μπορούσε να ανιχνεύει πού κοιτάζει το άτομο σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας και έτσι κατέστη 
εφικτή η μέτρηση της προσοχής καθώς και το πόσο εύκολα αποσπάται η προσοχή τους κατά τη 
διάρκεια της αλληλεπίδρασης.  

Παρόμοια θετικά αποτελέσματα είχε και η προτεινόμενη θεραπεία ατόμων με ΔΑΦ του Manju 
και των συνεργατών του (2018) οι οποίοι αξιοποίησαν την ΕΠ και κατάφεραν να βελτιώσουν την 
έλλειψη προσοχής, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συναισθηματική αξία. Επίσης, θετικά 
αποτελέσματα προέκυψαν από την δυνατότητα της επανάληψης που παρέχουν τα εικονικά 

περιβάλλοντα, αλλά και τη δυνατότητα να βρεθεί σε ποιο στάδιο τα άτομα με ΔΑΦ αισθάνονται 
πανικό, απογοήτευση ή ενθουσιασμό. Επιπλέον, το εικονικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως ένα 
αρκετά ομαλό περιβάλλον, κάτι που προσθέτει επιπλέον αξία σ’ αυτό.  
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Στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των συναισθημάτων έκφρασης και ρύθμισης 
των ατόμων με ΔΑΦ κατέληξε και η έρευνα του Ip και των συνεργατών του (2018), καταλήγοντας 
στο συμπέρασμα ότι η ΕΠ είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για την 
παροχή διασκέδασης, ως κίνητρο για μάθηση ή ως πρόγραμμα κατάρτισης για τα άτομα με ΔΑΦ.  

Τέλος, στις θετικές επιδράσεις των εικονικών περιβαλλόντων για την εκπαίδευση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων με ΔΑΦ ηλικίας 7 ετών και άνω κατέληξαν και ο Didehbani και οι 
συνεργάτες (2016). Η ευελιξία του ημιδομημένου και εύκολα προσαρμόσιμου σχεδιασμού συμβάλει 
στη βελτίωση των κοινωνικών και γνωστικών ικανοτήτων στα άτομα με ΔΑΦ, καθώς δεν πρόκειται 

για μια τυπική, διαδικαστική ή βασισμένη σε κανόνες εκπαίδευση. Αντίθετα επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να εξασκηθούν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις με πιθανώς απρόβλεπτες 
συνέπειες με έναν συνομήλικό τους προκειμένου να ενισχύσουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
τους.  

3.3.2 Συναισθηματικές Δεξιότητες 

Τα αποτελέσματα που περιγράφονται στη μελέτη του Lorenzo και των συνεργατών του (2016) 

δείχνουν μια σημαντική βελτίωση στις συναισθηματικές ικανότητες των ατόμων με ΔΑΦ, καθώς τα 
εμβυθιστικά περιβάλλοντα προσφέρουν υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης με τον χρήστη και κατά 
συνέπεια τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της φαντασίας και της μάθησης μέσα από διάφορους 
ρόλους που εμφανίζονται στις αναπαριστώμενες κοινωνικές καταστάσεις. Μια άλλη ενδιαφέρουσα 

πτυχή της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί η μεταφορά και η γενίκευση των αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων από το εικονικό περιβάλλον σε πραγματικές καταστάσεις.  

3.3.3 Δεξιότητες Επικοινωνίας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Herrero και Lorenzo (2020) έδειξαν θετικές επιδράσεις από 
την χρησιμοποίηση των εικονικών περιβαλλόντων εμβύθισης σε άτομα με ΔΑΦ, ενώ η αξιοποίησή 
τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν να χρησιμεύσουν στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των ατόμων με ΔΑΦ. Επιπλέον, η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι η κοινωνική και συναισθηματική 
αμοιβαιότητα, καθώς και η ακαμψία στις αλλαγές, ήταν αυτές με τις μεγαλύτερες βελτιώσεις. 
Παρόλα αυτά, η μη λεκτική επικοινωνία, τα στερεότυπα και η αισθητηριακή αντιδραστικότητα 
παρουσίασαν επίσης και αυτές σημαντικές βελτιώσεις. 

Θετικά επίσης ήταν και τα αποτελέσματα από την μελέτη του Chen και των συνεργατών του 
(2019). Συγκρίνοντας την πειραματική ομάδα στην οποία χρησιμοποιήθηκε ένας εικονικός δάσκαλος 
με την ομάδα ελέγχου στην οποία χρησιμοποιήθηκε ένας κανονικός εκπαιδευτής, προέκυψε από την 
παρακολούθηση των ματιών ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες έδειξαν περισσότερα ενδιαφέροντα 

για τα οπτικά σημάδια ομιλίας του εικονικού εκπαιδευτή και έδωσαν κάποιο βαθμό απόλυτης 
προσοχής στις πρόσθετες πληροφορίες οπτικής ομιλίας.  

3.3.4 Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης 

Τα αποτελέσματα από την χρήση των εικονικών περιβαλλόντων εμβύθισης για τη διδασκαλία 
δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης σε άτομα με ΔΑΦ είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Τα άτομα με ΔΑΦ 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευσή τους 

σε δεξιότητες ασφάλειας. Τα εικονικά περιβάλλοντα εμβύθισης έχουν το πλεονέκτημα ότι παρέχουν 
τα οφέλη τόσο των εικονικών όσο και των φυσικών περιβαλλόντων, καθώς η εκπαίδευση 
πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές και ρεαλιστικό περιβάλλον, ανάλογο του φυσικού περιβάλλοντος.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Dixon και των συνεργατών του (2019) επιβεβαιώνουν τα 

παραπάνω αποτελέσματα, καθώς τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες μπόρεσαν 
να αναγνωρίσουν με μεγάλη επιτυχία το πότε θα έπρεπε να διασχίσουν το δρόμο. Ένα επιπλέον 
πλεονέκτημα του εικονικού περιβάλλοντος εμβύθισης είναι ότι μπόρεσε να πετύχει να στρέφουν το 
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βλέμμα τους οι συμμετέχοντες τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά πριν περάσουν το δρόμο, κάτι 
το οποίο δεν μπορούσε να επιτευχθεί από έναν υπολογιστή. 

Θετικά αποτελέσματα είχε όμως και η έρευνα των Bian και των συνεργατών του (2019) καθώς 
ο προσομοιωτής οδήγησης μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για εκμάθηση δεξιοτήτων οδήγησης σε 

ένα ασφαλές και εξατομικευμένο περιβάλλον σε άτομα με ΔΑΦ και να τους βοηθήσει με αυτόν τον 
τρόπο στην ανεξάρτητη διαβίωση.  

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας του Adjorlu και των συνεργατών του (2017) έδειξαν 
σημαντικά οφέλη από την εκπαίδευση ατόμων με ΔΑΦ σε ένα εικονικό σούπερ μάρκετ όσον αφορά 

το χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας και την αποτελεσματικότητα, ενώ  παρουσιάστηκε μια 
μεταβλητότητα στην ικανότητα των συμμετεχόντων να μετασχηματίσουν τη γνώση από το εικονικό 
περιβάλλον στον πραγματικό κόσμο. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε την ίδια χρονιά (Lamash, et al., 2017), η οποία διαπίστωσε ότι οι έφηβοι στην 

ομάδα παρέμβασης εμφάνισαν βελτίωση στους περισσότερους από τους δείκτες ακρίβειας και 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εκτέλεση μιας αγοράς καθώς και σημαντική αύξηση στη 
χρήση στρατηγικών στην εκτέλεση των εργασιών, βελτιώνοντας έτσι αρκετά την ανεξαρτησία και 
την συμμετοχή στην κοινότητα εφήβων με ΔΑΦ. 

3.3.5 Ακουστική υπερευαισθησία 

Η τεχνολογία της ΕΠ παρουσίασε θετική επίδραση και στην αντιμετώπιση της ακουστικ ής 

υπερευαισθησίας σε άτομα με ΔΑΦ (Johnston, 2020), μειώνοντας αισθητά το άγχος που προκαλείται 
στα άτομα αυτά με την εμφάνιση συγκεκριμένων ήχων. Μετά το τέλος της παρέμβασης, οι 
συμμετέχοντες επέδειξαν αύξηση της ανοχής προς τα ερεθίσματα-στόχους, το οποίο αποδεικνύεται 
από την μείωση των βαθμολογιών άγχους και την αύξηση των εκούσιων αλληλεπιδράσεων με 

στοχευόμενα ακουστικά ερεθίσματα.  

3.3.6 Φόβος ή Φοβία 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Masley και των συνεργατών του (2019a) έδειξαν μείωση 
των επιπέδων του άγχους των ατόμων με ΔΑΦ που τους προκαλούν συγκεκριμένες φοβίες. Καθώς 
το παιδί λαμβάνει ελεγχόμενη έκθεση, αναπτύσσει την αυτοπεπεοίθησή του και το αίσθημα ελέγχου. 
Επιπλέον, οι γονείς παρακολουθούν τις συνεδρίες και κατανοούν τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε πραγματικές καταστάσεις. Τα ίδια 
αποτελέσματα προέκυψαν και από την άλλη έρευνα που πραγματοποίησε ο Maskey με τους 
συνεργάτες του την ίδια χρονιά (2019b), η οποία αφορούσε ενήλικες. Και οι δύο αυτές μελέτες 
έδειξαν ότι αυτού του είδους η παρέμβαση είναι αρκετά ευεργετική για άτομα με αυτισμό.  

4. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Βελτιώσεις 

Με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, η αξιοποίηση 

της ΕΠ στην εκπαίδευση ατόμων με ΔΑΦ είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των κοινωνικών, 
επικοινωνιακών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των ατόμων αυτών. Επιπλέον, έχει βοηθήσει 
αρκετά τα άτομα αυτά στην εκμάθηση δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες στην καθημερινότητά τους, 
ενώ θετικές επιδράσεις παρατηρήθηκαν επίσης όσον αφορά την ακουστική υπερευαισθησία των 

ατόμων αυτών, αλλά και τη μείωση συγκεκριμένης φοβίας που έχουν.  
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας επιβεβαιώνουν αποτελέσματα παρόμοιων 

βιβλιογραφικών μελετών που έχουν ήδη διεξαχθή (Glaser & Schmidt, 2022˙ Lorenzo, et al., 2019˙ 
Mak & Zhao, 2020˙ Mesa-Gresa, et al., 2018). Αναμφίβολα, χρειάζονται να διεξαχθούν επιπρόσθετες 

μελέτες με μεγάλο δείγμα συμμετεχόντων, στο οποίο να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς 
την ηλικία, τη διάγνωση και τη λειτουργικότητα των ατόμων με ΔΑΦ. Επίσης, είναι εξίσου 
σημαντικό να πραγματοποιηθεί έλεγχος της διατήρησης των δεξιοτήτων στις οποίες έχουν 
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εκπαιδευτεί στις έρευνες οι συμμετέχοντες με ΔΑΦ μετά από ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να 
εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα ως προς την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας αυτής.  
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Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια η μεθοδολογία STEΜ εμπλέκεται όλο και περισσότερο  σε πολλά 
προγράμματα σπουδών (Bybee, 2010) (Papadakis & Kalogiannakis , 2017).  Στην συγκεκριμένη 
εργασία παρουσιάζουμε μια πρόταση διδασκαλίας βασισμένης στη STEM και το Physical 

Computing (Schulz & Pinkwart, November 2015). Αφορά στην διδακτική αξιοποίηση του 
μικροελεγκτή Arduino και  υλοποιείται με τη μορφή διδακτικού σεναρίου στηριζόμενο στην 
μεθοδολογία STEM (English , 2016). Παρουσιάζει την κατασκευή συστήματος για αυτόματο 
πότισμα σε σχολικό κήπο, συνδέει εννοιολογικά  την Αλγοριθμική σκέψη με τον   Προγραμματισμό  

συσκευών με πρακτικό ενδιαφέρον και συσχετίζει το επιστημονικό υπόβαθρο των Θετικών 
επιστημών με την εφαρμογή της  Τεχνολογίας  στην σχολική ζωή (Plaza, Sancristobal, Fe rnadez , 
Castro, & Perez, 2016).  Το τελικό παραδοτέο εμπεριέχει τον προγραμματισμό του  μικροελεγκτή, 
την σύνδεσή του με διάφορους αισθητήρες, την καταγραφή των ενδείξεων αυτών αλλά και τον 

απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος μέσω εφαρμογής διαδικτύου των  πραγμάτων.  H παρούσα 
πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί τόσο στα πλαίσια των μαθημάτων Πληροφορικής -Τεχνολογίας, ή  
των εργαστηρίων δεξιοτήτων αλλά και ως αυτοτελές πρόγραμμα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  
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Λέξεις κλειδιά: STEM, Arduino, Physical Computing, Ιντερνετ των πραγμάτων, 
εξοικονόμηση νερού,  

1. Εισαγωγή  

Στην Φιλοσοφία και Υλοποίηση  του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων 
Σπουδών Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Α.Π.Σ. τα εργαλεία που 
διατίθενται από τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προσφέρονται κατεξοχήν 

για την αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, την παραγωγή πληροφορίας, την 
επικοινωνία και την ανταλλαγή του παραγόμενου προϊόντος µε τελικό ζητούμενο τη γνώση  και τη 
διαμόρφωση άποψης και γνώμης. Προκύπτει λοιπόν ότι στην Πληροφορική ενυπάρχει η διαθεματική 
και διεπιστημονική διάσταση µε αποτέλεσμα να συνδέεται µε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία 

και υποστηρίζει, καθώς και τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (σχολική εφημερίδα, αφίσες, 
ανακοινώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ.) (Daugherty, 2013).  Στόχος είναι η ενίσχυση της 
καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους 
μαθητές και τις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου 

προγράμματος με δομή   Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών σε 
συσχέτιση και με το πιλοτικό πρόγραμμα Εργαστήρια δεξιοτήτων. 

     Με τη χρήση μικροελεγκτών ή μικροϋπολογιστών όπως το Arduino , το raspberry και άλλων 
συσκευών που αφορούν το physical computing  (Stankovic, Lee, Mok, & Rajkumar, 2005) παρέχεται 

μια ευέλικτη μέθοδος εκμάθησης προγραμματισμού  σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Με την κατάλληλη οργάνωση και προετοιμασία ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να σχεδιάσει ένα 
διδακτικό σενάριο  συνδέοντάς το με ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα π.χ Πληροφορική, 
Μαθηματικά, Φυσική κ.α. αλλά και δια-επιστημονικά, προσδιορίζοντας τους εκπαιδευτικούς 

στόχους (γνωστικούς, στόχους ανάπτυξης δεξιοτήτων, καλλιέργειας στάσεων (Ramaley, 2007)). 
Επίσης μπορεί να στοχεύσει σε μεθόδους που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των 
μαθητών/τριών σε ποικίλες δραστηριότητες (φύλλα εργασίας, βιωματική συμμετοχή στην 
κατασκευή και εφαρμογή κ.α.) αλλά και την συνεργασία μεταξύ τους. Με την ολοκλήρωση του 

διδακτικού σεναρίου οι μαθητές/τριες  επιδιώκεται να έχουν κατανοήσει πλήρως τις βασικές αρχές, 
τον λόγο και τη σημασία της κατασκευής τους και να αξιολογούν επαρκώς το σύνολο της 
δημιουργίας τους με τη συνεχή παρακολούθηση, παρατήρηση,  καταγραφή και ανατροφοδότηση  των 
αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους. Η επιτυχία της εφαρμογής του σεναρίου  είναι  να 

κατασκευάσουμε μια ηλεκτρονική εφαρμογή που θα εντυπωσιάσει και θα ενθουσιάσει  τους μαθητές 
και τις μαθήτριές μας, αλλά εξίσου να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον και να τους/τις 
ευαισθητοποιήσουμε σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση νερού και 
ενέργειας, την αειφορία κ.α., με σκοπό να αποτελέσουν και οι μαθητές /τριές μας φορείς αυτής της 

γνώσης στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου, τους συμμαθητές, τις οικογένειές τους και την 
κοινωνία.  Η μελέτη περίπτωσης, η οποία εφαρμόζεται και έχει ως θέμα  της την Κατασκευή 
συστήματος για αυτόματο πότισμα σε σχολικό κήπο, αποτελεί πρόταση διδακτικού σεναρίου. 
(Μαρινάκης & Φουντουλάκης , 2019)  (Στασινάκης & Γιώτη , 2018) (Ψυχάρης, 2017)    

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μεθοδολογία STEM – Physical Computing  

Ο όρος  “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το 
οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που 
αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα 
Μαθηματικά. Ο όρος “STEM” πρωτοεμφανίσθηκε το 2001 από τη βιολόγο Judith A. Ramaley,   

(Ramaley, 2009) η οποία ως Διευθύντρια του Ιδρύματος Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ, ήταν 
υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών. Το “STEM” είναι μια προσέγγιση στην 
Εκπαίδευση που σχεδιάζεται, ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, 
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που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική κατανόηση της Φύσης, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και 
η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με αυτήν. 
Είναι ένας νέος  “μετά – επιστημονικός κλάδος”! Αποτελεί μετασχηματισμό από το επίπεδο της 
παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει  

(Καλοβρέκτης, 2018):  

• Η επίλυση προβλήματος 

• Η ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση 

• Η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης  

 Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία με την οποία οι 
Φυσικές Επιστήμες (Science), η Τεχνολογία (Technology), η Μηχανική (Engineering) και τα 
Μαθηματικά (Mathematics) εφαρμόζονται σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου( Κelley & 

Knowles, 2016)  (Ψυχάρης,  2017) 
Σχετικά με τον όρο Physical computing που έχει εισαχθεί στην επιστημονική έρευνα, αφορά 

τη  σύνδεση ανάμεσα στον Η/Υ και τον πραγματικό/φυσικό κόσμο ( Martinez & Stager,2013) .  
Συνδυάζει τα ψηφιακά αντικείμενα με πραγματικές καταστάσεις, τον φυσικό κόσμο με τον 

εικονικό του Η/Υ ( Schulz & Pinkwart ,2015) 
Διδάσκοντας σε μαθητές Γυμνασίου έννοιες όπως ενέργεια, νερό, εξοικονόμηση ενέργειας, 

οικολογία, περιβάλλον, αειφορία κ.α. ο εκπαιδευτικός συναντά μια αντικειμενική δυσκολία: πώς 
μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να προσεγγίσουν αυτές τις έννοιες και να τις 

κατανοήσουν μέσα από την διδασκαλία μαθημάτων και ευρύτερα επιστημονικών πεδίων. Υπάρχει 
βεβαίως η δυνατότητα να διδαχτούν οι μαθητές/τριες μας  αυτές τις έννοιες και μέσα από άλλα 
μαθήματα που μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον και να συμπληρώσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις οι οποίες θα τους ενισχύσουν π.χ. το μάθημα της Λογοτεχνίας προσφέρεται ιδιαίτερα ώστε 

οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με ποικιλία κειμένων όπως ποιήματα, παραμύθια (για νεράιδες 
), παροιμίες, ρητά κ.α. σχετικά με το νερό. Επίσης στο μάθημα της Βιολογίας υπάρχει η δυνατότητα 
να γνωρίσουν την επιστημονική ονομασία/ορολογία των φυτών και των ειδών τους με τα οποία θα 
ασχοληθούν και θα φυτέψουν στον κήπο. Επιπλέον στο μάθημα της Φυσικής θα γίνουν καλύτερα 

κατανοητές οι έννοιες ηλεκτρικών μεγεθών όπως η αγωγιμότητα και η τάση. Πολύ σημαντικό είναι 
να διδαχτούν οι μαθητές/τριες  τις έννοιες της σχετικής και απόλυτης υγρασίας καθώς και τα 
αντίστοιχα μεγέθη τους. Αυτές οι προσεγγίσεις συμβάλλουν στην κατάλληλη προετοιμασία των 
μαθητών/τριών  και την επίλυση αποριών τους, πριν φτάσουν στο κύριο μέρος του σεναρίου, το οποίο 

περιέχει τη διδασκαλία και την εφαρμογή του μικροελεγκτή Arduino. Συνεπώς δίνουμε ιδιαίτερη 
σημασία στο να εξηγήσουμε με σαφήνεια την έννοια π.χ. του κώδικα, ώστε οι μαθητές/τριες να τον 
κατανοήσουν με ακρίβεια και να προχωρήσουν αποτελεσματικά στην μαθησιακή διαδικασία.  

2.2. Η Διδακτική μας παρέμβαση  

Στην διδακτική μας παρέμβαση θα παρουσιάσουμε μια εφαρμογή η οποία μπορεί να ελέγχει 
το αποδοτικότερο πότισμα του σχολικού κήπου. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα πλαίσια του  

μαθήματος πληροφορικής Γ΄ Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου στο μάθημα τεχνολογίας, στα πλαίσια του 
εργαστηρίου δεξιοτήτων ή σε κάποιο άλλο διαθεματικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Η κατασκευή 
για την εργασία έχει ως στόχο την προσομοίωση ενός αυτόματου ποτίσματος, ο έλεγχος του οποίου 
θα γίνεται μέσω κινητής συσκευής .  Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε έναν μικροελεγκτή που 

προγραμματίστηκε να λαμβάνει στοιχεία από δύο αισθητήρες (έναν υγρασίας χώματος και έναν 
υγρασίας-θερμοκρασίας περιβάλλοντος ). Όταν η τιμή της υγρασίας χώματος γίνει μικρότερη από 
αυτή που έχουμε ορίσει από την κινητή συσκευή, μία έξοδος του μικροελεγκτή δίνει μέσω ενός 
βοηθητικού κυκλώματος την εντολή σε ένα ηλεκτρονόμο, ο οποίος ενεργοποιεί μια αντλία, μέχρι η 

υγρασία του χώματος να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα  . Η σύνδεση μεταξύ του μικροελεγκτή και 
του κινητού γίνεται μέσω της εφαρμογής virtuino, η οποία είναι ελεύθερου λογισμικού και αρκετά 
εύχρηστη στον μέσο χρήστη. 
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2.3 Σύντομη Περιγραφή  

Η παρέμβαση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να γίνει στα πλαίσια μαθημάτων  σε κάποιο 

άλλο διαθεματικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Γ΄ Γυμνασίου ή της Α΄ Λυκείου. Συνιστάται το 
συγκεκριμένο επίπεδο των μαθητών/τριών, καθώς είναι σε θέση να γνωρίζουν βασικές αρχές 
προγραμματισμού αλλά και βασικά στοιχεία φυσικής στην ενότητα του ηλεκτρομαγνητισμού αλλά 
και είναι αρκετά ώριμοι/ες ούτως ώστε να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές στην κατασκευή και τον 

προγραμματισμό της συσκευής που περιγράφηκε παραπάνω.  
Οι μαθητές/τριες στην τάξη αυτή γνωρίζουν να προγραμματίζουν σε περιβάλλον οπτικού 

προγραμματισμού (scratch) αλλά και να συνδέουν απλές ηλεκτρονικές συσκευές.  
Η παρέμβαση αυτή θα διαρκέσει 6 με 8 διδακτικές ώρες. Ανάλογα με το επίπεδο εξοικείωσης 

των μαθητών/τριών με τον μικροελεγκτή Arduino ακολουθούμε τα παρακάτω στάδια για να 
μπορούμε να υλοποιήσουμε την παρέμβαση μας αυτή. 

Οι πρώτες 1 με 2 διδακτικές ώρες ανάλογα με το επίπεδο εξοικείωσης των μαθητών/τιών με 
τον επεξεργαστή Arduino (συνιστάται οι μαθητές/τριες να ξέρουν και να μπορούν να 

προγραμματίζουν απλές λειτουργίες π.χ. άνοιγμα και σβήσιμο led και ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση κινητήρα) θα διατεθούν έτσι ώστε οι μαθητές/τριες με αφετηρία τον οπτικό 
προγραμματισμό να εξοικειωθούν με το περιβάλλον προγραμματισμού του Arduino IDE και την 
γλώσσα wiring .  

Στις επόμενες 3-4 διδακτικές ώρες με την βοήθεια κατάλληλων φύλλων εργασίας που θα 
χρησιμοποιούν έτοιμα παραδείγματα -βίντεο οι μαθητές/τριες θα συναρμολογήσουν, θα 
προγραμματίσουν τις διάφορες δατάξεις έτσι ώστε ανάλογα με το επίπεδο υγρασίας εδάφους θα 
ενεργοποιούν και θα απενεργοποιούν μια αντλία ποτίσματος.  

Στις επόμενες 2 διδακτικές ώρες με την βοήθεια κατάλληλων φύλλων εργασίας που θα 
χρησιμοποιούν έτοιμα παραδείγματα -βίντεο οι μαθητές/τριες  θα συνδέσουν την διάταξή τους με το 
Virtuino μία εφαμογή διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of  Things) έτσι ώστε η απεικόνιση της 
κατάστασης του κήπου καθώς και ο έλεγχος της αντλίας θα μπορούσε να είναι προσβάσιμος μέσω 

διαδικτύου. Ένα σχέδιο της προτεινόμενης εφαρμογής φαίνεται στην  
Εικόνα 19 ενώ στην              
Εικόνα 20 μια απεικόνιση του τελικού παραδοτέου από το σενάριό μας.   
Την τελευταία διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες θα παρουσιάσουν την κατασκευή τους και θα 

ακολουθήσει συζήτηση για αναστοχασμό και  ανατροφοδότηση σχετικά με  την εξοικονόμηση  του 
νερού.  

 
 

Εικόνα 19: Το σχέδιο της τελικής εφαρμογής  
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Εικόνα 20: Το πρότυπο της κατασκευής μας  

 

3. Συμπεράσματα 

Η μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται και έχει ως θέμα της την Κατασκευή συστήματος για 

αυτόματο πότισμα σε σχολικό κήπο, παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό,  μέσα σε ένα πλαίσιο 
οργάνωσης και υλοποίησης ενός διδακτικού σεναρίου, να μπορεί να θέσει τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς και στόχους και να οργανώσει την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας στη βάση της  
θεωρίας του εποικοδομητισμού , η οποία θεμελιώνεται σε προγενέστερη γνώση των μαθητών/τριών 

και με τη σειρά της μετασχηματίζεται για να συνδεθεί με τη νέα γνώση.  
 Με την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου μπορούμε να εισαγάγουμε τους μαθητές και τις 

μαθήτριες στις βασικές έννοιες της προσέγγισης STEM. Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο 
παρουσιάζουμε τις βασικές αρχές της θεωρίας  κυκλωμάτων, αυτοματισμού, αλλά και βασικά 

στοιχεία περιβαλλοντικών επιστημών, κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ένα αυτόνομο και 
αυτόματο σύστημα ποτίσματος. Με την μελέτη αυτή γίνεται πιο κατανοητή η έννοια του 
μικροελεγκτή, καθώς επίσης γίνεται και διεύρυνση των γνώσεων σε προγραμματισμό αλλά και 
φυσικά μεγέθη όπως θερμοκρασία, υγρασία, υγρασία εδάφους. Ακόμα ευαισθητοποιούμε τους 

μαθητές σε θέματα εξοικονόμησης νερού. Η εφαρμογή αυτού του διδακτικού σεναρίου μπορεί να 
υλοποιηθεί στα πλαίσια των μαθημάτων πληροφορικής- τεχνολογίας ή των εργαστηρίων δεξιοτήτων. 
Λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του Covid 19 δεν δόθηκε η ευκαιρία να εφαρμοστεί 
στην πράξη το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται, ώστε να οδηγηθούμε με ασφάλεια στην 

εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων, ευελπιστούμε όμως ότι αυτό θα επιτευχθεί στο επόμενο 
σχολικό έτος. 
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Παράρτημα 

Παραθέτουμε το πλήρες σενάριο  
 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 

         Εφαρμογές Physical Computing ως διδακτικό εργαλείο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Μελέτη Περίπτωσης: Εφαρμογή Αυτόματου ποτίσματος σε σχολικό κήπο  

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ : 

        Για   την ολοκλήρωση του σεναρίου απαιτούνται  7-8 διδακτικές ώρες  ανάλογα με το επίπεδο 

εξοικείωσης των μαθητών με τον επεξεργαστή Arduino.  
 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 

        Τάξη: Γ΄Τάξη Γυμνασίου. Εναλλακτικά Α΄ Λυκείου.    Ένταξη  του  διδακτικού σεναρίου στο 
πρόγραμμα σπουδών και συγκεκριμένα στο Α.Π. του μαθήματος Πληροφορικής ή και τεχνολογίας 

ή στα εργαστήρια δεξιοτήτων .  
Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών/τριών για την υλοποίηση του σεναρίου: 
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• Να γνωρίζουν τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα  

• Να έχουν τις βασικές γνώσεις χειρισμού του Η/Υ. 

• Να κατέχουν τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Scratch).  

• Να έχουν έστω και μικρή εμπειρία προγραμματισμού σε Arduino.  

• Να έχουν απλές γνώσεις ηλεκτρομαγνητισμού  

• Να έχουν βασικές γνώσεις βοτανολογίας  

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ   

Ο γενικός σκοπός για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μελέτη  περίπτωσης είναι να γνωρίσουν 
οι μαθητές τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία στην αντιμετώπιση της σπατάλης 

νερού και ενέργειας στην καθημερινότητά τους. Στηριζόμενοι στην προσωπική τους εμπειρία 
αναγνωρίζουν το πρόβλημα, συνειδητοποιούν τη σοβαρότητά του και αποφασίζουν να ενεργήσουν 
για την επίλυσή του κατασκευάζοντας ένα αυτόματο σύστημα ποτίσματος για τα φυτά της σχολικής 
τους αυλής. Έτσι με την εκπαιδευτική διαδικασία οδηγούνται σταδιακά στη σύνδεση της θεωρητικής 

γνώσης, η οποία περιλαμβάνει ως προαπαιτούμενη τη γνώση του αλγόριθμου και τη σύνδεσή του με 
τον μικροελεγκτή με την πρακτική δημιουργία και την εφαρμογή μιας τεχνολογικής κατασκευής που 
θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί ένας όμορφος κήπος, χωρίς να επιβαρύνει  ενεργειακά το 
περιβάλλον. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος εποδιώκεται οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση 
 Ως προς τους γνωστικούς στόχους: 

• Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις σε ηλεκτρολογία και προγραμματισμό  

• Να αναζητήσουν τρόπους επίλυσης σε θεωρητική και πρακτική εφαρμογή  

• Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα φυτά, άνθη και βότανα 

Ως προς τους στόχους δεξιοτήτων: 

• Να μπορούν να προγραμματίζουν μικροεπεξεργαστές  

• Να συνδέσουν τον σχολικό κήπο με την χρήση νέων τεχνολογιών  

• Να χρησιμοποιούν υλικά και εργαλεία  

Ως προς τις στάσεις/συμπεριφορές: 

• Να εργάζονται σε ομάδες 

• Να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους και να τις τεκμηριώνουν 

• Να συγκρίνουν τη στάση τους πριν και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής  

• Να ενισχύσουν την επαφή τους με τη φύση και την οικολογική τους συνείδηση, ώστε να 
καλλιεργήσουν την αειφορική σκέψη τους και τη συνειδητή στάση στην εξοικονόμηση 

ενέργειας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το διδακτικό σενάριο χωρίζεται σε 3 στάδια. 
Στο πρώτο στάδιο (διάρκεια 1 με 2 ώρες) οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με το περιβάλλον 

προγραμματισμού Arduino IDE αλλά και τη γλώσσα wiring  και συνειδητοποιούν  πως αυτά δεν 
διαφέρουν  από το προγραμματισμό σε scratch (έχουν σχετική εμπειρία). Στο στάδιο αυτό  

κατασκευάζουν μια εφαρμογή που αναβοσβήνει  ένα led. Αυτό έχει ως στόχο να γνωρίζουν οι 
μαθητές/τριες με τι  θα ασχοληθούμε, ποιο ερώτημα  θα μας απασχολήσει και πώς. Η διδακτική 
μέθοδος που ακολουθείται  είναι η βιωματική / ανακαλυπτική, η οποία προκαλεί την  ενεργοποίηση 
των µαθητών/τριών και την εμπλοκή τους σε διαδικασίες µέσα από τις οποίες θα κατακτούν οι 

ίδιοι/ες τη γνώση. 
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Στο  δεύτερο στάδιο (διάρκεια 4 ώρες),  κατά το οποίο στις πρώτες 2 ώρες οι μαθητές /τριες 
χωρίζονται σε 3 ομάδες όπου τους δίνονται κατάλληλα φύλλα εργασίας. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει  
με βάση τις οδηγίες στα φύλλα εργασίας αλλά και του υλικού, που θα της δοθεί, να συνδέσει τους 
αισθητήρες θερμοκρασίας  – υγρασίας (1η ομάδα) και υγρασίας εδάφους (2η ομάδα) καθώς και να 

ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει  την αντλία (3η ομάδα). (1η ώρα). Στη συνέχεια οι ομάδες 
ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους και  αποφασίζουν το επίπεδο υγρασίας εδάφους, 
κατά το οποίο θα ενεργοποιείται ή  θα απενεργοποιείται η αντλία. Θα μπορούσε να γίνει αυτό με τη 
δοκιμή του αισθητήρα σε κυπελάκια με χώμα σε διάφορα επίπεδα υγρασίας  (σε δεύτερο στάδιο θα 

ήταν ενδιαφέρον οι μαθητές/τριες να βαθμονομήσουν τον αισθητήρα υγρασίας εδάφους) (2η ώρα) . 
Στις επόμενες 2 ώρες οι μαθητές/τριες καλούνται να συνδέσουν την εφαρμογή virtuino  με τον 
μικροελεγκτή. Θα χωριστούν σε 3 ομάδες και θα προσπαθήσουν η 1 η  και η 2η  να απεικονίσουν με 
τη βοήθεια της πλατφόρμας την θερμοκρασία και υγρασία του αέρα και την υγρασία του εδάφους 

αντίστοιχα στην οθόνη μιας φορητής συσκευής, ενώ η 3η ομάδα θα προσπαθήσει  να ενεργοποιήσει 
ή να απενεργοποιήσει την αντλία μέσω φορητής συσκευής.  

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο ( διάρκεια 2 ώρες)  αρχικά οι ομάδες καλούνται να  
συνεργαστούν έτσι ώστε να  συνθέσουν την κατασκευή, όπως την έχουμε περιγράψει στο κεφάλαιο 

3.  Συνδέουν δηλαδή τα κομμάτια κώδικα και τις κατασκευές που έχουν φτιάξει στο δεύτερο στάδιο 
και ολοκληρώνουν την κατασκευή, η οποία  θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια. Παράλληλα με την 
παρουσίαση θα γίνει και αυτοαξιολόγηση της παρέμβασης και θα ακολουθήσει συζήτηση για 
αναστοχασμό και  ανατροφοδότηση σχετικά με  την εξοικονόμηση νερού.  

Σε επόμενο στάδιο οι ομάδες με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα μπορούσαν να 
εγκαταστήσουν ανάλογο σύστημα ποτίσματος σε μέρος του κήπου του σχολείου.  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

Τα προβλήματα συνήθως έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και δεν μπορούν να λυθούν με τον ίδιο 
τρόπο. Η συνηθισμένη περίπτωση είναι να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις σύμφωνα με κάποια 

δεδομένα κριτήρια, που μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε στιγμή ενός προβλήματος. Οι 
καθημερινές απλές μας κινήσεις περιέχουν αυτή τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με ορισμένη 
κατάσταση. Με τη βοήθεια των μικροελεγκτών αλλά και μικροϋπολογιστών  μπορεί να εκτελεστεί 
ένα φάσμα σεναρίων που καλύπτει διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η μεγάλη πτώση του κόστους 

απόκτησης ενός μικροελεγκτή  καθιστά τον προγραμματισμό πιο προσιτό και δελεαστικό από ποτέ. 
Η διαδικασία της μάθησης γίνεται πιο αποτελεσματική μέσα από τη δημιουργία διδακτικών 
σεναρίων, τα οποία πραγματεύονται προβλήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή ζωή του 
μαθητή. Δηλαδή, δίνει αυθεντικές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με τις καταστάσεις και τα 

προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στην πραγματική ζωή. Ο άμεσος προγραμματισμός 
μικροεπεξεργαστών ή μικροϋπολογιστών για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων μπορεί να δίνει 
στους μαθητές και τις μαθήτριες την χαρά της δημιουργίας και τους κάνει να αγαπήσουν τον 
προγραμματισμό και την πληροφορική γενικότερα. Για το διδακτικό μας σενάριο οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία του αέρα, τις οποίες και 
μετράνε με κατάλληλη διάταξη. Στην παρούσα φάση είναι καλό να διευκρινιστεί το τι είναι σχετική 
υγρασία, ο λόγος δηλαδή της ποσότητας των υδρατμών που θα καταστήσει τον αέρα κορεσμένο (σε 
κορεσμένο αέρα οποιαδήποτε παραπάνω ποσότητα υδρατμού υγροποιείται). Το παραπάνω θα πρέπει 

να έρθει σε αντιδιαστολή με την υγρασία εδάφους που ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας του νερού 
που υπάρχει στο χώμα ως προς την μάζα του ξηρού χώματος. Ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους 
μετράει την αγωγιμότητα του εδάφους και σε πρώτο στάδιο δεν είναι βαθμονομημένος ποιοτικά όμως 
θα μπορούσαμε να καθορίσουμε το επίπεδο που θα ήταν απαραίτητο να υπάρξει άρδευση ή όχι. 

Τέλος η όλη διάταξη συνδέεται με μια εφαρμογή Internet of Things (IoT), η οποία είναι σε θέση να 
συνδέσει διάφορες διατάξεις που έχουν την κατάλληλη δικτύωση μέσω κεντρικών εξυπηρετητών με 
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το κινητό μας τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή έτσι ώστε να έχουμε τον απομακρυσμένο 
έλεγχο της συσκευής αυτής.  

ΧΡΗΣΗ Η.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ  

         Στην εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου γίνεται χρήση των ψηφιακών μέσων, όπως 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Διαδίκτυο, Βίντεο, Ψηφιακή παρουσίαση, αισθητήρες θερμοκρασίας- 
υγρασίας αλλά και υγρασίας- εδάφους, ο μικροελεγκτής Nodemcu καθώς και η εφαρμογή Virduino.  

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ  

         Το σενάριο είναι θεμελιωμένο στη θεωρία μάθησης του κοινωνικού εποικοδομητισμού, διότι 

οι μαθητές/τριες  έχουν την ελευθερία να επιλέξουν τα στοιχεία τα οποία εκείνοι/ες πιστεύουν ότι θα 
τους/τις βοηθήσουν στο πείραμα. Επιπλέον το κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να έχει τη δική του 
άποψη και εμπειρία και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώνει ο ένας τα κενά του άλλου. 

Υπήρξαν όμως και στοιχεία συμπεριφορισμού στο σενάριο, διότι οι μαθητές/τριες 

ακολουθούσαν όλοι/ες μαζί ένα φύλλο εργασίας που προχωρούσε σε βήματα. Εξάλλου κάποιες 
βασικές γνώσεις έπρεπε να τις δεχθούν, όπως τις παρέθετε ο διδάσκων, για να είναι πιο κατανοητή η 
συνέχεια του πειράματος.      

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

1ο φύλλο εργασίας . 

 

Ανοίξτε μια νέα καρτέλα στον browser του υπολογιστή σας και βρείτε το βίντεο που 
ακολουθεί  

➢ Επικεντρωθείτε στο video και κατεβάστε τις βιβλιοθήκες που λέει.  
https://create.arduino.cc/projecthub/najad/using-arduino-ide-to-program-nodemcu-33e899 
➢ Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα USB του υπολογιστή και στην πλακέτα του Arduino.  

 

 
Αυτή είναι η άνω όψη της πλακέτας, σε αυτήν την εικόνα μπορείτε να δείτε όλες τις εισόδους 

και εξόδους. Αν επίσης χρειαστείτε κάπου τη γείωση οι θύρες GND είναι όλες κοινές μεταξύ τους.  
 

➢ Μπείτε στο προγραμματιστικό περιβάλλον IDE και επιλέξτε Files, examples, ESP8266 και 

βρείτε την εφαρμογή “blink”.  

https://create.arduino.cc/projecthub/najad/using-arduino-ide-to-program-nodemcu-33e899
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➢ Τρέξτε τον κώδικα και παρατηρήστε το ενσωματωμένο LED που βρίσκεται πάνω στην 
πλακέτα να αναβοσβήνει.  

➢ Αναζητήστε την εντολή (function) delay() σε πόσα σημεία του προγράμματος αναφέρεται;  
➢ Αλλάξτε τη μεταβλητή (αριθμητική τιμή εντός των παρενθέσεων) έτσι ώστε το LED να είναι 

αναμμένο διπλάσια ώρα από ότι  είναι κλειστό.  
➢ Το επόμενο βήμα μετά είναι να επεξεργαστείτε τον κώδικα, και όπου γράφει 

“LED_BUILTIN” να το  αντικαταστήσετε  με έναν αριθμό της ψηφιακής θύρας της επιλογή 
σας (D2 στη περίπτωσή μας). 

 
 Η συνδεσμολογία που χρειάζεται είναι η εξής: Υπενθύμιση: Το κόκκινο καλώδιο όπως 

φαίνεται στο σχήμα θα μπει στην ψηφιακή θύρα που δηλώσατε νωρίτερα, ενώ το μαύρο στη γείωση 
(GND) . 

 

  2ο φύλλο εργασίας . 

   Ομάδα 1  

Ανοίξτε μια νέα καρτέλα στον browser του υπολογιστή σας και βρείτε την παρακάτω 
ιστοσελίδα που περιγράφει πώς συνδέουμε τον αισθητήρα θερμοκρασίας – υγρασίας σε ένα 
επεξεργαστή Arduino Uno   

https://create.arduino.cc/projecthub/pibots555/how-to-connect-dht11-sensor-with-arduino-

uno-f4d239 
➢  Συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας – υγρασίας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και  

καλώδιο στη θύρα USB του υπολογιστή και στην πλακέτα του Arduino.  

 
 

https://create.arduino.cc/projecthub/pibots555/how-to-connect-dht11-sensor-with-arduino-uno-f4d239
https://create.arduino.cc/projecthub/pibots555/how-to-connect-dht11-sensor-with-arduino-uno-f4d239
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➢ Μπείτε στο προγραμματιστικό περιβάλλον IDE και αλλάξτε κατάλληλα τον κώδικα που 
δίνετε στο παράδειγμα , ώστε να προσαρμόζεται στο Nodemcu.   

Βάλτε τις κατάλληλες επικεφαλίδες έτσι ώστε να αναγνωριστεί  η συσκευή μας και 
αλλάξτε κατάλληλα το όνομα της εισόδου (D7) στην περίπτωσή μας.  

➢ Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την έξοδο του προγράμματος,  παρακολουθήστε την 
εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που έχει σαν έξοδο.  

➢ Τρέξτε τον κώδικα και δοκιμάστε να «ανεβάσετε» τη θερμοκρασία και την υγρασία που 
μετράει ο αισθητήρας τεχνητά 

➢ Δοκιμάστε να αλλάξετε τη θύρα εισόδου και να δοκιμάσετε τον αισθητήρα μας σε διάφορες 
συνθήκες 

 

➢ Ερώτηση: Μπορούμε να καθυστερήσουμε την εγγραφή της θερμοκρασίας και σχετικής 
υγρασίας; 

 

 Ομάδα 2  

Ανοίξτε μια νέα καρτέλα στον browser του υπολογιστή σας και βρείτε την παρακάτω 
ιστοσελίδα που περιγράφει πώς συνδέουμε τον αισθητήρα υγρασίας εδάφους σε ένα επεξεργαστή 
Arduino Uno   

https://create.arduino.cc/projecthub/electropeak/complete-guide-to-use-soil-moisture-

sensor-w-examples-756b1f 
➢ Συνδέστε τον αισθητήρα υγρασίας εδάφους όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και  το 

καλώδιο στη θύρα USB του υπολογιστή και στην πλακέτα του Arduino.  

 

 

https://create.arduino.cc/projecthub/electropeak/complete-guide-to-use-soil-moisture-sensor-w-examples-756b1f
https://create.arduino.cc/projecthub/electropeak/complete-guide-to-use-soil-moisture-sensor-w-examples-756b1f
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➢ Μπείτε στο προγραμματιστικό περιβάλλον IDE και αλλάξτε κατάλληλα το κώδικα που δίνετε 
στο παράδειγμα  έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο Nodemcu.   

Βάλτε τις κατάλληλες επικεφαλίδες έτσι ώστε να αναγνωριστεί  η συσκευή μας και 
αλλάξτε κατάλληλα το όνομα της εισόδου (Α0) στη περίπτωσή μας.  

➢ Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την έξοδο του προγράμματος,  παρακολουθήστε την 
εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που έχει σαν έξοδο. 

➢ Τρέξτε τον κώδικα και δοκιμάστε να «ανεβάσετε» την υγρασία που μετράει ο αισθητήρας 
τεχνητά. 

 
Ερώτηση: Μπορούμε να καθυστερήσουμε την εγγραφή της υγρασίας εδάφους; 
 
 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ COVID-19 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Διαμαντής Κωνσταντίνος 

Μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΑΠΘ 

 

Περίληψη  

Ο διαδικτυακός εθισμός στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα,  ως έννοια αλλά και ως 
κατάσταση, αποτελεί μέρος της διεθνούς πραγματικότητας. Ο εθισμός στο διαδίκτυο αποτελεί, 
πλέον, ένα καθολικό φαινόμενο. Στο παρόν άρθρο διερευνώνται οι διαστάσεις του διαδικτυακού 
εθισμού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση την πρώτη περίοδο της πανδημίας. Η εργασία αποτελεί μια 

προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις φοιτητών και φοιτητριών (Ν=172) για την εμπειρία από την 
εμπλοκή τους στη χρήση/κατάχρηση του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι κατά την 
περίοδο της πανδημίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, χωρίς διαφοροποίηση, αύξησαν το χρόνο που 
ήταν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα αναγνώρισαν τις θετικές αλλά και τις αρνητικές 

επιπτώσεις της αξιοποίησης του διαδικτύου, που το αντιλαμβάνονται ως αναπόσπαστο τμήμα της 
καθημερινότητάς τους. Επιπλέον, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι 
μία εξάρτηση που προκαλείται από την κατάχρησή του και μπορεί να οδηγήσει στον 
αποπροσανατολισμό και τη σύγχυση λόγω υπερπληροφόρησης ή παραπληροφόρησης.  

 
Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακός Εθισμός, Πανδημία Covid-19, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

1. Εισαγωγή 

1.1 Εκπαίδευση και χρήση του διαδικτύου στην εποχή του Covid-19 

Η επιδημία λόγω του Covid-19 που εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 μετατράπηκε σε 
παγκόσμια πανδημία μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Η κοινωνία σε κάθε επίπεδο, αλλά και ειδικότερα 

η εκπαίδευση έπρεπε να προσαρμοστεί σε αυτή την απρόοπτη και για τους περισσότερους μη 
προβλέψιμη αλλαγή, με έναν γρήγορο και συνάμα εφικτό τρόπο, μεταβαίνοντας από τη φυσική 
παρουσία σε εικονικές τάξεις. Στη μετάβαση αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε το διαδίκτυο με 
όλους τους διαθέσιμους πόρους (Baticulon, et al., 2021).  

Όπως αναφέρουν προγενέστερες έρευνες, η παγκόσμια αύξηση χρήσης του διαδικτύου 
ξεκίνησε πολύ πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού και οι μετρήσεις δείχνουν ένα ποσοστό αύξησης 
περίπου 1000% από το 2001 μέχρι και το 2020 στις αναπτυγμένες χώρες, που συνοδεύεται από μία 
ταυτόχρονη έξαρση του εθισμού στο διαδίκτυο (Cauberghe et al., 2021). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Sawant και Naik τονίζουν την εκθετική αύξηση που εμφάνισαν οι διαδικτυακές 
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εφαρμογές κυρίως για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και την αξιολόγηση των 
εκπαιδευομένων, εξαιτίας της απαγόρευσης μετακινήσεων και συγχρωτισμού πολλών ατόμων με 
φυσική παρουσία για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Sawant & Naik, 2022). 
Επιπλέον, η πανδημία έχει διαταράξει τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές προγραμματίζουν την 

εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο και τον χρόνο που αφιερώνουν σε κοινωνικές επαφές (Rome et al.,  
2021; Rudnicka et al., 2020). 

Σύμφωνα με τον Baticulon και τους συνεργάτες του, το διαδίκτυο που παρέχεται ελεύθερα, 
μπορεί να προσφέρει χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς πλεονεκτήματα και διευκολύνσεις στο 

σύγχρονο εκπαιδευόμενο, που είναι σε θέση άμεσα και γρήγορα να βρει τα δεδομένα που αναζητά, 
να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή να ψυχαγωγηθεί (Baticulon, et al., 2021). 
Επιπρόσθετα, οι Eyimaya και Irmak αναφέρουν ότι το διαδίκτυο αποτελεί μία σημαντική πηγή 
προσπελάσιμης πληροφορίας, ένα εργαλείο άμεσης ενημέρωσης, ένα μέσο ανάπτυξης σύνθετων 

λειτουργιών και δεξιοτήτων επικοινωνίας, ένα απαραίτητο βοήθημα διεκπεραίωσης μείζονων 
μαθησιακών καθηκόντων, καθώς και έναν τρόπο εύρεσης ποικίλων διεξόδων ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα (Eyimaya & Irmak, 2021). Ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το διαδίκτυο 
αποτέλεσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 αναπόσπαστο μέρος της φοιτητικής 

/ακαδημαϊκής ζωής και χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση αναγκών πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης αλλά και ως είδος ψυχαγωγίας (Rohmah, 2020).  

1.2 Εθισμός στο διαδίκτυο 

Ο διαδικτυακός εθισμός ή εθισμός στο διαδίκτυο, αποτελεί μία επιμέρους πτυχή του εθισμού 
στην ψηφιακή τεχνολογία και μπορεί να οριστεί ως η συχνή έως και εμμονική συμπεριφορά που 
σχετίζεται με την σύνδεση στο διαδίκτυο η οποία πραγματοποιείται όλο και περισσότερο παρά τις 

αρνητικές συνέπειες για τον χρήστη (Bernardi & Pallanti, 2009; Chou et al., 2005; Lavin, 2004) 
(Παράρτημα). Ειδικότερα, η κλιμάκωση του εθισμού στο διαδίκτυο περιλαμβάνει την εξιδανίκευση 
του μέσου (του διαδικτύου), τη σοβαρή τροποποίηση της διάθεσης του ατόμου, τη σταδιακή αύξηση 
της ανάγκης για περισσότερη χρήση, την αδυναμία του περιορισμού της χρήσης, τη σταδιακή 

κλιμακωτή ενασχόληση με διαδραστικές λειτουργίες όπου η εικονική διαδικτυακή πραγματικότητα 
που επηρεάζει την κοινωνική ζωή, την ψυχική και σωματική υγεία του χρήστη (Raabe et al., 2020; 
Vondráčková & Gabrhelik, 2016; Widyanto και Griffiths, 2006).  

Ο διαδικτυακός εθισμός αφορά, σε υψηλά ποσοστά, την πληθυσμιακή ομάδα των νεαρών 

ατόμων (Rome et al., 2021). Όπως δείχνουν αρκετές έρευνες ο διαδικτυακός εθισμός ήταν φαινόμενο 
παγκόσμιας κλίμακας και πριν την εμφάνιση της πανδημίας (Poli, 2017; Van Rooij & Prause, 2014; 
Siomos et al., 2012; Weinstein & Lejoyeux, 2010). Ειδικότερα, το 2005 ερευνητικά δεδομένα σε 371 
Βρετανούς φοιτητές αναφέρουν ποσοστά προβληματικής χρήσης του διαδικτύου που φτάνουν το 

18,3% (Niemz et al, 2005), ενώ το 2012, οι Dong, Wang, Yang και Zhou, πραγματοποίησαν 
εμπειρική έρευνα σε 886 πρωτοετείς φοιτητές (18-19 ετών) στο Zhejiang Normal University της 
Κίνας και τα συμπεράσματα ανέδειξαν κυρίως, προβλήματα διαχείρισης του χρόνου, μειωμένες 
ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς και αποξένωση από τους οικείους (Dong, et al. 2011).  

Είναι γεγονός, όπως επιβεβαιώνουν πολλές έρευνες πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
ότι η υπερβολική και ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, όπως και η μη επαρκής ενημέρωση σχετικά 
με τους όποιους συνοδευτικούς κινδύνους, συχνά, οδηγούν στην ανάδειξη ψυχοσωματικών 
προβλημάτων, ακόμη και στην εκδήλωση εθισμού (Teng, et al., 2021; Niemz et al, 2005; Young, 

1998). Η εξάρτηση από το διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει τους φοιτητές σε συνέπειες που εκτείνονται 
από ήπια ενόχληση, όταν αργούν να συνδεθούν, ως την συναισθήματα απομόνωση, την ακραία 
ανησυχία ή και την κατάθλιψη σε συνθήκες στέρησης (Baticulon, et al., 2021). Σε μια παλιότερη 
έρευνα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται ότι  η υπερβολική εξάρτηση από την 

διαδικτυακή τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη ζωή των φοιτητών (Siomos et al., 2012).  
Πρόσφατες μελέτες, την περίοδο του Covid-19, δείχνουν ότι παρατηρήθηκε έξαρση του 

διαδικτυακού εθισμού τις συνέπειες του οποίου δεν είναι σε θέση ακόμη να εκτιμήσει η επιστημονική 
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κοινότητα (Muhammad et al. 2021; Montag & Elhai, 2020). Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούνιο του 2021 στη Γκόα της Ινδίας βρέθηκε ότι οι φοιτητές που έκαναν υπερβολική χρήση του 
διαδικτύου είχαν διπλάσιες πιθανότητες να χάσουν μαθήματα από αυτούς που έκαναν κανονική 
χρήση (Sawant, & Naik, 2022). Πιο συγκεκριμένα, στην περίοδο του Covid -19, η πολύωρη και 

καθημερινή σύνδεση και χρήση του διαδικτύου οδήγησε πολλούς χρήστες σε αυξημένη διαρροή 
(εκούσια ή ακούσια) προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, σε κατάχρηση, σε εξάρτηση και ένα 
ποσοστό στον εθισμό (Eyimaya & Irmak, 2021; Kramer & Kramer, 2020; Βernardi & Pallanti, 2009).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί ο διαδικτυακός εθισμός σε φοιτητές ηλικίας 

18-25 ετών κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας λόγω του Covid -19. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι 
της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί το μέγεθος της χρονικής διείσδυσης του διαδικτύου στην 
καθημερινή ζωή των φοιτητών κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας λόγω του Covid -19 καθώς 
και οι συνέπειες τόσο στις σπουδές, όσο και στην ψυχική και σωματική υγεία των συμμετεχόντων.  

Αρχικά διατυπώθηκαν τέσσερις διαστάσεις που αξιοποιήθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές 
στην έρευνα και αφορούν συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τον χρόνο σύνδεσης στο διαδίκτυο, τις 
επιπτώσεις του διαδικτυακού εθισμού στις σπουδές, τις επιπτώσεις της κατάχρησης του διαδικτύου 
στην συμπεριφορά και την ψυχική υγεία και επιπρόσθετα τις σωματικές επιπτώσεις λόγω του 

εθισμού στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα εξέτασε την επίδραση ανεξάρτητων 
μεταβλητών όπως είναι το Φύλο και το Εξάμηνο Σπουδών. Στην προσπάθεια για εύρεση 
διμεταβλητών συσχετίσεων μεταξύ εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών, η εκπόνηση της 
παρούσας έρευνας, καθοδηγήθηκε επιπλέον από τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο φύλο και τις απόψεις  των φοιτητών για 
την υπερβολική χρήση του διαδικτύου; 

2. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις που αποδεικνύουν ότι η εμφάνιση νευρικότητας 
ή θλίψης λόγω αδυναμίας σύνδεσης στο διαδίκτυο, σχετίζεται με το φύλο των φοιτητών; 

3. Επηρεάζεται αρνητικά η ακαδημαϊκή απόδοση εξαιτίας της ενασχόλησης με το διαδίκτυο σε 
μεγαλύτερο βαθμό στους φοιτητές των μικρότερων εξαμήνων; 

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται στην αποτύπωση των απόψεων και των 
πρακτικών σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου από φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών του εαρινού 

εξαμήνου του έτους 2020 όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το “lock down” λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού Covid-19. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και ως προς το φύλο το 31% ήταν άνδρες και το 69% γυναίκες, ενώ το 43% 
φοιτούσε στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο  και το 57% κυρίως στο  2ο (49%) και στο 4ο (8%) εξάμηνο. 

Συνυπολογίζοντας περιορισμούς και διαθέσιμα μέσα, για την ερευνητική προσέγγιση του 
συγκεκριμένου θέματος, ως μέθοδος έρευνας χρησιμοποιήθηκε ποσοτική ερευνητική μέθοδος στη 
συλλογή, ανάλυση και συζήτηση των δεδομένων. Επιλέχθηκε, η επισκόπηση περιγραφής με τη 
χρήση ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω της 

εφαρμογής Socrative Student. Το εργαλείο έρευνας ήταν ένα ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για 
τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, το οποίο περιελάµβανε 18 ερωτήσεις. Για την ανάπτυξη του 
ερωτηματολογίου λήφθηκαν υπόψη αντίστοιχες εργασίες και μελετήθηκε προσεκτικά η διατύπωση, 
η δομή, η συνοχή και η σαφήνεια των ερωτημάτων στις έρευνες των Sawant και Naik, (2022), των 

Frangos et al. (2010) και της Young (1998).  
Για τη στατιστική ανάλυση, τη συσχέτιση των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων μεταβλητών, 

καθώς και την οπτικοποίηση δεδομένων και αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο 
σύνολο υπηρεσιών λογισμικού για ανάλυση δεδομένων SPSS 26. Όσον αφορά τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων έγινε χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert από το 1 -5 όπου η τιμή 1 αντιπροσωπεύει 
την απάντηση «καθόλου», η 2 την «λίγο», η 3 την «αρκετά», η 4 την «πολύ» και η 5 την «πάντα».  
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Πριν τη μελέτη των ερευνητικών ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας για τις 

διαστάσεις των απόψεων των φοιτητών σχετικά με τo φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο. Από τα 
αποτελέσματα προκύπτει ότι υπάρχει αποδεκτή εσωτερική αξιοπιστία αφού οι τιμές του Cronbach 
Alpha σε όλες τις διαστάσεις είναι μεγαλύτερες από 0,70.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην κατανομή των ωρών χρήσης ανά επίπεδο χρήσης, με μικρή, όμως, επίπτωση στη συνολική 
διακύμανση, ενώ ανάμεσα στα δύο φύλα δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στο χρόνο χρήσης. 
Εξήγηση της χαμηλής επίδρασης του παράγοντα χρόνος χρήσης στη συνολική διακύμανση θα  
μπορούσε να αποτελέσει το μεγάλο ποσοστό των φοιτητών που δήλωσε ότι κάνει χρήση από 6 έως 

10 ώρες ημερησίως, την περίοδο του εγκλεισμού λόγω του Covid-19 (Πίνακας 1). 
 

Ώρες ημερήσιας (24ωρο) χρήσης του διαδικτύου, ανά φύλο  Α Γ Σύν. 

<2 ώρες                                  % επί του συνόλου 1,2% 3,6% 4,8% 
3-5 ώρες 7,0% 10,2% 17,2% 

6-8 ώρες 14,3% 15,8% 30,1% 
9-10 ώρες 12,1% 14,8% 26,9% 
11-14 ώρες 7,3% 7,7% 15,0% 
>15 ώρες 2,9% 3,2% 6,1% 

 

Πίνακας 11. Χρόνος χρήσης του διαδικτύου % επί του συνόλου και ανά φύλο  

 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες πολύ συχνά διαπιστώνουν ότι παραμένουν σε σύνδεση με το 
διαδίκτυο, περισσότερο χρόνο από ό,τι αρχικά είχαν υπολογίσει; (Μ.Ο.=4,12±0,82). Ακόμη, πολύ 
συχνά κάνουν προσπάθειες να περιορίσουν το χρόνο που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά δεν τα 
καταφέρνουν (Μ.Ο.=4,11±0,81). Ειδικότερα, συλλαμβάνουν πολύ συχνά τον εαυτό τους να 

παρατείνει τη διάρκεια της σύνδεσης στο διαδίκτυο γιατί δεν μπορεί να ελέγξει την επιθυμία του να 
ξεφύγει από τον «κόσμο του Internet» (Μ.Ο.=4,04±0,73) και αρκετά συχνά προσπαθούν να κρύψουν 
το χρόνο που έχουν περάσει συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο (Μ.Ο.=3,97±0,81). Επιπλέον, σχεδόν όλοι 
οι συμμετέχοντες καταθέτουν ότι σε  σχέση με την περίοδο πριν τον Covid -19 ο χρόνος σύνδεσης 

στο διαδίκτυο αυξήθηκε, αλλά στατιστικά δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση ούτε ως προς 
το φύλο, ούτε ως προς το εξάμηνο σπουδών.   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 2, οι φοιτητές συμφωνούν αρκετά έως απόλυτα με 
το γεγονός ότι η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο είναι σε βάρος της απόδοσης και της 

συμμετοχής τους στις σπουδές.  
 

Απόψεις για την παραμέληση των σπουδών λόγω εθισμού στο διαδίκτυο  Μ.Ο. Τ.Α. 

Πόσο συχνά η ακαδημαϊκή σας απόδοση ή η παραγωγικότητα επηρεάζεται 
αρνητικά εξαιτίας της ενασχόλησης σας με το διαδίκτυο; 

4,50 0,68 

Πόσο συχνά η βαθμολογία στα μαθήματά σας επηρεάζεται αρνητικά, λόγω του 
χρόνου που περνάτε σε σύνδεση με το διαδίκτυο; 

4,43 0,59 

Πόσο συχνά ελέγχετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), πριν από κάτι άλλο 
που αφορά τις σπουδές και πρέπει να κάνετε; 

3,84 0,89 

 

Πίνακας 12. Επίδραση του διαδικτύου στις σπουδές  

 

 Στην ερώτηση αν την περίοδο της πανδημίας αισθάνονται περισσότερο εθισμένοι στη χρήση 
των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου η άποψη των φοιτητών ήταν ουδέτερη (Μ.Ο.=2,99±1,10), 
ενώ τάση συμφωνίας παρουσίασαν με την άποψη ότι νιώθουν άνετα και ταυτόχρονα π αραγωγικοί 
αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως εργαλείο μάθησης (Μ.Ο.=3,59±0,90). Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι 
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απαντήσεις των φοιτητών σχετικά με τον ρόλο του διαδικτύου στην παραβίαση των προσωπικών 
δεδομένων τους. Σχετικά με την επιλογή τους στο δίλημμα να επιλέξουν αναγκαστικά ανάμεσα στην 
παραβίαση της ιδιωτικότητας και την υγεία τους το 58,51% θα επέλεγε την διασφάλιση της υγείας 
τους, το 31,91%  δήλωσε ότι η επιλογή τους θα εξαρτηθεί από το βαθμό παραβίασης της 

ιδιωτικότητάς τους και το 9,68% θα επέλεγε τη διασφάλιση της ιδιωτικότητάς τους. 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι απόψεις των φοιτητών για την αδυναμία τους να ελέγξουν 

την συμπεριφορά τους όσον αφορά στα θέματα του διαδικτύου. Προέκυψε ότι οι φοιτητές 
συμφωνούν αρκετά έως απόλυτα ότι η αποχή από το διαδίκτυο εντείνει περισσότερο την επιθυμία να 

συνδεθούν και η διακοπή της σύνδεσης συχνά τους προκαλεί εκνευρισμό.  
 

Απώλεια ελέγχου λόγω εθισμού στο διαδίκτυο Μ.Ο. Τ.Α. 

Πόσο συχνά συλλαμβάνετε τον εαυτό σας να ανυπομονεί να συνδεθεί και πάλι 
με το διαδίκτυο; 

4,43 0,72 

Πόσο συχνά χάνετε τον ύπνο σας, εξαιτίας της μεταμεσονύχτιας σύνδεσής σας 
στο διαδίκτυο; 

4,05 0,59 

Πόσο συχνά γίνεστε απότομος, φωνάζετε ή αντιδράτε με εκνευρισμό, αν 
κάποιος σας ενοχλήσει κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας με το διαδίκτυο; 

3,22 0,82 

 

Πίνακας 3. Επίδραση του διαδικτύου στον έλεγχο της συμπεριφοράς  

 

Πολύ συχνά η κατάχρηση του διαδικτύου οδηγεί πάνω από τους μισούς φοιτητές που 
συμμετείχαν στην έρευνα, σε παραμέληση των υποχρεώσεών τους για τις δουλειές του σπιτιού, αλλά 
και σε μειωμένες ώρες ύπνου. Επιπλέον, έξι στους δέκα περίπου δεν αποκαλύπτουν στο φιλικό 
περιβάλλον τις πραγματικές ώρες που μένουν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.  

Στα αποτελέσματα των ελέγχων independent samples t-test των διαστάσεων ως προς το φύλο, 
δεν εντοπίστηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μέσων τιμών (p>0,05). Οι οκτώ στους 
δέκα φοιτητές ανεξάρτητα από το φύλο τους παραμένουν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο πάνω από έξι 
ώρες. Επίσης, μόνο δέκα στους εκατό φοιτητές μπορούν χωρίς πρόβλημα να στερηθούν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα το διαδίκτυο και το ποσοστό αυτό δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο.  
Στα αποτελέσματα των ελέγχων independent samples t-test των διαστάσεων ως προς το 

εξάμηνο σπουδών, εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μέσων τιμών. 
Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι στη διάσταση «Πόσο συχνά η ακαδημαϊκή σας απόδοση ή η 

παραγωγικότητα επηρεάζεται αρνητικά εξαιτίας της ενασχόλησης σας με το διαδίκτυο;» η μέση τιμή 
των φοιτητών του 2ου εξαμήνου (Μ.Ο.=4,53) είναι στατιστικά μεγαλύτερη (t(192)=2,05, 
p=0,042<0,05) από αυτή των επί πτυχίω φοιτητών (Μ.Ο.=4,38), δηλαδή οι φοιτητές του 2 ου 
εξαμήνου ομολογούν ότι το διαδίκτυο τους οδηγεί σε παραμέληση των σπουδών τους σε υψηλότερα 

ποσοστά, σε σύγκριση με όσους φοιτούν σε μεγαλύτερα εξάμηνα. 

3. Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι φοιτητές που 
συμμετείχαν στην έρευνα αντιλαμβάνονται τον εγκλεισμό λόγω του Covid -19 ως κύρια αιτία που 
προκάλεσε αύξηση του χρόνου σύνδεσης στο διαδίκτυο. Κατανοούν τις θετικές και τις αρνητικές 
συνέπειες του διαδικτύου τόσο στη συμπεριφορά τους όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο 

συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναγνωρίζει ότι χωρίς το διαδίκτυο θα έπρεπε να 
διακόψουν τις σπουδές τους και ότι η διαδικτυακή εκπαίδευση τους παρέχει τη δυνατότητα να 
εκπληρώνουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους. Από την άλλη, οι πολύωρες καθημερινές 
διδασκαλίες προκαλούν ψυχική και σωματική κούραση σχεδόν σε όλους τους φοιτητές. Τα 

αποτελέσματα αυτά ταυτίζονται με τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών (Baticulon et al., 2021; 
Muhammad et al., 2021) που επιβεβαιώνουν τη συναισθηματική και ψυχολογική επιβάρυνση λόγω 
της διαδικτυακής μάθησης. Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τη διαπίστωση ότι οι αναθέσεις 
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και οι υποχρεώσεις των φοιτητών στη διαδικτυακή εκπαίδευση είναι μειωμένες σε σχέση με την δια 
ζώσης διδασκαλία (Lemay et al., 2021). Επιπλέον, περίπου τέσσερις στους δέκα δηλώνουν ότι η 
κατάχρηση του διαδικτύου επηρεάζει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις αλλά και την αυτοεκτίμησή 
τους, κάτι που συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Baticulon et al., 2021; Lemay et al., 

2021).  
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των απόψεων των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα 

περίπου εννέα στους δέκα δήλωσαν ότι σε σχέση με την περίοδο πριν τον Covid-19 ο χρόνος 
σύνδεσης στο διαδίκτυο αυξήθηκε και ειδικότερα ένας στους τέσσερις ανέφερε ότι παρέμεναν 

συνδεδεμένοι από 6 έως 10 ώρες καθημερινά, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με έρευνες από το 
διεθνή χώρο (Cauberghe et al., 2021; Dong et al., 2020). Επιπλέον, οι οκτώ στους δέκα φοιτητές 
παραδέχονται ότι παραμένουν στο διαδίκτυο περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζαν ή είχαν 
προγραμματίσει. 

Η άποψη ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο επηρεάζει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, φαίνεται 
να ταυτίζεται και με τα πορίσματα άλλων ερευνών (Rohmah, 2020; Van Rooij και Prause, 2014; 
Siomos et al., 2012). Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες φοιτητές αντιλαμβάνονται 
ως προβληματική τη σχέση τους με το διαδίκτυο και συγκεκριμένα τονίζουν την αδυναμία να 

ελέγξουν την ανυπομονησία που τους διακατέχει όταν δεν είναι συνδεδεμένοι, όπως συμπεραίνει σε 
αντίστοιχη έρευνα και η Young (2004).  

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύεται από τις απαντήσεις των φοιτητών, είναι ότι δεν 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική (σε επίπεδο 5%) διαφοροποίηση των απόψεών τους για την 

αυξημένη χρήση του διαδικτύου σε σχέση με το φύλο. Παρατηρήθηκε όμως ότι οι φοιτητές του 2 ου 
και 4ου εξαμήνου αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο έχει αρνητική 
επίδραση στις ακαδημαϊκές  επιδόσεις, σε σχέση με τους φοιτητές των μεγαλύτερων εξαμήνων, οι 
οποίοι πιθανόν να έχουν ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Δε βρέθηκαν 

παρόμοιες έρευνες ούτε από τον ελλαδικό, ούτε από το διεθνή χώρο για να γίνει σύγκριση με τις 
παραπάνω διμεταβλητές συσχετίσεις.  

Τα ευρήματά της παρούσης έρευνας παραλληλίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη σχετική 
βιβλιογραφία που αφορά στις απόψεις των φοιτητών για τη διαδικτυακή μάθηση και τον εθισμό στο 

διαδίκτυο. Εν κατακλείδι, θα μπορούσε η παρούσα μελέτη να παρέχει ένα εμπειρικό σημείο 
εκκίνησης για συζητήσεις σχετικά με την κατάχρηση του διαδικτύου κατά τη διάρκεια μίας 
πανδημίας, το βαθμό των ψυχοσωματικών προβλήματων που δύναται να προκαλέσει, καθώς και τις 
επιπτώσεις στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
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Παράρτημα 

Ο εθισμός στο διαδίκτυο ως μορφή εξάρτησης, προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Goldberg 
(1995) αλλά έγινε δημοφιλής με την καινοτόμο έρευνα της Young (1996) (Mitchell, 2000). Ο 
διαδικτυακός εθισμός μπορεί να χαρακτηριστεί και ως προβληματική/παθολογική χρήση  του 

διαδικτύου αλλά και ως εξάρτηση (Siomos et al., 2012), αν και δεν έχει συμπεριληφθεί στο DSM-5 
που είναι το τυπικό εγχειρίδιο ψυχολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών και δεν έχει επισήμως 
αναγνωρισθεί ως κλινική οντότητα παρά μόνο στην Κίνα, Ν. Κορέα και Ταϊβάν (Dong, et al. 2011). 
Συνηθέστερη ορολογία πέρα από τον εθισμό στο διαδίκτυο (Internet Addiction Disorder - IAD) είναι 

επίσης η παθολογική χρήση του διαδικτύου (Pathological Internet Use), η προβληματική χρήση του 
διαδικτύου (Problematic Internet Use), η υπερβολική χρήση του διαδικτύου (Excessive Internet Use) 
και η καταναγκαστική χρήση του διαδικτύου) (Compulsive Internet Use) (Widyanto & Griffiths, 
2006).    

 
 

ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ. ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΠΑΝΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
(Φ.Α.) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Φ.Α 

 
Μένη Κούρου 

Εκπαιδευτικός ΠΕ11  
 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία, με τη βοήθεια θεωρητικών εργαλείων των Foucault και Bernste in μελετά 

τη διαδικτυακή παρουσία του ΕΥΖΗΝ, ενός προγράμματος ευζωίας και καταπολέμησης της 
παχυσαρκίας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) κατά τα έτη 2012 -2017. 
Μελετά τον κεντρικό ιστοχώρο, την πλατφόρμα εξ αποστάσεως κατάρτισης των Εκπαιδευτικών ΦΑ 
(ΕκΦΑ) και τις σελίδες κοινωνικών δικτύων του προγράμματος ως ψηφιοποιημένη επέκταση του 

εκπαιδευτικού χώρου και χρόνου της ΦΑ. Διερευνούμε πώς διεθνείς λόγοι γύρω από την ευζωία και 
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την υγεία δι-ερμηνεύονται σε εθνικές πολιτικές γύρω από την καταπολέμηση της κρίσης της 
παχυσαρκία, και σε ένα δεύτερο επίπεδο αναπλαισιώνονται σε εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες 
αναπροσανατολίζουν τη σωματική γνώση εντός του πεδίου της ΦΑ και μεταβάλλουν τη 
διακυβέρνηση του. Αναζητάμε πώς αυτές οι μεταβολές του πεδίου αναμορφώνουν τη συγκρότηση 

των υποκειμενικοτήτων των ΕκΦΑ με βασικό στοιχείο την εγρήγορση Gillies (2011), η οποία  
χαρακτηρίζεται από προβλεπτικότητα, προθετικότητα και εκμετάλλευση των αλλαγών και η οποία 
σταδιακά αντικαθιστά την ευελιξία ως βιο-πολιτική τεχνολογία και όρος-κλειδί της νέας ήπιας δια-
κυβέρνησης. 

 
Λέξεις κλειδιά: ΕΥΖΗΝ, Καθολική σωματική παιδαγώγηση , διακυβερνησιμότητα  

1. Εισαγωγή  

Στον σημερινό κόσμο υψηλής τεχνολογίας και συνεχούς διασύνδεσης των ατόμων μέσα από 
κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακές εφαρμογές, οι ψηφιακές τεχνολογίες περιβάλλουν τη ζωή σε ένα 
πλαίσιο μη-οργανικότητας με την εικονική πραγματικότητα να κατασκευάζει νέες ερμηνείες του 

βιολογικού (Lazzarato, 1997). Παράλληλα, μια εκτεταμένη διάδοση λόγων και ρητορικών για την 
ευζωία, τον υγιεινισμό και την κρίση παχυσαρκίας, οδηγεί στην κανονικοποίηση και ρύθμιση όλων 
των πτυχών της κοινωνικής ζωής -συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης- μέσω της σωματικής 
ρύθμισης.  

 Στο διάστημα 2012-2017 πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα ευζωίας στα σχολεία με τίτλο 
«Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΉ των Νέων» (ΕΥΖΗΝ) ως συνεργασία του Χαροκόπειου 
Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) χρηματοδοτούμενο από 
τον Οργανισμό Προγνώσεων Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), τη Nestle  και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ). Περιλάμβανε μια σειρά σωματομετρήσεων, την καταγραφή δεικτών παχυσαρκίας μεταξύ των 
μαθητών και την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και των υγιεινών διατροφικών 
συμπεριφορών. Το ΕΥΖΗΝ, συνέπεσε με μια παγκόσμια τάση για παρόμοια προγράμματα  (π.χ."Eat 
well be Active" (Queensland), "Let's move" (ΗΠΑ)) αναδεικνύοντας την επίδραση των λόγων που 

παράγονται και διακινούνται από υπερεθνικά δίκτυα, διεθνείς οργανισμούς και μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, στην ανάπτυξη εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, και την αναπλαισίωσή τους σε 
εκπαιδευτικές πρακτικές (Ball,  2003). 

Η εργασία μας επικεντρώνεται στη μελέτη της επίσημης ιστοσελίδας και των λογαριασμών 

κοινωνικών δικτύων του ΕΥΖΗΝ ως επέκταση του παραδοσιακού εκπαιδευτικού χώρου, 
αναδεικνύοντας πώς παγκόσμιοι λόγοι και εθνικές πολιτικές για την υγεία, την παχυσαρκία, την 
ευζωία και τη ΦΑ μεταφράζονται σε τεχνολογίες εξουσίας και τεχνικές του εαυτού (Foucault, 1988) 
που διέπουν το γνωστικό αντικείμενο. Υποστηρίζουμε ότι μέσω του συνδυασμού της εφαρμογής του 

στο σχολείο και της παρουσίας του στο διαδίκτυο, το ΕΥΖΗΝ συνέβαλε και ανέδειξε την κατασκευή 
ενός νέου πεδίου ΦΑ από λόγους υγείας και ευζωίας, εντός του οποίου οι ΕκΦΑ συγκροτούνται ως 
νέες υποκειμενικοτήτες με κύριο χαρακτηριστικό την εγρήγορση (agility), όρο που χρησιμοποιείται 
όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια και αφορά σε μια αναστοχαστική και προ-ενεργητική εκδοχή 

του εαυτού (Gillies, 2011). 
Η εργασία μας αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάσαμε το γενικότερο 

πλαίσιο της έρευνάς μας και τη βασική ερευνητική μας υπόθεση. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε 
τις θεωρητικές μας έννοιες, τις οποίες αντλούμε από τα παραδείγματα των Bernstein και Foucault 

και τις μεθοδολογικές μας επιλογές που συνίστανται σε έναν συνδυασμό ανάλυσης λόγου και οπτικής 
ανάλυσης. Στη συνέχεια, επιχειρούμε μια δημιουργική ανάγνωση των δεδομένων που συλλέξαμε από 
τον επίσημο ιστοχώρο και τις σελίδες κοινωνικών δικτύων του ΕΥΖΗΝ βάση των θεωρητικών μας 
παραδοχών και μέσω των μεθοδολογικών μας εργαλείων και στο τρίτο μέρος παρουσιάζουμε κάποια 

γενικότερα συμπεράσματα και κάποιες εκτιμήσεις για το πώς ψηφιακά δεδομένα, αλγόριθμοι, 
πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και η ψηφιοποιημένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως  το 
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ΕΥΖΗΝ γίνονται τα νέα μέσα διακυβέρνησής του πεδίου της ΦΑ (Landri, 2018) και πώς το νέο 
πλαίσιο της συγκρότησης των ΕκΦΑ σε υποκείμενα μετατίθεται από την ευελιξία στην εγρήγορση.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

Συμφωνώντας με τη θέση του Bernstein για τη δυνατότητα προσέγγισης θεωρητικών 
κατηγοριών (Σολομών, 1991) και με ερευνητικές προσεγγίσεις που αποφεύγουν τα επιστημολογικά 

στεγανά μεταξύ συγγενών επιστημονικών κλάδων (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2011, Sifakakis et 
al, 2016), συνδυάσαμε έννοιες από τα θεωρητικά παραδείγματα των Bernstein και Foucault, καθώς 
η εξαιρετικά αφηρημένη και ευρεία θεωρητική τους βάση επιτρέπει την εξαγωγή τους από τα αρχικά 
τους πλαίσια και τη συνεργατική χρήση τους στη μελέτη του ερευνητικού μας πρότζεκτ.   

Για την ανάλυσή μας χρησιμοποιούμε τη σύλληψη της διακυβερνησιμότητας από το θεωρητικό 
παράδειγμα του Foucault (2008, 2004), η οποία εξελίσσει τις συλλήψεις της βιο -πολιτικής και της 
βιο-εξουσίας -που αφορούν στην υλική και βιολογική διάσταση της εξουσίας- ώστε να ερμηνεύσει 
τις πολιτικές της εικονικότητας και να υπερβεί το πρόβλημα που δημιουργείται εξ αιτίας του συνεχώς 

διαφεύγοντος σώματος και της απροσδιοριστίας του βιολογικού, στην εποχή της πληροφορίας. Με 
τη διακυβερνησιμότητα μας δίνεται η δυνατότητα να αναλύουμε την εξουσία  ως διαχείριση της 
πολλαπλότητας εντός της οποίας εντάσσεται και το βιολογικό (Foucault, 2004α). Η 
διακυβερνησιμότητα αφορά όχι στη φιλοσοφία και τις πολιτικές θεωρίες της διακυβέρνησης, αλλά 

στις υλικές επιδράσεις της εξουσίας πάνω στα άτομα (Dean, 2002).  Αναδεικνύει πώς το άτομο 
διαμορφώνεται ως υποκείμενο όχι μόνο μέσω πειθαρχικών μηχανισμών αλλά και μέσω συλλογικών 
κανονικοποιητικών κανόνων συμπεριφοράς του και ρυθμιστικών τεχνικών που ασκούνται στον 
εαυτό του από το ίδιο (Andrieu, 2004). 

Η σύλληψη της διακυβερνησιμότητας μας επιτρέπει να αναλύσουμε τους εκπαιδευτικούς 
θεσμούς που ως λειτουργικοί μηχανισμοί κανονικοποίησης συνιστούν τον τόπο συνάντησης των 
τεχνολογιών της εξουσίας με τις κοινωνικές πρακτικές και τις τεχνικές του εαυτού. Μας  παρέχει το 
εργαλείο για να αντιληφθούμε την αναπλαισίωση της βιο-εξουσίας σε βιο-παιδαγωγικές εντός της 

τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και να διερευνήσουμε πώς η διαδικτυακή παρουσία πρωτοβουλιών 
όπως του ΕΥΖΗΝ λειτουργεί ως ακόμη μια βιο-πολιτική στρατηγική, παράγοντας 
κανονικοποιημένες νοηματοδοτήσεις του ανθρώπινου όντος, βασισμένες σε εικόνες, λόγους, 
πρακτικές και τεχνικές εκτός λόγου.  

Καθώς τα πεδία όπου τα άτομα συγκροτούνται σε ενσώματα υποκείμενα κατασκευάζονται από 
σχέσεις εξουσίας, λόγους, και καθεστώτα αλήθειας (Bernstein, 2001, Foucault, 2008) 
χρησιμοποιούμε συνδυαστικά τις θεωρητικές συλλήψεις του Bernstein, για να ερμηνεύσουμε πώς οι 
βιο-παιδαγωγικές συμπληρώνονται από τις γνώσεις -ως εκφάνσεις και αναπλαισιώσεις λόγων και 

καθεστώτων αλήθειας-, για να καθορίσουν τη συγκρότηση των υποκειμενικοτήτων των ΕκΦΑ.  
Ο Bernstein (2001) με τη θεωρητική σύλληψη της καθολικά παιδαγωγημένης κοινωνίας 

αναφέρεται στη νέα συγκρότηση του κοινωνικού μέσα από τις σχέσεις και τις πρακτικές της 
παιδαγωγικής. Ερμηνεύει πώς η διακυβέρνηση, την οποία αδυνατεί να υλοποιήσει η -

αποδυναμωμένη λόγω της συνεχούς διάχυσής της- εξουσία της παγκόσμιας οικονομίας, υλοποιείται 
από την ισχυροποίηση της εξουσίας της παιδαγωγικής, που ρυθμίζει με όλο και μεγαλύτερη 
ενδελέχεια  τις κοινωνικές συμπεριφορές.   

Παρότι δεν θεωρούμε όπως ο Turner (2008) ότι η ιστορία των κοινωνιών δεν είναι παρά μια 

ιστορία σωμάτων, βρίσκουμε ότι η αποδοχή από πληθώρα ερευνητών (Foucault, Shilling, Kirk, 
Evans, Rice, Buttler κ.ά.) της σωματικότητας  κοινωνικών διαδράσεων, τεχνολογιών της εξουσίας, 
λόγων και τεχνικών του εαυτού και η αναγωγή του σώματος σε σημαίνον όπου εγγράφονται μια 
σειρά σημαινόμενα με στόχο τη συγκρότηση του ατόμου σε υποκείμενο (Gilleard & Higgs, 2015) 

αναδεικνύει την κατασκευή της σωματικής σημερινής κοινωνίας.  
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Σε αυτό το συγκείμενο, παρατηρούμε την καθολική σωματική παιδαγώγηση -σε αντιστοίχιση 
με την καθολική παιδαγώγηση- που ασκείται καθώς τα άτομα καλούνται να ασκήσουν, να 
φροντίσουν, και να (ανα)διαμορφώσουν το σώμα τους, που έχει αναχθεί σε κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
της ενσώματης υποκειμενικότητάς τους (Evans et al, 2008). Συγκροτείται έτσι, μια καθολικά 

σωματικά παιδαγωγημένη κοινωνία με την αναπλαισίωση των λόγων του υγιεινισμού, της ευζωίας 
και της κρίσης της παχυσαρκίας σε σωματικές γνώσεις που ανάγονται σε καθοριστικούς παράγοντες 
της δόμησης του κοινωνικού.  

Μέσω της έννοιας της καθολικά σωματικά παιδαγωγημένης κοινωνίας διερευνούμε πώς η ΦΑ 

-ως θεμελιακός διαχειριστής της καθολικής σωματικής διαπαιδαγώγησης, αναδιαμορφώνεται μέσα 
από ψηφιακές εφαρμογές φυσικής δραστηριότητας και ψηφιακές εκδοχές δραστηριοτήτων ευζωίας 
όπως το ΕΥΖΗΝ δημιουργώντας εκείνο το πλαίσιο σωματικής γνώσης εντός του οποίου 
(ανα)συγκροτούνται οι εν εγρηγόρσει υποκειμενικότητες των ΕκΦΑ.  

Η εγρήγορση εμφανίζεται ως όρος στον δημόσιο λόγο και την επιστημονική βιβλιογραφία (δες 
έρευνες Graml et al, 2008 στο Enterprise Information Systems, Dai et al, 2013 στο Journal of 
Managerial Issues, κ.ά.) όλο και πιο συχνά. Ως νέα θεωρητική σύλληψη θεμελιώνεται στη 
διακυβερνησιμότητα (Gillies, 2011) κι ενώ η ευελιξία αφορά στις μεταβολές στην εξουσία και τις 

μορφές ελέγχου, η εγρήγορση αφορά στις τεχνικές του εαυτού που το άτομο υιοθετεί 
ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη ρευστότητα της παγκοσμιοποίησης 
(Shibata, 2018). Παρότι λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με την ευελιξία, δείχνει, 
σταδιακά, να την εκτοπίζει καθώς -αντίθετα από την εκούσια παθητικότητα της ευελιξίας, πάνω στην 

οποία βασίζεται η αποδοχή και η προσαρμογή στην αλλαγή- προϋποθέτει μια προθετικότητα, η οποία 
δεν αφορά στην ανταπόκριση στις μεταβολές αλλά την πρόβλεψή τους και την εκμετάλλευσή τους 
ως ευκαιρίες δράσης, (Gillies, 2011). 

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τις μεθοδολογικές μας επιλογές που βασίστηκαν στη 

νοηματοδότηση των δεδομένων μας ως κειμενικά, καθώς κάθε παιδαγωγική αναπαράσταση, γραπτή, 
προφορική, οπτική, χωροταξική, σωματική ή συνδυαστική που προνομιοδοτεί συγκεκριμένες 
γνώσεις στο επίσημο ή ανεπίσημο πλαίσιο παραγωγής και αναπλαισίωσης συνιστά  κείμενο 
(Jorgensen & Philips, 2002, Evans et al, 2008). Επιλέγουμε, έτσι, ως βασικό μεθοδολογικό 

ερευνητικό μας εργαλείο την ανάλυση λόγου, η οποία αναδεικνύει τους τρόπους που περιγράφονται 
και γίνονται κατανοητά η γλώσσα και το υποκείμενο, οι σχέσεις εξουσίας και ελέγχου στην 
εκπαιδευτική πράξη, η ιδεολογική ενδεχομενικότητα της κοινωνικής κανονικότητας και οι 
δυνατότητες αλλαγής της (Jorgensen & Philips, 2002). Χρησιμοποιούμε την ανάλυση λόγου για να 

εντοπίσουμε στα κειμενικά δεδομένα μας τους προνομιούχους λόγους και ποιες αρνητικά ή θετικά 
παραγωγικές επιδράσεις έχουν  στο πεδίο της ΦΑ. 

Η μελέτη των δεδομένων μας ολοκληρώνεται με τη διερεύνηση των οπτικών διαστάσεων τους, 
την ανάλυση αυτού που είναι ορατό και παρατηρήσιμο στους διαδικτυακούς χώρους του  ΕΥΖΗΝ 

(Emisson & Smith, 2000). Επιλέγουμε την οπτική ανάλυση, ως οργανικό μέρος της ανάλυσης λόγου 
καθώς ορίζουμε τον λόγο ως μια πολυκειμενική κατασκευή από εικόνες, λέξεις, αριθμούς, πίνακες 
και σώματα (Azzarito, 2010). Μέσω της συνδυαστικής χρήσης της με την ανάλυση λόγου 
επιχειρούμε να κάνουμε φανερούς τους τρόπους με τους οποίους στο διαδίκτυο οι λόγοι 

κατασκευάζονται κοινωνικά, μέσα από μια αλληλουχία οπτικών και μη-οπτικών επικεντρώσεων, 
όπως οι εικόνες, οι μορφές των κειμένων, οι τρόποι έκφρασης, τα εννοιολογικά εξαρτήματα, τα 
δομικά στοιχεία και οι θεωρητικές στρατηγικές (Woodiwiss, 2001).  

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε την ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε από την παρουσία 

του ΕΥΖηΝ, στο διαδίκτυο, το οποίο έχει γίνει πια ένας χώρος έρευνας και μελέτης κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων, ατόμων και κοινοτήτων, κατασκευής πρακτικών, νοημάτων και ταυτοτήτων 
(Emisson & Smith, 2000). 
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2.2. Ανάλυση δεδομένων 

Το ΕΥΖΗΝ, όπως και αντίστοιχα προγράμματα εκτός Ελλάδος, εκμεταλλεύτηκε τις 

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) όχι μόνο για τη διακίνηση υποστηρικτικού 
εκπαιδευτικού υλικού αλλά και για τη διάχυση ιδεών και μηνυμάτων. Ο συνεχώς επεκτεινόμενος ή 
συμπιεζόμενος εικονικός χώρος και χρόνος που του πρόσφερε η διαδικτυακή επικοινωνία (Landri, 
2018), συμπληρώνοντας τον φυσικό χώρο επιτήρησης του σχολείου και της εκπαίδευσης, 

δημιουργούσε ένα ακόμα συγκείμενο τεχνολογιών της εξουσίας, κοινωνικών πρακτικών και 
τεχνικών του εαυτού όπου ολοκληρώνονταν οι μορφές της παιδαγωγικής του. Η πολυκειμενική 
οπτική ανάλυση  και ανάλυση λόγου του περιεχομένου και της δομής των ιστοχώρων του, 
αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποίησε τις νέες τεχνολογίες ως βασικούς φορείς 

άτυπης παιδαγωγικής και δημιουργίας λόγων για τη λειτουργία του σώματος, την παρουσία και τη 
συμπεριφορά του (Azzarito, 2010).   

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική σελίδα/ιστότοπο του ΕΥΖΗΝ αρχικά γινόταν μέσω 
συνδέσμου/λογότυπου, το οποίο βρισκόταν στην αρχική σελίδα του ΥΠΑΙΘ και από την αρχική 

σελίδα του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου. Στο 
υπερσέλιδό του υπήρχαν δύο σύνδεσμοι που οδηγούσαν στις σελίδες του προγράμματος στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόγραμμα διατήρησε τον ιστοχώρο μέχρι τον Απρίλιο του 2021.   

Η αρχική σελίδα κυριαρχείτο από δύο banners. Στο μεγαλύτερο από τα δύο, το οποίο βρισκόταν 

στην κορυφή της ιστοσελίδας και το μέγεθός του υπερκάλυπτε όλη την οθόνη ώστε ο εισερχόμενος 
να χρειάζεται να την κυλίσει για να δει την υπόλοιπη σελίδα, εμφανίζονταν εναλλασσόμενες 4 
εικόνες με τίτλους που αφορούσαν στην άσκηση και τη διατροφή ως παράγοντες προσωπικής 
επιτυχίας. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονταν στο banner, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των 

φωτογραφιών που εικονογραφούσαν τις ενότητες του ιστοχώρου, και τις αναρτήσεις στα κοινωνικά 
δίκτυα του ΕΥΖΗΝ ήταν διαφημιστικές φωτογραφίες που δεν συνιστούσαν παρά κοινωνικές 
κατασκευές με τη δυνατότητα να εξυπηρετούν ιδεολογικούς σκοπούς (Emisson & Smith, 2000). Οι 
εικόνες του αρχικού banner, όπως και οι υπέρτιτλοι που τις συνοδεύαν, δημιουργώντας μια υπερ -

ορατότητα και αποκλείοντας κάθε άλλη εικόνα από το οπτικό πεδίο του επισκέπτη της ιστοσελίδας, 
προ-οικονομούσαν το περιεχόμενο και τις αξιακές παραδοχές του ιστότοπου. Καθόριζαν τη 
νοηματοδότηση του προγράμματος και συνεκδοχικά της ΦΑ, της οποίας γινόταν μέρο ς, τις 
τεχνολογίες της εξουσίας, τις κοινωνικές πρακτικές και τις τεχνικές του εαυτού εντός του πεδίου της 

και προωθούσαν συγκεκριμένους λόγους της ευζωίας και της υγείας ταυτισμένων με μια σειρά από 
σωματικά πρότυπα, τα οποία, σε ένα πλαίσιο καθολικής σωματικής παιδαγώγησης, προσφέραν στο 
άτομο δυνατότητες επιτυχίας (Evans et al, 2008).  

Παρατηρώντας ότι πουθενά δεν εμφανιζόταν άτομο με βάρος εκτός των οριζόμενων ως 

φυσιολογικών ορίων αντιλαμβανόμαστε τη συγκρότηση του λόγου της παχυσαρκίας μέσω της μη -
ορατότητας που προέκρινε το πρόγραμμα. Οι λόγοι για το σώμα, την παχυσαρκία και την υγεία του 
προγράμματος προωθούνταν μέσω της αποσιώπησης φωνών πιθανά εξ ίσου σημαντικών και της 
απόκρυψης σωμάτων με την ίδια αξία (Emisson & Smith, 2000, Woodiwiss, 2001). Λειτουργώντας 

συμπληρωματικά στις φωτογραφίες και τα κείμενα, οι επαναλαμβανόμενες σε διάφορα μενού και 
υπομενού στατιστικές κατατάξεις της σωματικής κατάστασης των παιδιών, οι γραφικές 
αναπαραστάσεις της φυσικής δραστηριότητας και οι πίνακες των διατροφικών  συνηθειών 
διατηρούνταν σε συνεχή ορατότητα. Οπτικοποιούσαν τα ζητήματα της παχυσαρκίας και της ευζωίας, 

προβάλλοντας συγκεκριμένα ζητήματα και φωνές και απομακρύνοντας την προσοχή από άλλες. 
Επιχειρούσαν να καθορίσουν τις συμπεριφορές περιχαράσσοντας τις κοινωνικές πρακτικές και 
διαμόρφωναν την υλική πραγματικότητα των ατόμων κατασκευάζοντας την παχυσαρκία και το 
υπερβολικό βάρος ως ένα φαινόμενο σωματικού λόγου (Emisson & Smith, 2000).  

Το ΕΥΖΗΝ, παρέχοντας οδηγίες «…στους γονείς για θέματα που αφορούν τη διατροφή, τη 
σωματική δραστηριότητα, την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών τους…» διακίνησε και επιχείρησε 
να εμπεδώσει λόγους περί προσωπικής δραστηριοποίησης και ατομικής ευθύνης των υποκειμένων 
για την προάσπιση της υγείας τους, την οποία ανήγαγε σε πρόβλημα αυτορρύθμισης. (McLeod & 
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Wright, 2016). Διασύνδεσε τον τομέα της υγείας με το εκπαιδευτικό πεδίο και την οικογένεια και 
μετέθεσε ένα προνοιακό καθήκον του κράτους στους μαθητές και τις οικογένειές τους, στο σχολείο 
και τους ΕκΦΑ, οδηγώντας τους σε μια προενεργητική αντιμετώπιση ενός στόχου που μέχρι 
πρόσφατα δεν άνηκε στο πεδίο τους. 

Η επαναλαμβανόμενη χρήση της προμετωπίδας «…Ενημερώσου…» στην πληθώρα των 
άρθρων γύρω από την παχυσαρκία και τη φυσική δραστηριότητα δημιουργούσε ένα κρυφό ΑΠ, το 
οποίο υπερκάλυπτε τη γνωστική διαδικασία της τυπικής εκπαίδευσης (Azzarito, 2010). Οι λόγοι 
σωματικής διαπαιδαγώγησης και ασκησιμότητας που προωθούσε το πρόγραμμα διεκδικούσαν έναν 

ρυθμιστικό ρόλο με στόχο να υποχρεώσουν το άτομο να εκπαιδεύει και να επανεκπαιδεύει τον εαυτό 
του (Σιφακάκης, 2017) αυτή τη φορά σωματικά. Καλλιεργούσε και πρόβαλλε την υποχρέωση του 
υποκειμένου να ανταποκρίνεται σε αυξανόμενες γνωστικές και σωματικές απαιτήσεις μεταθέτοντας 
τη γνώση στο πεδίο της ΦΑ και τις υποκειμενικότητες των εκπαιδευτικών όλο και πλησιέστερα σε 

γενικιστικές δεξιοτήτες και σωματικές γνώσεις. Οι χρήστες του ιστότοπου και των κοινωνικών 
δικτύων του προγράμματος καλούνταν να είναι ενεργοί, ευρηματικοί και επιχειρησιακοί 
(entrepreunerial), να προβαίνουνε σε επιλογές διασύνδεσης και κατάταξης των υγιεινολογικών 
δεδομένων και των σωματικών γνώσεων που κατακλύζανε τον ιστότοπο και να συσσωρεύσουν 

γνωστικά στοιχεία εφαρμόσιμα σε όσο το δυνατόν ευρύτερο πεδίο (Grimaldi & Ball, 2021).  
Η σωματική παιδαγώγηση συμπληρωνόταν από  τη λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που αποτελείτο από μία ενότητα «…Εισαγωγής σε 
βασικά θέματα Διατροφή…ς», και μία για «…Θέματα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας στην 

παιδική και εφηβική ηλικία…». Στο τέλος κάθε υπο-ενότητας υπήρχε αξιολογητική διαδικασία και 
πιστοποίηση. Η «αυξημένη διασυνδεσιμότητα» (Grimaldi & Ball, 2021:118) της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης του προγράμματος με τον χρήστη, δημιούργησε μια συνεχή κινητικότητα. Οι ΕκΦΑ 
μετακινούνταν ασταμάτητα ανάμεσα σε οριζόντια συνδεδεμένα γνωστικά τμήματα, η 

εναλλασσόμενη διασύνδεση των οποίων δημιουργούσε μια γνώση κατασκευασμένη από συνεχώς 
διαφοροποιούμενες οπτικότητες, λόγους και καθεστώτα αλήθειας και για αυτό «εξαιρετικά εφήμερη 
και ανα-πλάσιμη» (ο.π.:118) με αποτέλεσμα την αναπλασιμότητα και των ίδιων ως εκπαιδευτικών 
υποκειμένων (ο.π.).  

Η αξιολόγηση της κατάρτισης μεσα από την αξιολόγηση εργασιών στην ουσία αξιολογούσε 
τους ΕκΦΑ ως προς τη δυνατότητά τους να εκμεταλλεύονται τους απεριόριστους πια γνωστικούς 
πόρους και να παράγουν πολλαπλές γνωστικές μορφοποιήσεις (Grιimaldi & Ball, 2021). Παίρνοντας 
τη μορφή επιτελεστικής αξιολόγησης, η πιστοποίηση της επιτυχούς παρακολούθησης τους 

προγράμματος οδηγούσε σε μια «αξία ανατομικά τεμνόμενη σε μικροεπιτελέσεις» (ο.π.:123) 
κρινόμενες συγχρονικά -συγκριτικά με τους συν-μετέχοντες στην επιμόρφωση- και διαχρονικά -ως 
προς τη βελτίωση που επέφεραν σε κάθε υποκείμενο (ο.π.). Μέσω της αξιολόγησης μιας νέας 
γνώσης, η οποία αφορούσε όχι απλά στην υγεία και τι είναι καλές πρακτικές για την προστασία και 

περιφρούρηση των μαθητών που το ίδιο το πρόγραμμα όριζε ως εν κινδύνω αλλά και στο τι σημαίνει 
καλός εκπαιδευτικός και τι σημαίνει επαγγελματική ανάπτυξη (Singh, 2017), δημιούργησε μια νέα 
ήπια εσωτερική δια-κυβέρνηση του πεδίου της ΦΑ και έναν ρευστό προσανατολισμό της σωματικής 
γνώσης του. Δημιούργησε ένα πλαίσιο προ-ενεργητικότητας, προβλεπτικότητας και εγρήγορσης 

εντός του οποίου καλούνταν οι εκπαιδευτικοί να συγκροτηθούν ως υποκείμενα.  
Η δόμηση της επιστημονικής ταυτότητας του προγράμματος με τη συμμετοχή κυρίως 

διατροφολόγων και γιατρών, όπως φαίνεται στις επιτροπές σχεδιασμού και παρακολούθησης που 
υπάρχουν στον κεντρικό ιστοχώρο του ΕΥΖΗΝ, αποκαλύπτει το νέο πεδίο που δημιουργούσε το 

πρόγραμμα για τη ΦΑ, εντάσσοντας στοιχεία από τις επιστήμες της υγείας και της διατροφής, 
αλλοιώνοντας τον προσανατολισμό της σωματικής γνώσης του γνωστικού αντικειμένου και 
απομακρύνοντάς το από την αθλητική του παράδοση. Μέσα σε ένα συγκείμενο τεχνικών γλωσσών, 
αντηχούμενων στον μεγάλο αριθμό άρθρων που αφορούσαν στην παχυσαρκία και το υπερβολικό 

βάρος, φαινομενικά αξιακά ουδέτερων, βλέπουμε τον (ανα)προσανατολισμό της γνώσης του πεδίου 
της ΦΑ προς  κατατμημένες και γενικιστικές σωματικές γνώσεις.  
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Μέσα από τη συνεχή ορατότητα των χορηγών, τις φωτογραφίες από παρουσιάσεις και 
συμμετοχές  σε εκδηλώσεις διάφορων φορέων κυρίως ιδιωτικών, τις συνεντεύξεις σε κανάλια και 
περιοδικά lifestyle, και δηλώσεις ότι το πρόγραμμα στοχεύει στη «…δημιουργία υπηρεσιών για το 
παιδί, το σχολείο αλλά και την οικογένεια…», αναδύεται η λογική διαφημιστικής εκστρατείας όχι 

απλά για τη φυσική δραστηριότητα και την κατανάλωση υγιεινών διατροφικών προϊόντων αλλά για 
τη νοηματοδότηση της ίδιας της ΦΑ που διατρέχει όλο το πρόγραμμα (Jette et al, 2016). Μέσα από 
ένα μίγμα  εκπαιδευτικών πρακτικών και διαφημιστικών εξορμήσεων δημιουργούσε ένα 
νεοφιλελεύθερης λογικής κανονιστικό πλαίσιο όπου η υγεία γινόταν ένα προωθούμενο προϊόν, το 

οποίο τα άτομα καλούνται να επιλέξουν και να καλλιεργήσουν ως υποκείμενα με προθετικότητα, 
πλήρη έλεγχο της ζωής τους και με γνώμονα το ατομικό τους συμφέρον (Wellard & Secker, 2017).   

Στατιστικά στοιχεία, δεδομένα και διαδικασίες εικονοποιημένα ή συνοδευόμενα από σύμβολα 
προβάλλονταν σε διάφορες ενότητες του προγράμματος, προωθώντας μια τεχνολογία της εξουσίας 

που «δια-λύει το πραγματικό εντός της τεκμηρίωσης» (Foucault, 2001[1976]:8). Σε μια συνεχή 
κουλτούρα στατιστικών ταξινομήσεων και αριθμητικών κατατάξεων, προωθούσε την 
ποσοτικοποίηση της καθημερινότητας και συνέδεε την εξουσία με μια αυθαίρετη μέτρηση της ζωής 
(Shibata, 2018). Ξεκινώντας από το banner με την αριθμητικοποιημένη ταυτότητα του προγράμματος 

στην αρχική σελίδα και διατρέχοντας όλον τον ιστότοπο, η οπτικοποίηση του σχεδιασμού και της 
υλοποίησής του συνεχιζόταν, πέρα από τις εικόνες, με την ίδια τη μορφή των κειμένων και την 
πληθώρα ανα-παραστάσεων δεδομένων, στατιστικών, στοιχείων και διαδικασιών, που διαχέονταν 
στον ιστότοπο. Μέσα από τη διατήρηση σε συνεχή ορατότητα βιομετρικών δεδομένων και 

στατιστικών μετρήσεων που αποτελούν, ταυτόχρονα, τη νέα γνώση και μια πολιτική τεχνολογία το 
πρόγραμμα κατασκεύαζει όχι απλές χαρτογραφήσεις αλλά τμηματικές και αναλυτικές κατατάξεις 
πληθυσμών, σύμφωνα με κριτήρια θέσης στις γραφικές παραστάσεις και όχι κοινωνικά ή οικονομικά 
κριτήρια. Αριθμητικοποιώντας την πολιτική και πολιτικοποιώντας τους αριθμούς (Ball, 2003), το 

πρόγραμμα συνέβαλε στη στατιστικοποιημένη ανάλυση και ερμηνεία της σωματικής εκπαίδευσης 
αλλοιώνοντας τόσο τους γνωστικούς προσανατολισμούς όσο και τη διακυβέρνηση του πεδίου της 
ΦΑ και μετατρέποντας τις επαγγελματικές ταυτότητες των ΕκΦΑ και τις υποκειμενικότητές τους.  

Η επανάληψη των λέξεων ρόλος και ευθύνη στις αναρτήσεις του Facebook και στα άρθρα της 

ενότητας για τους εκπ/κους, ασκούσε μια όλο και μεγαλύτερη πίεση στους ΕκΦΑ να αποκτήσουν 
ένα είδος επαγγελματικής ευθύνης για την ανάπτυξη ενός ανθρώπινου κεφαλαίου η υγεία του οποίου 
-σε ένα πλαίσιο οικονομικής ανταποδοτικότητας- είναι θεμελιακής σημασίας για την οικονομία της 
γνώσης (Nordin, 2016). Η προώθηση αναρτήσεων για την αναγκαιότητα «…σχεδιασμού και 

υλοποίησης παρεμβάσεων [στη ΦΑ], με στόχο τη βελτίωση των συνηθειών του τρόπου ζωής των 
παιδιών της χώρας…»  κατασκεύαζε μια νέα υγιεινολογικά νοηματοδοτημένη ΦΑ. Ενώ οι 
παραινέσεις για το ότι οι εκπαιδευτικοί «…πέρα από τις γνώσεις μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο 
τις διατροφικές επιλογές των παιδιών, όταν δρουν ως θετικά μοντέλα-πρότυπα υγιεινών 

συμπεριφορών…» προωθούσε ένα νέο υποκείμενο το οποίο ενσωματώνε λόγους περί 
δραστηριοποίησης, προθετικότητας και ατομικής ευθύνης, λογοδοσίας και επιτελεστικότητας (Jette 
et al, 2016). 

5. Συμπεράσματα 

Η μελέτη της διαδικτυακής παρουσίας του ΕΥΖΗΝ, ανέδειξε το πώς το πρόγραμμα επιχείρησε 
τον επαναπροσδιορισμό των ορίων του επαγγελματικού χώρου των ΕκΦΑ μέσα από την εφαρμογή 

υπερεθνικών πολιτικών τεχνολογιών και τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες 
σηματοδοτούσαν διαδικασίες αλλαγής του πεδίου. Προωθώντας λόγους και επιτρέποντας την 
εισαγωγή νέων γνώσεων από το πεδίο της υγείας και το πεδίο της διατροφής στο γνωστικό 
αντικείμενο αλλοίωσε το εκπαιδευτικό έργο των ΕκΦΑ με αποτέλεσμα την ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού τους ως υποκειμένων.   
Συμπληρωματικά με την in situ εφαρμογή του, η διαδικτυακή ταυτότητα του ΕΥΖΗΝ 

αναδιαμόρφωνε τη διακυβέρνηση και τη σωματική γνώση του πεδίου παρέχοντας τα υλικά 
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συγκρότησης μιας νέας υποκειμενικότητας. Συνέβαλε στη συγκρότηση ενός εαυτού που ενσωμάτωνε 
μια συγκεκριμένη σημασία του υγιούς ατόμου, με ένα υγιές, όμορφο, αθλητικό σώμα που  -ad hoc- 
παρέχει τη δυνατότητα της ευζωίας, της ευτυχίας και της κοινωνικής επιτυχίας (Azzarito, 2010). 
Μέσω των νέων οπτικών του υβριδισμού, της ρευστότητας, και των συνεχών αναδιαμορφώσεων του 

παιδαγωγικού και του σωματικού λόγου δημιούργησε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της 
διακυβερνησιμότητας του πεδίου της ΦΑ και της αναπλαισίωσης νέων σωματικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων εντός του, επαναδομώντας τις υποκειμενικότητες των ΕκΦΑ όχι γύρω από έναν 
συγκεκριμένο μόνιμο και οικείο χώρο ή περιεχόμενο αλλά ως μέρος ενός δικτύου σχέσεων σε ένα 

πλαίσιο εγρήγορσης. 
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Γ09. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (EKO) ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ Ε.Κ.Ο ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Σπυριδάκη Αικατερίνη 

Υποψήφια διδάκτορας 
 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι τα επιστημονικά πορίσματα της καινοτόμου 
εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας -την οποία συντονίζει το ΕΛΜΕΠΑ-, από τον Οκτώβριο 2020 
έως και τον Ιούνιο 2021 μέσα από την οπτική της επαγγελματικής συμβουλευτικής προσέγγισης και 

κατάρτισης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ). Στο πλαίσιο αυτό η ποσοτική ανάλυση 
δεδομένων χρησιμοποιείται ως μεθοδολογικό εργαλείο και διερευνά κατά πόσο το e-mentoring 
δύναται να ενισχύσει την προετοιμασία ένταξης αυτών των ομάδων πληθυσμού στην αγορά 
εργασίας. Η πρωτοτυπία του σχεδιασμού της πλατφόρμας έγκειται στην εφαρμογή συμπεριληπτικού 

τρόπου προσέγγισης του προβλήματος και εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, αφού πραγματοποιείται 
αυτόματη αντιστοίχιση μεταξύ μέντορα - καθοδηγούμενου βάση δεδομένων (data matching).  

 
Λέξεις κλειδιά: e-mentoring, ΕΚΟ, αγορά εργασίας 

 

Εισαγωγή  

Η ένταξη στην εργασία και η επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία αποτελούν, 
επακόλουθο προσωπικής στρατηγικής και αποτέλεσμα επιτυχημένου προγραμματισμού, σχεδιασμού 
αλλά και ευελιξίας. Σύμφωνα με τις επιταγές των σύγχρονων καιρών «Κάποιος που μπαίνει σήμερα 
στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να αλλάξει αρκετές φορές αντικείμενο 

εργασίας ή ακόμη και επάγγελμα» (Κάραλης, 1999). Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί μια 
πολυσύνθετη διαδικασία που διαμορφώνεται υπό το πρίσμα της πολυμορφίας  οικονομικών, 
κοινωνικών και τεχνολογικών συμβάντων σε συγκερασμό με τη προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα 
και οι επιθυμίες του ατόμου. 

Είναι υψίστης σημασίας κάθε άνθρωπος να διαμορφώσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία 
με γνώμονα τις προσωπικές του ανάγκες και αξίες. Η επιλογή του επαγγέλματος δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να είναι ένα τυχαίο γεγονός Υπό αυτές τις προϋποθέσεις το άτομο θα είναι σε θέση να 
προβεί συνειδητά σε επιλογή σπουδών οι οποίες εν συνεχεία θα το οδηγήσουν στην επιλογή 

επαγγέλματος / επαγγελμάτων που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία του. Άλλωστε «[η] είσοδος στο 
επάγγελμα δεν είναι αποτέλεσμα μίας στιγμιαίας απόφασης, αλλά μίας μακροχρόνιας αναπτυξιακής 
διαδικασίας που συμβαδίζει με την ψυχολογική εξέλιξη του ατόμου.» (Αργυροπούλου στο 
Σιδηροπούλου-Δημάκου, Δρόσος & Αργυροπούλου, 2014, 28) 

Η υπό εξέταση ηλεκτρονική πλατφόρμα (πλατφόρμα Εργασιακής Καθοδήγησης-Ευκαιρίες 
Απασχόλησης για όλους) ύπο την αιγίδα και τον συντονισμό του ΕΛΜΕΠΑ, δημιουργεί ένα δίκτυο 
μεντόρων από διάφορους τομείς απασχόλησης (ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς,  επιχειρηματίες, 
μέλη συνεταιρισμών συλλόγων κ.α) και τους συνδέει άμεσα και στοχευμένα με υποψήφιους 
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εργαζόμενους, οι οποίο προέρχονται κατά κύριο λόγο από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ). Οι 
μέντορες προσφέρουν την ευκαιρία να προετοιμάσουν, να καθοδηγήσουν και να ενημερώσουν 
τον/την ωφελούμενο/η με πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες που κατέχουν λόγω της εμπειρίας τους 
αλλά και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στον εργασιακό τους βίο. Τοιουτοτρόπως οι μέντορες 

συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση των ενδιαφερόμενων στην αγορά εργασίας στη διάδοση του 
θεσμού της μαθητείας (Κυριακίδης, 2015) κ.α . Παράλληλα η εξατομικευμένη εργασιακή 
καθοδήγηση (personalized work guidance) δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες έγκυρης 
πληροφόρησης του ενδιαφερόμενου και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης.  

Κατά τη θεωρία Holland (1977) η επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή υλοποιείται όταν το 
άτομο διερευνά το ιδανικό επαγγελματικό περιβάλλον με πυξίδα τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο Holland (1977) υποστηρίζει ότι το άτομο θα βρίσκεται σε μία 
επαγγελματική ανισορροπία  και ανικανοποίητη επαγγελματική πορεία.  

Σκοπός του σχεδίου παρέμβασης μέσω της εφαρμογής της πλατφόρμας, είναι να 
διαπιστώσουμε αν προωθείται η άρτια κοινωνική ένταξη και αν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
απασχόλησης. Σημαντικό είναι χάρη στον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολογείται 
κατά πόσο οι καθοδηγούμενοι είναι σε θέση μετά από την παρέμβαση, να ιεραρχούν τόσο τις 

επιθυμίες όσο και τις εργασιακές τους αξίες. Με άλλα λόγια αξιολογείται εάν οι καθοδηγούμενοι 
είναι σε θέση να διαπιστώνουν την συνάφεια αναμεταξύ της προσωπικότητάς τους το επάγγελμα / 
τα επαγγέλματα που επιλέγουν να ασκήσουν. Ταυτόχρονα οι εργοδότες μέντορες που συμμετέχουν 
στην πλατφόρμα συντελούν σε μία νέα θεσμοθέτηση κοινωνικού και εργασιακού μετασχηματισμού  

που επιτρέπει στον εργαζόμενο να ανακαλύψει και να ξεδιπλώσει την προσωπικότητα του.  

1.1 Η Παρεμβαση μέσω πλατφόρμας 

Η απώλεια εργασίας και η κατάσταση της ανεργίας μπορεί να αποτελέσει επιβαρυντικό 
παράγοντα για εκδήλωση  ψυχικών διαταραχών όπως κατάθλιψη και άγχος. Έρευνες καταγράφουν  
ότι τα άτομα αυτά που βιώνουν αυτές τις καταστάσεις εύκολα επεκτείνουν την αρνητικότητα τους 
στη λειτουργία της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. (Αντωνίου & Ντάλα, 2010). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που καταγράφονται από τον 
ΟΑΕΔ. Επιπρόσθετα οι νέες εργασιακές συνθήκες που επικρατούν σε μία covid και μετά covid εποχή 
αλλάζουν το εργασιακό καθεστώς. Όπως αναφέρεται ένα «έκτακτο γεγονός αναστάτωσης» που 
οφείλεται σε εξωγενή παράγοντα ενεργοποιεί μια διαδικασία σκέψης και αβεβαιότητας για την 

σταδιοδρομία του ατόμου (Akkerman, Seibert & Mol, 2018). 
Με μία επιδερμική προσέγγιση της υπάρχουσας κατάστασης, η συνθήκη αυτή εμφανίζεται να 

έχει αρνητικές συνέπειες λόγω της εργασιακής ανασφάλειας που προξεμεί. Ωστόσο με μία πιο 
εμπεριστατωμένη ανάγνωση οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 μπορούν 

να επιφέρουν μία μετασχηματιστική αλλαγή στην εργασιακή κουλτούρα (Αντωνίου & Νικηφόρου, 
2021).  
Συγκεκριμένα η διαμεσολάβηση της πλατφόρμας σε μία μετά covid -19 εποχή μπορεί να αναπτυξει 
περισσότερο τα ακόλουθα τα οποία θέτει στην υπηρεσία των ΕΚΟ (λόγου χάρη μακροχρόνια 

ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία κ.α.) 

• Χρήση τεχνολογίας 

• Ψηφιακές δεξιότητες 

• Εξ αποστάσεως εργασία 

• Ευελιξία 

• Δημιουργικότητα καινοτομία 

Η πλατφόρμα στοχεύει να αμβλύνει τις αντιξοότητες αναζήτησης εργασίας που ενέχει η εποχή 

μας. Παρέχει τη δυνατότητα σε μία εξ αποστάσεως εκπαίδευση και καθοδήγηση ωφελούμενων πριν 
μεταβούν στην απασχόληση ή ακόμα και ταυτόχρονα. Η πλατφόρμα εστιάζει κυρίως στις παρακάτω 
αξίες και δεξιότητες: 
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• Ενδυνάμωση της αυτογνωσίας, της αυτοπεποίθησης και των εσωτερικών κινήτρων  των 
καθοδηγούμενων (κατανόηση νέων ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, 
π.χ. για τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις ικανότητες και στοιχεία της προσωπικότητας).  

• Βελτίωση των δεξιοτήτων των καθοδηγουμένων για την απασχόληση με την αρωγή του 

μέντορα.  

• Στήριξη και ενθάρρυνση των ατόμων ώστε να είναι ενεργοί διαχειριστές της σταδιοδρομίας 
τους.  

• Διευκόλυνση της ένταξής των ατόμων στην αγορά εργασίας και την κοινωνία μέσω της 
διάδοσης ορθών πρακτικών.  

• Εξοικείωση των συμμετεχόντων σε νέες τεχνολογίες. 

Εκ των πραγμάτων, στους σύγχρονους καιρούς, το e-mentoring αποτελεί μία νέα, πολλά 
υποσχόμενη δράση με πολλαπλά πεδία εφαρμογής και φιλικής προς τον χρήστη προσβασιμότητας. 
ά ομάδων κ.α Αναφορικά με την λειτουργία της παρούσας πλατφόρμας προωθείται η  ανάπτυξη 

δικτύων συνεργασίας μεταξύ καθοδηγούμενων και καθοδηγητών (εκπαιδευτικών ακαδημαϊκών, 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και συνεταιρισμών) όπου αναλαμβάνουν ενεργά δράση προώθησης 
της εργασιακής ένταξης των καθοδηγούμενων τους με κοινωνική ευθύνη, εκπαιδεύοντας τους 
κατάλληλα, προετοιμάζοντας τους έτσι στην ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας.  

1.2 Σχεδιασμός της πλατφόρμας 

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα στον καθοδηγούμενο να 

διερευνήσει «τον εαυτό του» καθώς καλείται να δημιουργήσει το εργασιακό προφίλ του και να λάβει 
στοχευμένη καθοδήγηση δημιουργώντας προϋποθέσεις απασχόλησης στον τομέα ενδιαφέροντος 
του. Η αντιστοίχιση  με τον μέντορα εργοδότη πραγματοποιείται αυτόματα βάση δεδομένων (data 
matching) και αυτό οφείλεται στην σύζευξη σχετικών πεδίων που συμπληρώνουν οι καθοδηγούμενοι 

και πεδίων που συμπληρώνουν οι μέντορες. Η εργασιακή συμβουλευτική καθοδήγηση διενεργείται 
έπειτα από την δημιουργία προφίλ των συμμετεχόντων μέσα στην πλατφόρμα και πραγματοποιείται 
διαδικτυακά (e-mentoring).  

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης των εργασιακών χαρακτηριστικών των καθοδηγούμενων, 

χρησιμοποιούνται τεχνικές και εργαλεία τα οποία προέρχονται από τις επιστήμες της συμβουλευτική 
και του επαγγελματικού προσανατολισμό. Συγκεκριμένα γίνεται χρήση ερωτηματολογίων ώστε να 
διερευνηθεί ο βαθμός που το άτομο εκτιμά πως κατέχει ορισμένες ικανότητες δεξιότητες αλλά και η 
προτίμηση του προς ορισμένα επαγγέλματα (Sidiropoulou-Dimakakou, et all, 2008).  

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης του εργασιακού προφίλ των επαγγελματιών-μεντόρων, 
χρησιμοποιούνται αντίστοιχα πεδία αναφοράς όσον αφορά την εργασιακή τους ταυτότητα. Η 
πλατφόρμα τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον καθοδηγούμενο μέσα από ένα σύντομο 
εργασιακό προφίλ το οποίο είναι ορατό στην πλατφόρμα μέσα στο οποίο αναφέρεται ο εργασιακός 

τύπος, οι εργασιακές αξίες, η επαγγελματική συνάφεια και η εργασιακή εμπειρία. Έπειτα μέσω 
γραπτών μηνυμάτων, τα οποία είναι ενσωματωμένα σε σχετικό πεδίο της πλατφόρμας, ορίζεται η 
ημερομηνία της διαδικτυακής συνάντησης  η οποία πραγματοποιείται σε αντίστοιχο πεδίο της 
πλατφόρμας. 

Η χρήση νέων τεχνολογιών υπό την εποπτεία μέντορα αποτελεί πλέον ένα καλό εργαλείο για 
την  επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου (Drucker, 2005).  Αφορα ένα βαθύτερο 
σκοπό χρήσης χαρτοφυλακίων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ο Ducker αναφέρει ότι: 
«[η] επιτυχία στην οικονομία της γνώσης έρχεται σε εκείνους που γνωρίζουν τον εαυτό τους - τα 

δυνατά τους σημεία, τις αξίες τους και την καλύτερη απόδοση» (Drucker, 2005). Με κατευθυντήρια 
γραμμή τα προαναφερθέντα, η πλατφόρμα παρέχει στον συμβουλευόμενο τη δυνατότητα να 
διαχειριστεί και να αναδείξει τα ενδιαφέροντα του καθώς δύναται να επικοινωνήσει μέσω αυτής με 
εργοδότες/ μέντορες έμπειρους στον τομέας τους. Οι μέντορες αυτοί λειτουργούν σε εθελοντική 
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βάση και είναι πρόθυμοι να υποδείξουν αφιλοκερδώς στους καθοδηγούμενους τους τις πραγματικές 
εργασιακές συνθήκες.. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Η εργασιακή καθοδήγηση παρέχεται από τους μέντορες στους καθοδηγούμενους, μετά την 
αυτόματη αντιστοίχισή και περιλαμβάνει έως πέντε διαδικτυακές συναντήσεις. Η καθοδήγηση 

αναπτύσσεται σύμφωνα με προσέγγιση 5-Step Counselling Approach της θεωρίας του Lindh Gunnel 
(2000). Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούνται τα πέντε στάδια της συμβουλευτικής αυτής προσέγγισης:  

• Συνειδητοποίηση και αποσαφήνιση της τρέχουσας κατάστασης με ενδυνάμωσή και 

ενθάρρυνση. Ο καθοδηγούμενος προσπαθεί να ξεπεράσει πιθανή καταπίεση ή απόρριψη. Ο 
μέντορας προσφέρει στον καθοδηγούμενο στήριξη ώστε να αποδεχτεί τον εαυτό  του, να 
κατανοήσει την υπάρχουσα δυσκολία και να συνειδητοποιήσει ότι ως ισότιμο μέλος στην 

κοινωνία έχει ανάγκη από εκτίμηση, αναγνώριση, αποδοχή και όχι συμπάθεια και συμπόνια. 

• Κίνητρα για διεύρυνση νέων δυνατοτήτων-Διερεύνηση λύσεων για την επαγγελματική 

του αποκατάσταση. Ο μέντορας  παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική της αγοράς 

εργασίας, τα νέα επαγγέλματα που προκύπτουν, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, 
αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι αναπτύσσονται νέες προοπτικές για την 
επαγγελματική του ανάπτυξη. 

• Παράθεση αντικειμενικών στόχων. Αναπτύσσεται ένα σχέδιο δράσης με σκοπό να 

βοηθήσει ο μέντορας ώστε ο ωφελούμενος να βρει τους καλύτερους δυνατούς και 
βραχυπρόθεσμους επαγγελματικούς στόχους που πρέπει να είναι πραγματικοί και  σύντομοι, 
ώστε να έχουν άμεσο θετικό αποτέλεσμα, στη συνέχεια να οργανώνεται ένα σχέδιο για τον 
τρόπο πραγματοποίησης αυτών. Αφού αποκτήσει μια σαφή εικόνα για την τρέχουσα 

κατάσταση γενικά και ειδικά στην οποία βρίσκεται, ο μέντορας θα τον βοηθήσει να θέσει 
μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους.  

• Σχεδιασμός επαγγελματικής αποκατάστασης – σχέδιο δράσης. Ο βασικός στόχος αυτού 
του σταδίου είναι η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η υλοποίηση 

των στόχων του. Ο στόχος του μέντορα είναι να ενισχύσει τη συμπεριφορά του ωφελούμενου 
και τη θετική του στάση απέναντι στη ζωή, να τον κατευθύνει προς την εκμάθηση, την 
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και νέων δεξιοτήτων.  

• Αξιολόγηση. Σύμφωνα με Shadish και Luellen (2005) η αξιολόγηση θεωρείται "μια βασική 

ανθρώπινη δραστηριότητα που είναι εγγενής για την επίλυση προβλημάτων". Από την μία 
πλευρά μπορεί να βοηθήσει τον μέντορα να παρέχει βέλτιστη συμβουλευτική στήριξη και 
από την άλλη πλευρά ο ωφελούμενος έχει την ευκαιρία να προβληματιστεί σχετικά με την 
εξέλιξη της δικής του πορείας. 

Επιπρόσθετα για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία είναι επίσης αναγκαία η καλή γνώση του 
περιεχομένου των εργασιακών συνθηκών, των επαγγελματικών απαιτήσεων και προοπτικών, καθώς 

και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για επιμέρους ενέργειες. Ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας 
στην Ελλάδα ένα άτομο που διαμένει σε αγροτική περιοχή αντιμετωπίζει υπερδιπλάσιο κίνδυνο 
φτώχειας και επιλογών σταδιοδρομίαε από ένα άτομο που διαμένει σε αστική ή ημιαστική περιοχή 
(Παπαθεοδώρου, Δαφέρμος, Danchev & Μαρσέλλου, 2008).  Με την χρήση της πλατφόρμας 

παρέχεται η δυνατότητα οποιοςδήποτε να  μαθαίνει όπου κι αν βρίσκεται και να προβαίνει στις 
απαραίτητες ανανεώσεις/επιμορφώσεις των σχετικών και γενικότερων γνώσεων και δεξιοτήτων, 
μέσα στα πλαίσια των σύγχρονων εξελίξεων της τεχνολογίας και της οικονομίας.  
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2.1.1. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με λήψη δεδομένων πριν και μετά την παρέμβαση του 

μέντορα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επήλθε μεταβολή σε συγκεκριμένους τομείς. 
Συγκεκριμένα, δύο σταθμισμένα ερωτηματολόγια Google Forms αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο των καθοδηγούμενων, ένα κατά την είσοδο τους (ερωτηματολόγιο εισόδου) και ένα 
όταν η συμβουλευτική διαδικασία (ερωτηματολόγιο εξόδου) έχει ολοκληρωθει. Οι μετρήσεις 

αφορούν στους παρακάτω τομείς: α) εργασιακά χαρακτηριστικά, β) προσλαμβανόμενη γνώση, γ) 
προσλαμβανόμενες εργασιακές δεξιότητες, δ) προσλαμβανόμενο επίπεδο εργασιακής επάρκειας. 
Μετά τo mentoring συλλέγονται επίσης πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των 
συμμετεχόντων από την παρέμβαση αλλά και προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος.  

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν την περίοδο από τον Οκτώβριο 2020 έως 
και τον Ιούνιο 2021 από το ερωτηματολόγιο εισόδου των ωφελούμενων όπου εγράφησαν στην 
πλατφόρμα  53 άτομα,  από τα οποία 34 γυναίκες και 19 άνδρες. Όσον αφορά την εκπαιδευτική 
βαθμίδα συμμετείχαν ωφελούμενοι ήταν από όλες τις βαθμίδες, εκπαίδευσης, από απόφοιτοι 

δημοτικού μέχρι και και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Τα αποτελέσματα είναι κυρίως περιγραφικά 
επειδή η συμμετοχή στην πλατφόρμα συνεχίζεται, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες 
συμβουλευτικές παρεμβάσεις. Επιπλέον για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων απαιτείται 
μεγαλύτερο δείγμα ωφελούμενων. 

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Κατά τη συμπλήρωση των πεδίων της πλατφόρμας, μεταξύ των άλλων, οι ωφελούμενοι 

πραγματοποίησαν το τεστ ενδιαφερόντων του Holland από το οποίο εξάγουμε τα εξής αποτελέσματα 
στον πίνακα 1 όσον αφορά τους επικρατέστερους εργασιακούς τύπους. Παρακάτω παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα, έπειτα από συλλογή δεδομένων από ερωτηματολόγια, εισόδου και εξόδου 
ωφελούμενων πριν και κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος: 

 
Πίνακας 1: Τύποι προσωπικότητας ωφελουμένων 

 

ΤΥΠΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Πρώτη προτίμηση Δεύτερη προτίμηση  Τρίτη προτίμηση   

n   % n   % n   % 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ 25 47,2 12 22,6 1  1,9 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 7 13,2 7 13,2 13 24,5 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 1 1,9 25 47,2 6 11,3 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 1 1,9 0 0 26 49,1 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ 19 35,8 1 1,9 0 0 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 0 0 8 15,1 7 13,2 

 

Από τον πίνακα 1 φαίνεται ότι μετά τη συμπλήρωση του τεστ ενδιαφερόντων προέκυψαν όλοι 
οι τύποι προσωπικότητας του Holland αναφορικά με τη πρώτη προτίμηση των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα προέκυψε πρώτος ο ερευνητικός τύπος (n=25) ή 47,2%,  (υπάγονται άτομα με 

ευρηματική, ανήσυχη, δημιουργική και κριτική σκέψη, με ιδιαίτερη κλίση στις επιστήμες και την 
έρευνα). Ακολουθεί ο πρακτικός τύπος (n=19) ή 35,8% (τα άτομα που υπάγονται στον πρακτικό 
τύπο, είναι ρεαλιστές, εσωστρεφείς, απόλυτοι δογματικοί, επίμονοι, ενώ στις ενέργειές τους είναι 
αποτελεσματικοί, μεθοδικοί, προσγειωμένοι). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν προέκυψε στην 

πρώτη προτίμηση επιχειρηματικός τύπος (άτομα που διαθέτουν ηγετικές ικανότητες, άνθρωποι που 
είναι φιλόδοξοι, κυριαρχικοί, ενεργητικοί, ανταγωνιστικοί, κοινωνικοί, αισιόδοξοι). Σχετικά με τη 
δεύτερη προτίμηση προέκυψε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανήκει στο κοινωνικό τύπο 
(n=25) ή 47,2%, (είναι κατά κύριο λόγο φιλικοί, συνεργάσιμοι, ευγενείς, εξωστρεφείς, ευχάριστοι, 

εξυπηρετικοί). Ακολουθεί ο ερευνητικός τύπος (n=12) ή 22,6%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
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δεν προέκυψε στην δεύτερη προτίμηση οργανωτικός τύπος. Όσον αφορά την τρίτη προτίμηση οι 
συμμετέχοντες ανήκουν στην πλειοψηφία τους στον οργανωτικό τύπο (n=26) ή 4,1%, ακολουθεί ο 
καλλιτεχνικός τύπος (n=13) ή 24,5%, ενώ δεν συναντάται καθόλου ο πρακτικός τύπος.  

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τρείς σημαντικότερες εργασιακές αξίες μετά την 

συμπλήρωση των σχετικών ερωτήσεων στην πλατφόρμα. Από την άλλη αναφέρουμε ότι η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων αξιολόγησε και ιεράρχησε περισσότερο αξίες όπως περιβάλλον 
εργασίας, δόξα, φήμη, γόητρο παρά έννοιες όπως, οικονομικές απολαβές, ελεύθερο χρόνο 
δημιουργικότητα επαφή με κόσμο κ.ά. 

 
Πίνακας 2: Εργασιακές αξίες ωφελουμένων 

 

  Πρώτη προτίμηση Δεύτερη προτίμηση  Τρίτη προτίμηση   

ΑΞΙΕΣ n   % n   % n   % 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤ
Α 

4 7,5 1 1,9 19 
35,
8 

ΔΟΞΑ 
12 

22,
6 

0 0 0 0 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

6 
11,
3 

2 3,8 2 3,8 

ΕΠΑΦΗ 
3 5,7 12 

22,
6 

16 
30,
2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

5 9,4 21 3,6 3 5,7 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

22 
41,
5 

10 
18,
9 

1 1,9 

 

Από τον πίνακα 2 φαίνεται ότι μεγάλο ποσοστό για τις εργασιακές αξίες, προέκυψε ότι (n=22) 
ή 41,5%  αφορά το περιβάλλον εργασίας δηλαδή δίνουν προτεραιότητα σε θέματα όπως εργασιακό 

κλίμα, καθαρό ,πολιτισμένο περιβάλλον, ψυχολογική ασφάλεια. Ακολουθεί σε δεύτερη προτίμηση 
με (n=12) ή 22,6% Η δόξα, φήμη, γόητρο δηλαδή η αναγνωρισιμότητα των ενεργειών μέσα από την 
εργασία. Έπειτα σε Τρίτη θέση οι συμμετέχοντες θεωρούν σημαντικό  σε (n=6) ή 11.3% τον 
ελεύθερο χρόνο και με μικρή διαφορά ακολουθούν σε (n=5) ή 9,4% οι οικονομικές απολαβές. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν προέκυψαν στις πρώτες προτίμησες η δημιουργικότητα (n=3) 
ή 7,5% και η επαφή με τον κόσμο (n=3) ή 5,7% .  

Οι εργασιακές αξίες αντικατοπτρίζουν το βαθμό όπου το άτομο βλέπει και αξιολογεί τη 
σπουδαιότητα της εργασίας του και ταυτόχρονα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις 

επαγγελματικές επιλογές του ατόμου. Σε περίπτωση όπου οι εργασιακές αξίες συμβαδίζουν με τις 
επαγγελματικές επιλογές, επιφέρουν την επαγγελματική ικανοποίηση. (Σιδηροπούλου-Δημάκου κ.α  
(2014, σελ.28 ).  

Από τα αποτελέσματα των εργασιακών τύπων και εργασιακών αξιών συμπεραίνουμε ότι στην 

πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες ανήκουν στους ερευνητικό και πρακτικό τύπο. Σύμφωνα με την 
τυπολογία του Holland χαρακτηριστικό στοιχείο και των δύο τύπων είναι ότι τους αρέσει να 
εργάζονται μόνοι τους, για αυτό το λόγο ιεράρχησε και στις εργασιακές αξίες το μεγαλύτερο ποσοστό 
συμμετεχόντων ιεράρχησε σε πρώτη προτίμηση το περιβάλλον εργασίας (αίσθημα ασφάλειας και 

άνεσης) και ακολούθησε η επιλογή για δόξα φήμη γόητρο (αναγνωρισιμότητα, σεβασμός και 
αξιώματα από την παροχή υπηρεσιών στην εργασία).  
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Πίνακας 3: Πιστεύετε ότι η συμβουλευτική καθοδήγηση θα σας βοηθήσει να βρείτε την εργασία που σας 
ταιριάζει; 

 n % ¨Έγκυρο % 
Αθροιστική 
συχνότητα 

Καθόλου 

Λίγο 
Αρκετά 
Πάρα πολύ 
Σύνολο 

Δεν απάντησαν 

4 7,5 8,2 8,2 

14 26,4 28,6 36,7 

8 15,1 16,3 53,1 

23 43,4 46,9 100,0 

49 92,5 100,0  

4 7,5   
Σύνολο 53 100,0   

 

Από τον πίνακα 3 φαίνεται ότι οι ωφελούμενοι στην πλειοψηφία τους  63,2% (Πολύ, αρκετά, 
πάρα πολύ) θεωρούν ότι η συμβουλευτική καθοδήγηση θα τους βοηθήσει να βρουν την εργασία που 
τους  ταιριάζει. Όμως ένα ποσοστό τάξης μεγέθους  36,8% θεωρεί ότι δεν  θα βοηθηθεί επαρκώς  την 

τρέχουσα χρονική περίοδο. Ένα μικρό ποσοστό των συμβουλευμένων δεν απάντησε 5,7%.  
Φαίνεται ότι οι άνδρες (M=3,57, SD=1,22) πιστεύουν περισσότερο ότι  τα προσόντα σας 

επαρκούν για να βρουν την εργασία που τους ταιριάζει σε σύγκριση με τις γυναίκες (M=2,63, 
SD=1,019), t(48)=-2,611, p=,012. Επιπλέον οι άνδρες με (M=3,71, SD=,99) πιστεύουν περισσότερο 

ότι οι μέχρι τώρα γνώσεις σας για τον Τομέα απασχόλησης που θέλουν να παρακολουθήσουν είναι 
επαρκείς σε σύγκριση με τις γυναίκες (M=2,89, SD=1,10), t(47)=2,435, p=,019. 

Στους πίνακες 8,9,10,11,12, παρουσιάζονται οι συχνότητες των ερωτήσεων εξόδου.  
 

Πίνακας 4: Κατά πόσο πιστεύετε ότι η συμβουλευτική διαδικασία του προγράμματος σας βοήθησε να 

ανακαλύψετε τα προσόντα σας; 

 

 n % 
¨Έγκυρο   

% 
Αθροιστική 
συχνότητα 

Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 

Πάρα πολύ 
Σύνολο 
Εκκρεμότητα 

1 1,9 5,6 5,6 

3 5,7 16,7 22,2 

9 17,0 50,0 72,2 

5 9,4 27,8 100,0 

18 34,0 100,0  

35 66,0   

Σύνολο 53 53 100,0  

 

Από τον πίνακα 4 φαίνεται ότι οι ωφελούμενοι στην πλειοψηφία τους  92,8%  (Πολύ, αρκετά, 

πάρα πολύ) η συμβουλευτική καθοδήγηση τους βοήθησε να ανακαλύψουν προσόντα. Ένα μικρό 
ποσοστό τάξης μεγέθους  7,1% θεωρεί ότι βοηθήθηκε λίγο. Ένα ποσοστό των συμβουλευμένων 
βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η συμβουλευτική δια δικασία 73,6%.  

 
Πίνακας 5: Πόσο σημαντικές ήταν οι γνώσεις/πληροφορίες που αποκτήσατε από τον Μέντορα/εργοδότη 

του προγράμματος για τον τομέα απασχόλησης που παρακολουθήσατε ;  

 

 n % ¨Έγκυρο % 
Αθροιστική 
συχνότητα 

Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
Πάρα πολύ 

3 5,7 16,7 16,7 

2 3,8 11,1 27,8 

2 3,8 11,1 38,9 

11 20,8 61,1 100,0 
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Σύνολο 
Εκκρεμότητα 

18 34,0 100,0  

35 66,0   

Σύνολο 53 53 100,0  

 

Από τον πίνακα 5 φαίνεται ότι οι ωφελούμενοι σε ποσοστό  35,7%  (Πολύ, αρκετά, πάρα πολύ) 

μέσω της συμβουλευτική καθοδήγησης απόκτησαν σημαντικές πληροφορίες από τον μέντορά τους. 
Ένα ποσοστό τάξης μεγέθους  64,3% θεωρεί ότι βοηθήθηκε λίγο. Ένα ποσοστό των  συμβουλευμένων 
βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η συμβουλευτική δια δικασία73,6%.  

 
Πίνακας 6: Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την καθοδήγηση/κατάρτιση του Μέντορα/εργοδότη σας;  

 

 n % ¨Έγκυρο % 
Αθροιστική  
συχνότητα 

        Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 

Πάρα πολύ 
Σύνολο 
Εκκρεμότητα 

2 3,8 11,1 11,1 

2 3,8 11,1 22,2 

6 11,3 33,3 55,6 

8 15,1 44,4 100,0 

18 34,0 100,0  

35 66,0   

Σύνολο 53  100,0  

 

Από τον πίνακα 6 φαίνεται ότι οι ωφελούμενοι στην πλειοψηφία τους  50%  (Πολύ, αρκετά, 

πάρα πολύ) είναι ικανοποιημένοι από τη συμβουλευτική καθοδήγηση του μέντορα τους. Ένα 
ποσοστό τάξης μεγέθους  42,9% θεωρεί ότι βοηθήθηκε λίγο. Ένα ποσοστό των συμβουλευμένων 
βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η συμβουλευτική δια δικασία73,6%.  

 

 
 

Διάγραμμα 1.: Προσδοκία για ανεύρεση εργασίας  

 

Από το διάγραμμα 1 προκύπτει ότι οι προσδοκίες των συμβουλευόμενων για την ανεύρεση 
εργασίας φαίνεται να είναι μεγαλύτερες μετά το e-mentoring. 

Συμπερασματικά να αναφέρουμε ότι η συμβουλευτική διαδικασία εργασιακής καθοδήγησης 

για τους συμμετέχοντες κρίνεται με θετικό πρόσημο. Από την ανάλυση των δεδομένων συγκριτικά 
συμπεραίνουμε ότι υπάρχει θετικό πρόσημο μέσα από το e-mentoring όσον αφορά την προσδοκία 
ανεύρεσης εργασίας. Το ποσοστό 28,3% που απάντησε «πολύ» πριν την παρέμβαση αυξήθηκε στο 
ποσοστό 41.30% μετά την παρέμβαση  Να σχολιάσουμε ότι πριν την παρέμβαση η προσδοκία για 

ανεύρεση εργασίας ήταν στο Πάρα πολύ με ποσοστό της τάξεως του 32.60% και μετά την εργασιακή 
καθοδήγηση μειώθηκε στο 28.6%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην συνειδητοποίηση της τρέχουσας 
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κατάστασης για τον καθοδηγούμενο όσον αφορά τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας για τον τομέα 
του ενδιαφέροντος τους, αυτό το γεγονός τους οδηγεί σε μία περίοδο αναπροσαρμογής και ίσως 
μετασχηματισμού των προσδοκιών και των επιλογών τους.   

4. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν το φαινόμενο ότι οι ωφελούμενοι 
έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τον εργασιακό τύπο τους μέσω της πλατφόρμας, να 

διαπιστώσουν τα ενδιαφέροντα τους αλλά και να αναγνωρίσουν τις ικανότητες, δεξιότητες και να 
τολμήσουν να τις καλλιεργήσουν. Σύμφωνα με τον μεθοδολογικό σχεδιασμό της συλλογής 
δεδομένων, μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα που αφορά την εξ αποστάσεως 
στοχευμένη και εξατομικευμένη συμβουλευτική παρέμβαση από έμπειρους μέντορες-εργοδότες. Η 

χρήση της πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας να βοηθήσει 
σημαντικά και ουσιαστικά τους καθοδηγούμενους να βρουν όχι μόνο εργασία αλλά και να 
αναζητήσουν την εργασία που τους ταιριάζει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της περίπλοκης 
πολυπολιτισμικής κρατικής μηχανής, η συμβολή μιας συμβουλευτικής προσέγγισης προσβάσιμη σε 

όλους, μπορεί να ομαλοποιήσει και να εξομαλύνει το πρόβλημα. Η συστημική θεωρία στη 
συμβουλευτική υποστηρίζει όπως αναφέρεται στο Μπακάρη, (2019) ότι ένα σύστημα δεν είναι απλά 
το άθροισμα των μερών του αλλά αποτελεί μία οργανική ενότητα που αλληλοεπιδρά.  

 Συμπερασματικά η μέχρι τώρα πορεία της παρέμβασης της πλατφόρμας φανερώνει ότι ο 

σκοπός της δράσης του προγράμματος έχει επιτευχθεί και κατ’ επέκταση έχει τη δυνατότητα να 
προωθηθεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την υλοποίηση προγραμμάτων 
καθοδήγησης (mentoring) μέσω διαδικτύου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος της 
πλατφόρμας είναι τέτοια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε οργανισμούς και δομές για την κάλυψη 

κάθε ανάγκης υλοποίησης εργασιακής καθοδήγησης και ευκαιριών απασχόλησης για όλες τ ις ομάδες 
πληθυσμού. 
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Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης απασχολεί όλο και περισσότερο 
τους επαγγελματικούς συμβούλους, θέτοντας ως στόχο την άρση των κοινωνικών, οικονομικών, και 
πολιτικών εμποδίων που περιορίζουν την επαγγελματική ένταξη και ανάπτυξη των ατόμων από 

ευάλωτες ομάδες. Η συνηγορία για τους ευάλωτους πληθυσμούς αποτελεί ουσιαστικό τμήμα των 
υπηρεσιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού και οι σύμβουλοι χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη 
ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους και παραγωγικής 
απασχόλησης, και αξιοπρεπούς εργασίας (decent work) για όλους τους πολίτες. Παράλληλα, οι 

σύμβουλοι χρειάζεται να υποστηρίζουν τα άτομα να ενδυναμωθούν ώστε να προασπίζονται τα ίδια 
τα δικαιώματα τους. Η μετακίνηση από τη συνηγορία στην αυτοσυνηγορία βρίσκεται σε άμεση 
συνάρτηση με τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων.  
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1. Εισαγωγή  

Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια, την προσωπική αυτονομία και ανεξαρτησία των ατόμων με 

αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της βούλησης, αποτελούν κάποιες από τις βασικές 
αρχές της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (άρθρο 3).  Η υιοθέτηση 
αυτών των αρχών είναι προαπαιτούμενο ώστε να επιτευχθεί η αυτονόμηση, ο αυτοπροσδιορισμός 
και η ισότιμη ένταξη στην κοινωνία. Για την εφαρμογή και προώθηση των παραπάνω δικαιωμάτων 

και την εφαρμογή των σχετικών αρχών, προβλέπεται στην Σύμβαση ρητά η παροχή υποστήριξης, ή 
με άλλα λόγια η παροχή συνηγορίας.  

Με τον όρο «συνηγορία» εννοούμε σε ατομικό επίπεδο, το σύνολο των δράσεων που 
στοχεύουν στην εξασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα με όλους τους 

άλλους και την απαραίτητη νομική προστασία. Στο πλαίσιο αυτό, η συνηγορία μπορεί να έχει τη 
μορφή της ενημέρωσης για τα βασικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα (μεταξύ των οποίων και 
τα εργασιακά), καθως και τη διασφάλιση ότι αυτά γίνονται κατανοητά. Σε συλλογικό επίπεδο, η 
συνηγορία αποτελεί σημαντικό μέσο ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και διασφάλισης ότι η 

ισότιμη κοινωνική (και επαγγελματική) ένταξη των ατόμων με αναπηρία είναι στις προτεραιότητες 
των κυβερνήσεων. Μέσω της συλλογικής διεκδίκησης, η συνηγορία μπορεί να  οδηγήσει όχι μόνο σε 
βελτιώσεις στις πολιτικές και στη νομοθεσία, αλλά και να προκαλέσει ανάπτυξη νέων ή 
διαφοροποιημένων υπηρεσιών.  

Η αυτοσυνηγορία προϋποθέτει την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας (αυτοαντίληψη, 
δικτύωση, δεξιότητες, όρια), ζητήματα πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες, γνώση των 
δικαιωμάτων. Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι χρειάζεται να δουλέψουν σε πολλαπλά επίπεδα, ώστε 
να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να παρέχουν ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού: (α) με τα ίδια τα άτομα που απειλούνται από 
κοινωνικό αποκλεισμό, (β) με δυνητικούς εργοδότες, (γ) με τους φορείς που διαμορφώνουν πολιτικές 
απασχόλησης και (δ) με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των ατόμων. Στην παρούσα εισήγηση 
συζητούνται δράσεις συνηγορίας και ενίσχυσης της αυτό-συνηγορίας των ατόμων που μπορούν να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Η αυτοσυνηγορία, η αυτονόμηση και ο αυτοπροσδιορισμός των ατόμων με 
αναπηρία που συνεπάγεται την αυτόνομη συμμετοχή τους στις διάφορες διαδικασίες λήψης 
απόφασης για τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα και τα δικαιώματά τους, αποτελεί 

προτεραιότητα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνει την Αυτό-
εκπροσώπηση στις  βασικές αρχές (άρθρο 16) που διαμορφώνουν το πλάνο δράσης για την αναπηρία 
την περίοδο 2013-2020. Συγκεκριμένα, στο σχετικό κείμενο αναφέρει ότι «Τα άτομα με αναπηρία 
έχουν μοναδικές γνώσεις σχετικά με την αναπηρία και την κατάστασή τους, αλλά έχουν αποκλειστεί 

από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή τους. Σύμφωνα με 
το άρθρο 4 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, θα πρέπει να ζητείται πλήρως 
η γνώμη τους μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων και να συμμετέχουν ενεργά σε όλα 
τα στάδια της διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικών, νόμων, και υπηρεσιών που τα αφορούν». Η 

πρόβλεψη της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έχει ενσωματωθεί 
στην ελληνική νομοθεσία, και τονίζει ότι τα ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές και τα προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που τα αφορούν άμεσα. Πρέπει να επισημανθεί ότι η αυτονομία, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση, δεν πλήττεται με την παροχή υποστήριξης με παρεμβολή διαμεσολαβητών 
στο πλαίσιο της συνηγορίας που συνδράμουν στην έκφραση της βούλησής τους, αρκεί να μην τη 
διαστρεβλώνουν και να επιδιώκουν τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κατανόησης και συναίνεσης του 
ατόμου με αναπηρία. Παρά την αναγνώριση της σπουδαιότητας της αυτοσυνηγορίας, στην καλύτερη, 

όμως, των περιπτώσεων, άτομα με αναπηρία αποτελούν μια ισχυρή φωνή στη λήψη αποφάσεων, ενώ 
στη χειρότερη περίπτωση, το άλλοθι για τη νομιμοποίηση πολιτικών που δεν προάγουν την 
ουσιαστική ισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά.  
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Παράλληλα, πρέπει να τονίσουμε ότι η εργασία αποτελεί σημαντικό κομμάτι του μωσαϊκού 
της ταυτότητας των ατόμων με και χωρίς αναπηρία και συνάμα, κυρίαρχο μηχανισμό ένταξής τους 
στην κοινωνία. Κατέχει κομβικό ρόλο στη ζωή των ατόμων και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 
την αυτόνομη διαβίωση τους, και κατ’ επέκταση την αξιοπρέπεια τους (European Congress on 

Disability, 2002). Η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (UN, 2006) 
αναγνωρίζει την υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, λαμβάνοντας αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης σύμφωνα με το στόχο 
της πλήρους ενσωμάτωσης (άρθρο 24), ώστε να δίνουν πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες  σε 

υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, στην επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 
καθώς και να υποστηρίζουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας προσφέροντας βοήθεια στην 
εύρεση και διατήρηση της εργασίας (άρθρο 27). Με παρόμοιο σκεπτικό, σύμφωνα με τους «Στόχους 
για Βιώσιμη Ανάπτυξη» των Ηνωμένων Εθνών έως το 2030 επισημαίνεται η σημασία της επίτευξη 

πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για γυναίκες και άνδρες, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων ανθρώπων και των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και εξασφάλιση 
της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας (United Nations, 2015, στόχος 8.5.). Παρ’ όλα αυτά, τα 
άτομα με αναπηρία είναι σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, καθώς μόνο το 

50.8% εργάζεται (το αντίστοιχο ποσοστό για το γενικό πληθυσμό είναι 75%) και το 28.4% διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (το αντίστοιχο ποσοστό του γενικού πληθυσμού είναι 
17.8%) (European Commission, 2021). Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στη δυνατότητά τους για 
ανεξάρτητη διαβίωση και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Σε πρόσφατη έρευνα μας (Δρόσος 

& Τσαμπαλάτη, 2019) σε άτομα με ψυχικές διαταραχές αναδείχθηκε η σημασία της εργασίας ως 
βασικός θεσμός της κοινωνίας μας, ο οποίος επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες στη ζωή των ανθρ ώπων 
και δεν αφορά μόνο στην απόκτηση εισοδήματος. Υπάρχει πληθώρα «λανθανουσών» λειτουργιών, 
όπως η ύπαρξη δομημένου καθημερινού προγράμματος, η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, 

η αίσθηση της ενεργούς συμμετοχής στην ευρύτερη κοινωνία, η απόκτηση ταυτότητας και 
γενικότερο ψυχολογικό ευ ζην (Gill, 1999). Επιπρόσθετα, η απασχόληση θεωρήθηκε ως απόδειξη 
των ικανοτήτων τους και συνδέθηκε με την ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοαποτελεσματικότητας, 
καθώς, παρά την ασθένεια, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και επιταγές της κοινωνίας για εργασία 

(Torres Stone et al., 2018).  
Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα παραπάνω, ως «Συνηγορία» μπορεί να οριστεί κάθε δράση που 

αναπτύσσεται για να προάγει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ή ατόμων από άλλες ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες) και να διασφαλίσει την άσκησή τους, και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων 

για: αύξηση της συνειδητοποίησης, πληροφόρηση, ενδυνάμωση, εκπαίδευση, διαμεσολάβηση και 
υπεράσπιση. Με αυτόν τον τρόπο σκέψης, η επαγγελματική συμβουλευτική θα πρέπει πάντα να 
εντάσσεται σε ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα αυτό απασχολεί 
όλο και περισσότερο τους επαγγελματικούς συμβούλους θέτοντας ως στόχο την άρση των 

κοινωνικών, οικονομικών, και πολιτικών εμποδίων που περιορίζουν την επαγγελματική ένταξη και 
ανάπτυξη των ατόμων από ευάλωτες ομάδες (Sultana, 2014. Hooley & Sultana, 2016). Η Διεθνής 
Ένωση για τον Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό (International Association of 
Educational and Vocational Guidance - IAEVG) έχει αναγνωρίσει τη συνηγορία (advocacy) για τους 

ευάλωτους πληθυσμούς ως ουσιαστικό τμήμα των υπηρεσιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού 
(Arthur, Collins, Marshall, & McMahon, 2013) και υπογραμμίζει ότι οι επαγγελματικοί σύμβουλοι 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 
της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους τους πολίτες. 

Η εστίαση μόνο στα άτομα και η αγνόηση του κοινωνικού πλαισίου και των εμποδίων που θέτει στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη αναπόφευκτα "κανονικοποιεί" τις τρέχουσες δυσκολίες και εμποδίζει 
την αναζήτηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα και να προωθήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου, 

οι ειδικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και τους 
φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τις άδικες κοινωνικές συνθήκες που πρέπει να αλλάξουν 
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(Sultana, 2018). Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι, επομένως, χρειάζεται να δουλέψουν σε πολλαπλά 
επίπεδα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις παραπάνω προκλήσεις και να παρέχουν 
ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού: 
(α) με τα ίδια τα άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, (β) με τους δυνητικούς 

εργοδότες, (γ) με τους φορείς ή τα πρόσωπα που διαμορφώνουν τις πολιτικές απασχόλησης και (δ) 
με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των ατόμων (Δρόσος, 2020). Στο παρόν άρθρο, θα σταθούμε 
τόσο στην ανάγκη ενδυνάμωσης των ατόμων, ώστε να μπορούν να μετέχουν πιο ενεργά στα όργανα 
λήψης αποφάσεων και να επηρεάζουν τις πολιτικές σε θέματα που τους αφορούν, αλλά και να 

προασπίζονται τα ατομικά τους δικαιώματα, όσο και στην ανάγκη ανάπτυξης της συνηγορίας από 
τους επαγγελματικούς συμβούλους.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Αυτοπροσδιορισμός & Ήπιες δεξιότητες (soft skills) 

Ο αυτοπροσδιορισμός (self-determination) είναι ουσιαστικά η ιδιότητα του ατόμου να ελέγχει 
και να ορίζει το ίδιο τη ζωή του (Shogren et al., 2015a) και σχετίζεται με την επαγγελματική ένταξή 

του (Shogren, Wehmeyer, Palmer, Rifenbark & Little, 2015b). Αναφέρεται στις διάφορες 
συμπεριφορές που επιτρέπουν στο κάθε άτομο να είναι κύριος του εαυτού του και να κάνει τις 
προσωπικές του επιλογές για την πορεία του και τη ζωή του. Το άτομο που έχει σε μεγάλο βαθμό το 
χαρακτηριστικό αυτό ορίζει την πορεία της ζωής του θέτοντας στόχους που είναι σύμφωνοι με τα 

ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις, τις αξίες, και τις φιλοδοξίες του, και επιδιώκοντας την επίτευξη των 
στόχων αυτών (Shogren et al., 2015a). Ο αυτοπροσδιορισμός αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του ατόμου. Οι ευκαιρίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον 
αυτοπροσδιορισμό, όπως η ανάληψη δράσεων σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια και η προετοιμασία 

για την επαγγελματική κατάρτιση και την είσοδο στην εργασία, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 
Δεξιότητες που σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό είναι οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων και 
επίλυσης προβλημάτων, η στοχοθεσία, η ανάπτυξη σχεδίου δράσης και η εφαρμογ ή του, η 
αυτοδιαχείριση, και η αυτογνωσία. Όλες αυτές οι δεξιότητες βοηθούν ουσιαστικά το άτομο να 

αποφασίζει το ίδιο για τις κομβικές επιλογές της ζωής του και να αναλάβει τον έλεγχό της.  
Βλέποντας τις δεξιότητες που διευκολύνουν την ανάπτυξη αυτοπροσδιορ ισμού, βλέπουμε τη 

σε μεγάλο βαθμό επικάλυψη με τις λεγόμενες «δεξιότητες ζωής» ή τις «ήπιες δεξιότητες».   
Οι δεξιότητες ζωής (life skills) αναφέρονται σε ένα «ευρύ σύνολο ψυχοκοινωνικών και 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις, να 
επικοινωνεί αποτελεσματικά και να αναπτύσσει δεξιότητες αυτοδιαχείρισης που οδηγούν σε μια υγιή 
και παραγωγική ζωή» (UNICEF, 2012, σελ. 1). Βοηθούν το άτομο να αναπτύξει μια προσαρμοστική 
και θετική συμπεριφορά που συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων και 

προκλήσεων της ζωής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη σύγχρονη εποχή, καθώς ζούμε σε μια περίοδο 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, στην οποία η οργάνωση της αγοράς εργασίας αλλάζει δραματικά 
και οι σταδιοδρομίες γίνονται πιο αβέβαιες και ευμετάβλητες. Δεν υπάρχει σαφής καθορισμός των 
δεξιοτήτων ζωής. Ουσιαστικά, κάθε δεξιότητα ή χαρακτηριστικό που βοηθάει στην ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή του ατόμου και στην εξέλιξη του σε ένα παραγωγικό και ενεργό μέλος της κοινωνίας 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως δεξιότητα ζωής . Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επεσήμανε πέντε 
βασικούς τομείς δεξιοτήτων ζωής (WHO, 1999): 

• Λήψη απόφασης και επίλυση προβλημάτων 

• Δημιουργική σκέψη και κριτική σκέψη 

• Επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες 

• Αυτογνωσία και ενσυναίσθηση 

• Διαχείριση συναισθημάτων και διαχείριση στρες. 
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Αντίστοιχα, η UNICEF (2010) προσπάθησε να δημιουργήσει ένα πιο συγκροτημένο θεωρητικό 
πλαίσιο για την κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων ζωής και πρότεινε τρεις ευρείες κατηγορίες 
γενικών δεξιοτήτων: 

• Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που απαιτούνται για τη λήψη 
αποφάσεων  

• Προσωπικές δεξιότητες για αυτογνωσία, κίνητρα και αυτοδιαχείριση  

• Διαπροσωπικές δεξιότητες για επικοινωνία, διαπραγμάτευση, συνεργασία, ομαδική εργασία, 
ενσυναίσθηση και συνηγορία. 

Αντίστοιχα, οι ήπιες δεξιότητες (soft skills) αποτελούν χαρακτηριστικά προσωπικότητας και 
προσωπικές δεξιότητες που αναφέρονται στις σχέσεις του ατόμου και την αλληλεπίδρασή του με το 
κοινωνικό περιβάλλον. Δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα, και είναι επιθυμητές σε όλα 

τα επαγγέλματα καθώς βοηθούν τα άτομα να προσαρμόζονται και να φέρονται θετικά, ώστε να 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της καθημερινής (αλλά και επαγγελματικής) ζωής. 
Δεν υπάρχει εξαντλητικός κατάλογος των ήπιων δεξιοτήτων, αλλά στη βιβλιογραφία συνήθως 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Κοινωνικές δεξιότητες 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Ενσυναίσθηση 

• Ομαδική εργασία 

• Ηγετικές δεξιότητες 

• Λήψη απόφασης/ επίλυση προβλημάτων 

• Κριτική σκέψη 

• Διαχείριση χρόνου. 

Όπως γίνεται φανερό, οι ήπιες δεξιότητες και οι δεξιότητες ζωής (που έχουν μεγάλες 
επικαλύψεις) έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων, αλλά και για 

την επίτευξη αυτοπροσδιορισμού. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανέπτυξε ένα οδηγό με δραστηριότητες για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (career management skills), οι οποίες δεν 
ταυτίζονται αλλά έχουν μεγάλη επικάλυψη με τις παραπάνω δεξιότητες. Ως δεξιότητες διαχείρισης 

σταδιοδρομίας παρουσιάζονται οι ακόλουθες (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου & 
Δρόσος, 2013): 

• Ετοιμότητα για το τυχαίο (αποτελεσματική διαχείριση τόσο των θετικών όσο και των 
αρνητικών απρόοπτων καταστάσεων της ζωής του ατόμου – χαρακτηρίζεται από ευελιξία, 
αισιοδοξία, ανάληψη κινδύνου, περιέργεια, επιμονή και αποτελεσματικότητα)  

• Επαγγελματική προσαρμοστικότητα  

• Αισιοδοξία/ Οραματισμός μέλλοντος 

• Αυτοαποτελεσματικότητα (πεποιθήσεις του ατόμου για την ικανότητά του να οργανώσει και 
να εκτελέσει το απαιτούμενο σχέδιο δράσεων που θα αποδειχτεί αποτελεσματικό σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση). 

• Επαγγελματική ανθεκτικότητα (ικανότητα προσαρμογής ακόμη και σε αποθαρρυντικές ή 
αποδιοργανωτικές συνθήκες) 

 

Ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου αφορά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών των 

ατόμων, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας και να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις που κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Η ενδυνάμωση αυτή των ατόμων είναι ταυτόχρονα 
κομβική για να ενισχυθούν ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα που 
τα αφορούν. Επομένως, οι δραστηριότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής που στοχεύουν στην 
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ενδυνάμωση του ατόμου, αποτελούν ουσιαστικά και δραστηριότητες διευκόλυνσης και 
προετοιμασίας για την αυτοσυνηγορία. 

2.2 Δικτύωση με οργανώσεις υποστήριξης. 

Οι σύμβουλοι θα πρέπει να δικτυωθούν με οργανώσεις που παρέχουν ψυχολογική, κοινωνική 
και προνοιακή υποστήριξη στους πελάτες (π.χ. κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικές υπηρεσίες 
δήμων, κοινωνικά φαρμακεία) (Δρόσος, 2021. Drosos et al., 2021). Οι άνεργοι με αναπηρία συχνά 

αντιμετωπίζουν ποικίλες άλλες δυσκολίες (π.χ. ψυχολογικές, ψυχιατρικές, κοινωνικής φροντίδας)- 
ως εκ τούτου, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι πρέπει να αναπτύξουν ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών 
στους οποίους μπορούν να κάνουν παραπομπές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι μπορεί να 
λαμβάνουν ήδη κρατικό επίδομα ή σύνταξη και έτσι χρειάζονται συμβουλευτική για παροχές από 

κοινωνικούς λειτουργούς προκειμένου να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές σταδιοδρομίας.  
Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι χρειάζεται να μεριμνήσουν ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό 

εργασιακό περιβάλλον για την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Στην επίτευξη αυτών 
των στόχων συντελούν αποτελεσματικά οι πιο κάτω δράσεις (Γαβριήλ & Δρόσος, 2016):  

• Συμμετοχή του εργασιακού συμβούλου στην Ημέρα Καριέρας για Άτομα με Αναπηρία 
(Career Fair.4all). Από το 2016 μέχρι σήμερα, υλοποιείται κάθε χρόνο η Ημέρα Καριέρας για 

Άτομα με Αναπηρία με πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ethelon που 
υποστηρίζεται από την kariera.gr .  

• Θεσμοθέτηση και καθιέρωση της υλοποίησης σε ετήσια βάση μεγάλων και οργανωμένων 

δράσεων, όπως η «Job Shadow Day / Εργασία μαζί» .  

• Δημοσίευση άρθρων. Η δράση αυτή στοχεύει στο να ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η κοινωνία, 
και προπάντων οι εργοδότες, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την εργασιακή απασχόληση 
ατόμων με αναπηρία.  

• Συμμετοχή στις «Ημέρες Καριέρας» για την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και την 
ενημέρωση των υποψηφίων εργαζόμενων. Η τακτική οργάνωση Ημερών Καριέρας από 
ποικίλους φορείς που ενδιαφέρονται για θέματα επαγγελματικής απασχόλησης, έχει γίνει 
πλέον θεσμός που επιτρέπει στους εργασιακούς συμβούλους, στους εργοδότες και στους 

υποψήφιους εργαζόμενους να συναντιούνται, να αλληλοπληροφορούνται, και να 
ευαισθητοποιούνται σε θέματα απασχόλησης. Η δράση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
ειδικά για άτομα με ψυχική νόσο, ή ιδιαίτερα περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες, που 
μειονεκτούν έναντι των υπολοίπων στον τομέα της δικτύωσης.  

• Συμμετοχή του επαγγελματικού συμβούλου σε συνέδρια και ημερίδες, όπου μπορεί να 
ενημερωθεί, αλλά και να συναντηθεί με εργοδότες με σκοπό την αλληλοπληροφόρηση. Είναι 
πολύ σημαντική η συμμετοχή του Συμβούλου, είτε με την ιδιότητα του ομιλητή, ή του απλού 
συνέδρου, σε συνέδρια που αφορούν προπάντων σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

ή στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.  

• Εγγραφή του συμβούλου και του φορέα, στον οποίο εργάζεται, σε ηλεκτρονικά portal 
ανθρώπινου δυναμικού ή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπως τα www.csringreece.gr και 

www.eurocharity. H εγγραφή σε αυτά τα portal επιτρέπει στους συμβούλους να κοινοποιούν 
τις δράσεις τους στους τομείς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού των εταιρειών. 

• Πρόσκληση δυνητικών εργοδοτών για συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ο 

φορέας, στον οποίο υπηρετεί ο επαγγελματικός σύμβουλος, με προτίμηση στις εκδηλώσεις 
με θέμα την απασχόληση. Οι εργοδότες που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές, γνωρίζουν 
από κοντά τον πληθυσμό που εξυπηρετεί ο φορέας, με αποτέλεσμα την ενημέρωσή και την 
ευαισθητοποίησή τους. 

• Διαφημιστικά μηνύματα στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, σε ιστοσελίδες, σε εφημερίδες.  
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• Οργάνωση δράσεων από κοινού με δυνητικούς εργοδότες. Μια τέτοια δράση θα μπορούσε 
κάλλιστα να είναι η επίσκεψη υποψήφιων εργαζόμενων στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης. 

2.3 Θεσμικές παρεμβάσεις 

Το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, το οποίο έχει επικρατήσει στην επαγγελματική 
συμβουλευτική, επικεντρώνεται στην άρση των κοινωνικών, οικονομικών, και πολιτικών φραγμών 
που εμποδίζουν την εργασιακή ένταξη και την επαγγελματική ανέλιξη των ανθρώπων. Οι 

επαγγελματικοί σύμβουλοι που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία που απειλούνται με 
κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση των ανισοτήτων στην κοινωνία (Hooley 
& Sultana, 2016). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να εργάζονται σε πολλαπλά επίπεδα 
-με τα άτομα, με τους εργοδότες, με τους φορείς χάραξης πολιτικής και στο ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο- προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματική συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Οι υπηρεσίες 
σταδιοδρομίας θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των στρατηγικών ανάκαμψης και είναι καθήκον 
των συμβούλων σταδιοδρομίας να συνηγορούν γι' αυτό. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι πιο 
δεκτικοί στη συνηγορία όταν αυτή υλοποιείται από συλλογικές οργανώσεις και ενώσεις και έχει 

κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης- ως εκ τούτου, οι οργανώσεις των επαγγελματικών 
συμβούλων θα πρέπει να είναι έτοιμες να καταθέσουν προτάσεις βασισμένες τόσο στη θεωρία όσο 
και στην πρακτική εμπειρία. 

Θα παραθέσουμε ένα μικρό παράδειγμα αποτελεσματικής συνηγορίας: οι πολιτικές για τα 

επιδόματα των ατόμων με αναπηρία αποτελούν ένα συνηθισμένο αντικίνητρο για τη συμμετοχή των 
ατόμων με αναπηρία στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σχετικά με το θέμα αυτό, διάφοροι οργανισμοί 
για την ψυχική υγεία (ανάμεσα τους η Πανελληνία Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε., η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία –Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ και η Πανελλαδική Ένωση για την 
Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη –Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) απέστειλαν 

σειρά από υπομνήματα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, επιτυγχάνοντας προσωπική επικοινωνία με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου. Οι 
προσπάθειες αυτές συνέβαλαν αποφασιστικά στην αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Από 
τους τελευταίους μήνες του 2017, το άρθρο 28 του νόμου 4488/17 επιτρέπει σε άτομα με ψυχική 

αναπηρία ή νοητική καθυστέρηση να εργάζονται στην ελεύθερη αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, 
να διατηρούν τα επιδόματα και τις παροχές τους. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης για τα άτομα αυτά και αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη μιας 
ικανοποιητικής σταδιοδρομίας (αν και το μέτρο της διατήρησης του επιδόματος ισχύει μόνο για 

ορισμένες κατηγορίες αναπηρίας). 

3. Αντί επιλόγου 

Στη μετά-COVID εποχή τα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συνηγορίας και 
αυτοσυνηγορίας των ατόμων με αναπηρία, καθώς της εργασιακής τους ένταξης πρέπει να τεθούν στο 
επίκεντρο των πολιτικών. Η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο τόσο στην ενδυνάμωση των ατόμων για να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη 

λήψη αποφάσεων συνδράμοντας ουσιαστικά το αναπηρικό κίνημα, όσο και στην ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας, αλλά και στην υλοποίηση θεσμικών και νομικών αλλαγών που θα ευνοούν την ισότιμη 
πρόσβαση στην εργασία. 
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Γ10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΕΝΗΛΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ:  
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ  

ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Μπουκουβάλα-Κλώντζα Ευθαλία 

Υποψήφια διδάκτορας 
 

Περίληψη 

Οι πολυδιάστατες αλλαγές παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες καθιστούν αναγκαία τη διά 
βίου μάθηση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών μέσω ποικίλων μορφών εκπαίδευσης, οι οποίες, 

υποβάλλοντας σε κριτική εξέταση αντιλήψεις και παραδοχές τους, μεθοδεύουν την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη. Καθώς η συμβολή της τέχνης, γενικά, και της λογοτεχνίας, ειδικά, αναδεικνύεται 
σημαντική προς αυτήν την κατεύθυνση, στην παρούσα εργασία εστιάσαμε στο έργο του Νίκου 
Καζαντζάκη και επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Κρήτης 

για την επίδραση της μελέτης του στη σκέψη και πρακτική τους, αξιοποιώντας ποιοτική 
μεθοδολογική προσέγγιση με ημιδομημένες συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια, σκόπιμη 
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δειγματοληψία και θεματική ανάλυση περιεχομένου για εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα ερευνητικά 
ευρήματα αποκαλύπτουν τη διαχρονικότητα των καζαντζακικών κειμένων, την επιρροή τους στην 
παιδευτική σκέψη και πράξη, τη δυνητική συμβολή τους στην προαγωγή της σύγχρονης 
παιδαγωγικής θεωρίας και πρακτικής και την προοπτική αξιοποίησής τους στη διά βίου μάθηση και 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών, προς ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας και ανάπτυξής τους. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, επιμόρφωση, Καζαντζάκης, λογοτεχνία, 

επαγγελματική ανάπτυξη 

 

1. Εισαγωγή 

Οι συνεχείς και πολυεπίπεδες αλλαγές παγκοσμίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
αντικαθρεπτίζονται εύλογα στην εκπαίδευση (European Commission, 2002), με αποτέλεσμα να 
καθιστούν αναγκαία για τους εκπαιδευτικούς τη διά βίου μάθηση και εξέλιξή τους και τη συνεχή 
επικαιροποίηση των γνώσεων και των πρακτικών τους, μέσω ποικίλων μορφών εκπ αίδευσης και 

μάθησης (Coombs, 1968· Day, 1999· Κατσαρού & Δεδούλη, 2008), καθώς και την κριτική 
επισκόπηση ενδεχόμενων δυσλειτουργικών, εσφαλμένων ή και αναχρονιστικών αντιλήψεων και 
παραδοχών τους, ώστε αυτές να μη συνιστούν τροχοπέδη για την προσωπική και επαγγελματική τους 
ανάπτυξη (Cranton & King, 2003· Ματσαγγούρας & Φερεσίδη, 2019). Προς την κατεύθυνση της 

ενεργοποίησης του κριτικού στοχασμού των αναγνωστών και του μετασχηματισμού των θέσεων και 
των αντιλήψεών τους (Κόκκος, 2017), σημαίνουσα είναι η συμβολή της τέχνης, γενικά, και της 
λογοτεχνίας, ειδικά (Cranton, 2006· Κόκκος, 2011). 

Υπό αυτό το πρίσμα, στην παρούσα εργασία επικεντρωθήκαμε στο έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη, συγγραφέα με διεθνή προβολή, αναγνώριση και καταξίωση, καθώς η βιβλιογραφική 
επισκόπηση ανέδειξε: 

• την έντονη προβληματική του για ζητήματα εκπαίδευσης και παιδαγωγικής (Ντούλια, 2019), 

• τις αναφορές του στη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση (Αστυρακάκη, 2019), αλλά την ισχνή 
προς το παρόν αξιοποίησή του στην εκπαίδευση ενηλίκων,  

• την επίδρασή του, βάσει έρευνας του ΕΚΕΒΙ (2010), στη σκέψη των αναγνωστών του, λόγω 

της επικαιρότητας και οικουμενικότητας των ιδεών του (Αργυροπούλου, 2001· Bien, 2011· 
Μαθιουδάκης, 2017), 

• την απουσία παραπλήσιας διεξαχθείσας εμπειρικής μελέτης σχετικά με τη σχέση Καζαντζάκη 

και διά βίου μάθησης εκπαιδευτικών και, επομένως. την πρωτοτυπία του σχεδιαζόμενου 
εγχειρήματος. 

2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να ανιχνεύσει τις απόψεις εκπαιδευτικών που μελετούν 
συστηματικά το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, στο πλαίσιο άτυπης μάθησης, σχετικά με την επίδραση 
που θεωρούν ότι έχουν δεχτεί από αυτό στον στοχασμό τους, γενικά, και στην παιδαγωγική σκέψη 

και πράξη τους, ειδικά. Επιπλέον, ερευνητική στόχευση αποτελεί η ανάδειξη των πεποιθήσεών τους 
αναφορικά με τη δυνητική συμβολή του καζαντζακικού έργου στη διαμόρφωση της σύγχρονης 
προσωπικής θεωρίας των εκπαιδευτικών και των πρακτικών που εύλογα απορρέουν από αυτήν. 
Συγκεκριμένα διερευνώνται: 

• Ποιες ιδέες του Καζαντζάκη έχουν επηρεάσει και σε ποιες πτυχές της τη σκέψη των 
εκπαιδευτικών; 

• Η ενασχόληση με το καζαντζακικό έργο έχει επηρεάσει και σε ποιες διαστάσεις της την 
παιδαγωγική πρακτική των εκπαιδευτικών; 
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• Πώς μπορεί το καζαντζακικό έργο να συμβάλλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης προσωπικής 
εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης; 

3. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

3.1. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Προς εξυπηρέτηση του ερευνητικού σκοπού, από το σύνολο εκπαιδευτικών Περιφέρειας 
Κρήτης (δειγματοληπτικό πλαίσιο), ευρύτερη γεωγραφική περιοχή διαμονής και εργασίας της 

ερευνήτριας, επιλέξαμε με σκόπιμη δειγματοληψία, μέσω υπόδειξης από έγκριτους φορείς 
(Δ.Ε.Φ.Ν.Κ., Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας κ.ά.), εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων, βάσει κριτηρίου συστηματικής ενασχόλησής τους με το έργο του Καζαντζάκη. 

Έτσι, το ερευνητικό δείγμα αποτέλεσαν 41 πληροφορητές, προερχόμενοι από όλους τους 

νομούς της Κρήτης, με διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά: φύλο, ηλικία, διδακτική εμπειρία, 
ειδικότητα, βαθμίδα και υπηρεσιακή κατάσταση. 

Επιλέξαμε ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία προκρίθηκε από: 

• τη φύση των ερευνητικών ζητούμενων και τον στόχο της έρευνας για ερμηνεία, κατανόηση 
σε βάθος και για πλούτο αποκρίσεων (Mason, 2011), 

• τη δυνατότητα εφαρμογής της σε πεδίο ανεπαρκώς διερευνημένο, με σκοπό την ανάδειξη 
καινούριων θεματικών αξόνων (Creswell, 2011), 

• τη συμβατότητά της με την πολυφωνία και πολυσημία της λογοτεχνίας (Iser, 1993· Jauss, 
1995). 

Ως τεχνική συλλογής δεδομένων αξιοποιήσαμε την προσωπική ημιδομημένη συνέντευξη, για 
την προσβασιμότητά της στο ατομικό βίωμα, με στόχο την ανάδειξη στοιχείων της παιδαγωγικής 

σκέψης και της πρακτικής των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγιο με 
ανοικτές ερωτήσεις, σε περιστάσεις που η συνέντευξη δεν ήταν δυνατή (π.χ. λόγω απόστασης, 
επιβεβλημένων περιορισμών εν μέσω πανδημίας κ.ά.). 

Επιπλέον, σχεδιάσαμε πρωτότυπο ερευνητικό εργαλείο (πρωτόκολλο συνέντευξης), το οποίο 

αναπροσαρμόσαμε, με βάση την ανατροφοδότηση που δεχτήκαμε από τη διεξαγωγή πιλοτικής 
έρευνας. Για τη διαχείριση του παραχθέντος υλικού, την παραγωγή αποτελεσμάτων και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων αξιοποιήσαμε τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου.  

3.2. Συλλογή και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων  

Η συλλογή του ερευνητικού υλικού διενεργήθηκε μεταξύ Μαρτίου – Απριλίου 2021, στο 
πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών της γράφουσας στο τμήμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας 
(παρατεινόμενος εγκλεισμός, περιοριστικά μέτρα μετακινήσεων) και των χρονικών περιορισμών της 
έρευνας, ο αρχικός σχεδιασμός για διεξαγωγή συνεντεύξεων αποκλειστικά διά ζώσης, παραχώρησε 
τη θέση του στη λήψη τους, σε κάποιες περιπτώσεις, μέσω τηλεφώνου, καθώς και σε αντικατάστασή 

τους από γραπτές απαντήσεις σε ερωτηματολόγια με ανοικτές ερωτήσεις.  
Έτσι, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέκυψε ένα σώμα δεδομένων προερχόμενων από 

όλους τους νομούς της Κρήτης, αποτελούμενο από 12 συνεντεύξεις και από 29 ερωτηματολόγια 
συντεθειμένα με ανοιχτές ερωτήσεις. 

Η επεξεργασία και ερμηνεία του παραχθέντος ποιοτικού υλικού πραγματοποιήθηκε με τη 
μέθοδο της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου, μέσω εμβριθούς μελέτης των δεδομένων, 
αποκωδικοποίησης και ομαδοποίησής τους σε θεματικές κατηγορίες (Mason, 2011).  
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3.3. Ζητήματα ποιότητας της έρευνας 

Για τη διασφάλιση ποιότητας της έρευνας και την ελαχιστοποίηση απειλών σχετικά με 

ζητήματα δεοντολογίας, αξιοπιστίας και εγκυρότητάς της, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
ενέργειες (Cohen, Manion, & Morrison, 2007· Creswell, 2011): 

• Πληροφόρηση των συμμετεχόντων για τον σκοπό της έρευνας, για τη χρήση  των 
αποτελεσμάτων της και τα δικαιώματά τους. 

• Λεπτομερής περιγραφή του μεθοδολογικού πλαισίου, ώστε οι μελλοντικοί ερευνητές να 

μπορούν να ελέγξουν τη δυνατότητα μετάθεσης των αποτελεσμάτων της έρευνας σε 
παρεμφερές πλαίσιο. 

• Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας για δοκιμαστική χρήση του ερευνητικού εργαλείου και 
ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του, με βάση την ανατροφοδότηση από αυτήν.  

• Καθοδήγηση από ανεξάρτητο αναλυτή, για αντικειμενικότητα στην κωδικοποίηση, 
ταξινόμηση και ερμηνεία των δεδομένων. 

• Επιστροφή στο δείγμα (έλεγχος μελών), για αποφυγή παρερμηνειών. 

4. Παρουσίαση και ερμηνεία των δεδομένων 

4.1. Καζαντζακικές ιδέες και επίδρασή τους στη σκέψη των εκπαιδευτικών  

Στις αναφορές των εκπαιδευτικών του δείγματος αναδείχτηκαν διαστάσεις πρόσληψης του 

καζαντζακικού έργου που επισημάνθηκαν και στη βιβλιογραφία, καθώς. γίνεται λόγος για την 
επικαιρότητα και διαχρονικότητα των ιδεών του, για τον ανθρωποκεντρικό, ουμανιστικό και 
οικουμενικό τους χαρακτήρα (Αργυροπούλου, 2001· Bien, 2011). 

Οι εκπαιδευτικοί εκφέρουν υπερθετικές αξιολογικές κρίσεις για τον συγγραφέα και το έργο 

του, δηλώνοντας στην πλειονότητά τους ότι έχουν επηρεαστεί από αυτό: 

• στη διαμόρφωση της σκέψης (ιδεολογίας, αξιών, στάσεων) και ενίοτε της συμπεριφοράς τους, 

• στην προσωπική τους ανάπτυξη και αυτοβελτίωση, 

• στη διάνοιξη κοινωνικοπολιτισμικής προοπτικής στον στοχασμό τους.  

Σε ατομικό- διαπροσωπικό επίπεδο αναγνωρίζουν καζαντζακική επιρροή στον 
προσανατολισμό τους σε περιοχές όπως: 

• αναζήτηση νοήματος ζωής και αφοσίωση στην υλοποίηση στόχων,  

• κριτική εξέταση και αναθεώρηση ιδεών, 

• δύναμη της θέλησης, αγωνιστικότητα και υπέρβαση κάθε φόβου,  

• ισόβιος αγώνας για αυτογνωσία, αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση,  

• σεβασμός και ανιδιοτελής αγάπη προς τον άνθρωπο,  

•  αποδοχή της διαφορετικότητας και πνευματική ανεκτικότητα, 

• αισιοδοξία και στωική αντιμετώπιση της αποτυχίας, 

• μεταφυσική προβληματική. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί αντλούν από τα καζαντζακικά κείμενα αξίες, στάσεις 
και κοινωνικά αγαθά που υπαγορεύουν ενεργή πολιτειότητα για την προάσπισή τους: ελευθερία, 

αντισυμβατικότητα, ισότητα, δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη, ανθρωπισμό, αίσθηση ευθύνης και 
κοινωνικής αποστολής, προστασία του περιβάλλοντος, αγάπη για την πατρίδα και την οικουμένη, 
παγκόσμια ειρήνη κ.ά.. 

4.2. Καζαντζακικές ιδέες και επίδρασή τους στην παιδαγωγική σκέψη των εκπαιδευτικών  

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν το συνεχές μεταξύ προσωπικής ταυτότητας - εξέλιξης και 
επαγγελματικής ανάπτυξής τους, όπως έχει υποστηριχθεί και στη βιβλιογραφία (Flores & Day, 2006· 
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Ματσαγγούρας & Φερεσίδη, 2019· Φρυδάκη, 2015 κ.ά.), την απουσία στεγανών και διαχωριστικών 
συνόρων μεταξύ διακριτών ρόλων και ιδιοτήτων τους, ανάμεσα στην ανθρώπινη και παιδαγωγική 
υπόστασή τους. Έτσι, οποιαδήποτε αλλαγή σε ατομικό διανοητικό επίπεδο επηρεάζει μοιραία και 
αναπόδραστα και την παιδαγωγική σκέψη τους. 

Οι απόψεις τους αποκαλύπτουν στοιχεία της προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας τους και 
αφορούν την αυτοαντίληψη για τον ρόλο τους, τις παιδαγωγικές αρχές και τον μεθοδολογικό 
προσανατολισμό που καθοδηγούν τη σκέψη τους κατά τη διδασκαλία, αντανακλώμενες εύλογα και 
στην παιδευτική διεργασία. 

Ο καζαντζακικός λόγος διαμορφώνει πρότυπα δασκάλου προς μίμηση και προς αποφυγή που 
επηρεάζουν την αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους και αποτελούν πυξίδα για την 
άσκησή του. Ανάλογες ιδέες υποστηρίχθηκαν και στη θεωρητική τεκμηρίωση της εργασίας 
(Ντούλια, 2019· Χατζηαποστόλου, 2019). 

Οι συμμετέχοντες τονίζουν την ιδέα της ελευθερίας που διαπνέει το καζαντζακικό έργο και που 
υπαγορεύει στον σύγχρονο παιδαγωγό: αντικομφορμισμό, καλλιέργεια αποκλίνουσας, δημιουργικής, 
αντισυμβατικής σκέψης, χωρίς ιδεολογική δέσμευση και άκαμπτη προσκόλληση σε συγκεκριμένα 
θεωρητικά σχήματα, νεωτεριστική διάθεση, διαρκή αγωνιστικότητα για προάσπιση 

αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων, ειλικρίνεια και επίμονη αναζήτηση της αλήθειας και της ουσίας με 
όποιο κόστος, αναστοχασμό και αυτοκριτική, κριτική επανεξέταση και επαναξιολόγηση 
εδραιωμένων αντιλήψεων, άμβλυνση - άρση του δογματισμού και της μισαλλοδοξίας, αναγνώριση 
και αποδοχή της διαφορετικής γνώμης και κουλτούρας, παράλληλα με σεβασμό στην ελληνική 

γλώσσα και στην κρητική ντοπιολαλιά, διαλεκτική αναζήτηση και σύνθεση ετερόκλητων θέσεων.  
Καίρια, εξάλλου, είναι η καζαντζακική επιρροή στην ισχυροποίηση της ευθύνης του 

παιδαγωγού και της συναίσθησης της υψηλής αποστολής του, καθώς και στην υπενθύμιση της 
δύναμης της «αυτοεκπληρούμενης προφητείας» και του καταλυτικού ρόλου του δασκάλου στη 

μελλοντική προοπτική του μαθητή. 
Κοινός τόπος στις αναφορές των εκπαιδευτικών, κατά την περιγραφική απόδοση του 

παιδαγωγικού ρόλου, είναι η καζαντζάκεια αναπαράσταση του δασκάλου ως γέφυρας για τη 
μετάβαση του μαθητή στη γνώση. που αποκαλύπτει, πέραν του διαμεσολαβητικού, υποστηρικτικού 

χαρακτήρα της παρέμβασης του εκπαιδευτικού στη μάθηση, σύγχρονες μετανεωτερικές ευκ ταίες 
προοπτικές στην παιδαγωγική διαδικασία, όπως είναι η προαγωγή της αυτενέργειας του μαθητή, η 
αυτορρύθμιση και αυτοοργάνωση της μάθησης, αλλά και η κατακρήμνιση της αυθεντίας του 
δασκάλου (Ματσαγγούρας, 2006). 

Η μελέτη του καζαντζακικού έργου φαίνεται ότι συμβάλλει στη σφυρηλάτηση παιδαγωγικών 
αξιών και αρχών και, εν γένει,  στην αποκρυστάλλωση της παιδαγωγικής φιλοσοφίας των 
εκπαιδευτικών, διαποτίζοντας τη μαθησιακή ατμόσφαιρα της τάξης. Στις αναφορές τους κομβική 
θέση, ως αναμενόμενο, έχει η παιδαγωγική αγάπη ως μοχλός για την ανάδειξη του δυναμικού του 

παιδιού και ως καταλύτης για μαθησιακή αποτελεσματικότητα.  
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την επιρροή του Καζαντζάκη στον 

προσανατολισμό τους σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις: 

• εμπέδωση αρχών της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, 

• εμβάθυνση των παιδαγωγικών αρετών της υπομονής, επιμονής, ανιδιοτελούς αγάπης και 
αμεροληψίας, 

• μετατόπιση της εστίασης από το γνωστικό αντικείμενο στις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
μαθητή, 

•  αναγνώριση της αξίας του ομαδικού πνεύματος, των αρχών της συνεργατικότητας και του 

θετικού παιδαγωγικού κλίματος για μαθησιακή αποτελεσματικότητα,  

• αναγνώριση και αποδοχή της ετερότητας, 

• πεποίθηση στη δύναμη της ανθρωπιστικής παιδείας για υπέρβαση παθών και κατώτερων 

ενστίκτων, 
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• σεβασμό προς στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο και πίστη στο μοναδικό και απεριόριστο 
δυναμικό του. 

Η «Νέα Παιδαγωγική» που ευαγγελίζεται ο Καζαντζάκης υπαγορεύει προσεκτικότερη και 
περισσότερο ευαισθητοποιημένη αντίληψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών 
προσανατολίζοντας την παιδαγωγική σκέψη σε συγκεκριμένες μεθοδολογικές επιλογές κατά τη 
διδακτική πράξη, που σημειωτέον είναι συμβατές με τα προτάγματα της σύγχρονης διδακτικής 

μεθοδολογίας και πρακτικής (Ματσαγγούρας, 2003, 2008· Frey, 1986· Χρυσαφίδης, 2009). 
Έτσι, ο θεωρητικός λόγος των εκπαιδευτικών βρίθει αναφορών σχετικά με τη μετατόπιση από 

τη δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική διδασκαλία, με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο συνοδοιπόρου, 
την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών πρακτικών, πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και 

ομαδικότητας, την αξιοποίηση του βιώματος του μαθητή στη διδακτική πράξη και την εποικοδόμηση 
της μάθησης στη βάση της προϋπάρχουσας εμπειρίας του, την αξία της βιωματικής, εμπειρικής 
μάθησης, το ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τα καινοτόμα  εκπαιδευτικά 
προγράμματα, την επινοητικότητα και ευρηματικότητα ως προς την επιλογή των κατάλληλων 

μεθοδολογικών εργαλείων και την αναπροσαρμογή μεθόδων και πρακτικών, προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και στην επίτευξη διδακτικών στόχων. 

4.3. Η επίδραση του Καζαντζάκη στη διδακτική πράξη των επαιδευτικών  

Η σύνδεση παιδαγωγικής σκέψης και πράξης, βιβλιογραφικά επιβεβαιωμένη (Ματσαγγούρας, 
2006), δεσπόζει στις αποκρίσεις των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία να 
διαπιστώνονται συναφείς καζαντζακικές επιρροές σε προσωπική εκπαιδευτική θεωρία και πρακτική. 

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν επίδραση από το έργο του Καζαντζάκη σε διάφορες διαστάσεις της 
παιδαγωγικής πρακτικής τους: εφαρμογή παιδαγωγικής φιλοσοφίας, θεματική επιλογή, μεθοδολογία 
και μαθησιακά αποτελέσματα από τη διδακτική πράξη.  

Ως προς την εφαρμογή της παιδαγωγικής φιλοσοφίας τους, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη 

συνεισφορά των καζαντζακικών αναγνωσμάτων στα ακόλουθα πεδία:  

• ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο διδασκαλίας, 

• μαθησιακό κλίμα διαποτισμένο από την παιδαγωγική της αγάπης,  

• ευαισθητοποιημένη προσέγγιση των μαθητών, 

• προσανατολισμός στην ολόπλευρη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή τους,  

• συνεργατικό πνεύμα στη σχολική κοινότητα, 

• διαπολιτισμική συνείδηση και συμπεριφορά, 

• διαρκής αναπροσαρμογή του παιδαγωγικού ρόλου στις ανάγκες των μαθητών,  

• καινοτομία και αντισυμβατικότητα της διδασκαλίας, 

• υπομονή κι επιμονή κατά την προσπέλαση των διδακτικών στόχων,  

• προσπάθεια μεταλαμπάδευσης καζαντζακικών ιδεών μέσω του παιδαγωγικού λόγου, 

• βάθυνση της ευαισθησίας για τη γλώσσα. 

Οι εκπαιδευτικοί συχνά επιλέγουν θέμα για τη διδακτική πράξη βασισμένο στα καζαντζακικά 

κείμενα. Ενδεικτικές θεματικές: 

•  Φύση - προστασία του περιβάλλοντος, 

• Αξίες της Κρήτης και διαχρονικότητά τους, 

• Αγώνες της Κρήτης για την Ένωση με την Ελλάδα, 

• Το ταξίδι και η σχέση του συγγραφέα με άλλους πολιτισμούς,  

• Καζαντζάκης και Νόμπελ Λογοτεχνίας 

• Μελοποιημένη ποίηση Καζαντζάκη, 

• Καζαντζάκης και Γκρέκο, 

• Καζαντζάκης στην Ειδική Αγωγή. 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης, οι επιλεγείσες θεματικές έτυχαν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με υλοποίηση σχεδίων 
εργασίας (projects), με στόχους γνωστικούς και ψυχοκινητικούς, αξιοποίηση μαθητοκεντρικών 
μεθόδων και τεχνικών και υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων για την περάτωσή τους.  

4.4. Το καζαντζακικό έργο και η δυνητική συμβολή του στη σύγχρονη προσωπική εκπαιδευτική 

θεωρία και πράξη 

Οι εκπαιδευτικοί του ερευνητικού δείγματος τοποθετούνται, εν γένει, θετικά απέναντι στην 
προοπτική αξιοποίησης του καζαντζακικού έργου για την προαγωγή της σύγχρονης προσωπικής 
εκπαιδευτικής θεωρίας και πρακτικής. Κοινό τόπο αποτελεί η καταλληλότητα οποιουδήποτε έργου 
του συγγραφέα για την προώθηση και ενδυνάμωση της παιδαγωγικής σκέψης και πράξης. 

Εστιάζοντας ειδικά σε συγκεκριμένα έργα, προτείνουν, ως ευνόητο, εκείνα που έχουν ασκήσει 
επίδραση και στους ίδιους. Έτσι, στις αναφορές τους δεσπόζουν οι τίτλοι Αναφορά στον Γκρέκο, Βίος 
και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ασκητική, Ταξιδεύοντας, ενώ φυσικά δεν απουσιάζουν τα 
μυθιστορήματα και δη τα κρητικά του Καζαντζάκη, Καπετάν Μιχάλης και Ο Χριστός 

ξανασταυρώνεται, αλλά και τα παιδικά αναγνώσματα, Μέγας Αλέξανδρος και Στα παλάτια της 
Κνωσού. 

Επιπλέον, οι πληροφορητές εισηγούνται θεματικές σχετικές με το έργο του Καζαντζάκη 
κατάλληλες για επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, προς εμπλουτισμό της διδακτικής 

πράξης. Εκτός από θέματα που οι ίδιοι έχουν επεξεργαστεί, υποδεικνύουν νέες περιοχές 
ενδιαφέροντος στο έργο του συγγραφέα: 

• Ο Καζαντζάκης ως δημοσιογράφος - ανταποκριτής σε ξένες χώρες, 

• Καζαντζάκης και πολιτική, 

• Ο Καζαντζάκης ως ποιητής, 

• Η φιλοσοφική σκέψη του Καζαντζάκη, 

• Καζαντζάκης και διαπολιτισμική εκπαίδευση: αντιρατσιστικά μηνύματα - οικουμενικές, 
διαχρονικές αξίες στο έργο του,  

• Μορφές και μνημεία Τέχνης από όλο τον κόσμο, 

• Καζαντζάκης και έβδομη τέχνη, 

• Η θεατρική παραγωγή του Καζαντζάκη, 

• Η ανθρωποκεντρική παιδεία στο έργο του Καζαντζάκη,  

• Εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών στον Καζαντζάκη,  

• Αναγνωστικά του Καζαντζάκη για την Εκπαίδευση, 

• Σχέση Καζαντζάκη με άλλους λογοτέχνες σε παγκόσμιο επίπεδο,  

• Συνεξέταση έργων του Καζαντζάκη και άλλων πνευματικών δημιουργών.  

Με έναυσμα την ενεργητική, βιωματική μάθηση που ενστερνίζεται ο Καζαντζάκης στο έργο 
του, οι εκπαιδευτικοί, εκφράζοντας την πεποίθησή τους για την αξία της και στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, εισηγούνται συχνά στις αναφορές τους επιμορφωτική υποστήριξη στο έργο του λογοτέχνη 
με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (βιωματικά εργαστήρια, εργασία σε ομάδες, ανάδειξη 

καλών πρακτικών, παρουσίαση ολοκληρωμένων διδακτικών προτάσεων - σεναρίων - σχεδίων 
εργασίας, δημιουργία σχετικού αποθετηρίου εργασιών), απόψεις που συνάδουν με τα ευρήματα 
άλλων μελετών σχετικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (Δασκολιά, 2005· Δούκας, κ. συν., 2008· 
Μπαγάκης, 2016·κ.ά.). 

5. Συμπεράσματα – περιορισμοί – προτάσεις 

Συμπερασματικά διαφάνηκαν: 
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• Η βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη διαλεκτική σχέση μεταξύ προσωπικής και εκπαιδευτικής 
σκέψης, προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας και διδακτικής πράξης (Day, 1999· Hargreaves, 
1994α, 1994β· Ματσαγγούρας & Φερεσίδη, 2019 κ.ά.). 

• Η λογοτεχνία, στην άτυπη ενήλικη μάθηση, ως καταλύτης κριτικού στοχασμού και 

μετασχηματιστικών διεργασιών στη σκέψη και στη συμπεριφορά του αναγνωστικού κοινού 
(Κόκκος, 2011· Μέγα, 2011). 

• Η προσέγγιση της λογοτεχνίας ως διεπιστημονικού αντικειμένου (Σακελλαριάδη, 2006) στην 

τυπική εκπαίδευση, με σύγχρονες και καινοτόμους μεθόδους (Frey, 1986· Ματσαγγούρας, 
2003· Χρυσαφίδης, 2009), προς προαγωγή του κριτικού αλφαβητισμού του μαθητικού 
κόσμου (Αραβανής, 2015· Morgan, 1997· Πασχαλίδης, 2006). 

Ειδικά για τον Καζαντζάκη, αναδείχτηκαν: 

• Η επικαιρότητα του στοχασμού του (Bien, 2011· Μαθιουδάκης, 2017) και η ικανότητά του 
για αναμέτρηση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τάξης (Ντούλια, 2019· Χατζηαποστόλου, 
2019). 

• Η ισχύς της επιρροής του στη σκέψη και, εν δυνάμει, στη συμπεριφορά του αναγνώστη, 

γενικά, και στην παιδαγωγική σκέψη και πράξη του εκπαιδευτικού, ειδικά (EKEBI, 2010). 

• Συγκεκριμένες προτάσεις για δυνητική συμβολή του έργου του στην ανανέωση της σκέψης 
και πράξης των σύγχρονων εκπαιδευτικών και στην ενδυνάμωση της προσωπικής και 

επαγγελματικής τους ταυτότητας και εξέλιξης. 

Παράλληλα, διαπιστώσαμε κυρίως μεθοδολογικούς περιορισμούς: 

Λόγω χρονικής βίας και επιβεβλημένων μέτρων εξαιτίας της πανδημίας, ο σχεδιασμός για διά 
ζώσης συνεντεύξεις, παραχώρησε τη θέση του σε τηλεφωνικές συνομιλίες ή/και σε συμπλήρωση 
γραπτών ερωτηματολογίων, με επίπτωση στον πλούτο και στο βάθος του παραχθέντος ποιοτικού 
υλικού. 

Η έρευνα βασίστηκε αποκλειστικά σε ποιοτικά δεδομένα πληροφορητών (συνεντεύξεις - 
ερωτηματολόγια), με επίγνωση των κινδύνων που ελλοχεύουν σε μονομερή, αυτοαναφορική 
προσέγγιση και μπορούν να αποσοβηθούν σε μελλοντικό σχεδιασμό με: 

• Τριγωνοποίηση: ποσοτική έρευνα σε ευρύ πληθυσμό για εντοπισμό κατάλληλου δείγματος 
και, εν συνεχεία, ποιοτική προσέγγιση με συνεντεύξεις. 

• Διασταύρωση δεδομένων από ποικίλες πηγές και μεθόδους: επισκόπηση τεκμηρίων, 

παραδοτέα προγραμμάτων, εμπειρική παρατήρηση (Ανδρούσου & Πετρογιάννης, 2008) 
διδακτικής εφαρμογής Καζαντζάκη, ομαδικές συνεντεύξεις συνεργαζόμενων σε πρόγραμμα 
εκπαιδευτικών, για σφαιρική θεώρηση της διδακτικής διεργασίας.  

• Αναζήτηση δείγματος εκτός Κρήτης, για αποφυγή μεροληψιών από εμφάνιση ενδοομαδικής 

εύνοιας (Χαντζή, 2003), καθώς ο Καζαντζάκης αποτελεί μέρος της ιδιαίτερης πολιτισμικής 
ταυτότητας των Κρητικών. 

Επίσης, αναδείχτηκαν νέες περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος, με αφετηρία τα καζαντζακικά 
κείμενα: 

• Εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού για εκπαιδευτικούς, προς ανανέωση της σκέψης και πράξης 
τους και ενδυνάμωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ταυτότητας και εξέλιξης.  

• Συγγραφή θεωρητικών μελετών με αντικείμενα: Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος στον 

Καζαντζάκη - Σύγκριση μεταξύ παιδευτικών αντιλήψεων Καζαντζάκη και σύγχρονων 
στοχαστών της διά βίου μάθησης. 

• Πειραματική διδακτική εφαρμογή καζαντζακικών κειμένων σε δομές μη τυπικής 
εκπαίδευσης, για διαπίστωση της μετασχηματιστικής δυναμικής τους στα πρότυπα σκέψης 

και συμπεριφοράς ενήλικων εκπαιδευομένων. 
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Καθώς στην έρευνα δεν υπάρχουν τελεσίδικες απαντήσεις, τέτοιοι γόνιμοι προβληματισμοί 
αποτελούν ερέθισμα για νέους ερευνητικούς πλόες, με προορισμό την προαγωγή της επιστημονικής 
γνώσης, τον κριτικό αλφαβητισμό εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και τη βελτιστοποίηση της 
ποιότητας εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, της ζωής στις σύγχρονες μετανεωτερικές κοινωνίες. 
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Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Η 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Μαυροπούλη Ειρήνη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ.79.01 
 

Περίληψη  

Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς των 

σύγχρονων τάξεων, οι οποίες αρκετά συχνά παρουσιάζουν πολιτισμική ανομοιογένεια και υψηλές 
απαιτήσεις κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι το 
κλειδί για να ανταπεξέλθουν στην απαιτητική εκπαιδευτική καθημερινότητα. Η Θετική Ψυχολογία 
αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την ενίσχυσή της με απώτερο σκοπό την απομάκρυνση από 

τη βίωση του παραπάνω συνδρόμου και την απόκτηση ή τη διατήρηση της ψυχικής υγείας. Η 
παρούσα έρευνα μελετά το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης και ψυχικής ανθεκτικότητας 84 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται σε πολυπολιτισμικές σχολικές 
τάξεις. Γίνεται χρήση της Κλίμακας Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach (Maslach Burnout 

Inventory, MBI) και του ερωτηματολόγιου των Connor & Davidson για τη μέτρηση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ποιοτικές ημιδομημένες συνεντεύξεις σε έξι 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις συγκεκριμένες τάξεις. 

 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, Θετική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Στους σύγχρονους καιρούς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται από τα πλέον 
στρεσογόνα επαγγέλματα. Οι εκπαιδευτικοί καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες ευθύνες 
και καταστάσεις και σε αυτό το πλαίσιο καλούνται να διαχειριστούν την πολιτισμική ετερογένεια 
των σχολικών τάξεων. Το σύγχρονο σχολικό κλίμα ευνοεί την ανάπτυξη της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, η οποία επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ευημερία, τις επιτεύξεις των 
εκπαιδευτικών και την προσαρμογή των μαθητών και των μαθητριών  (Saloviita & Pakarinen, 2020). 
Οι εκπαιδευτικοί, για να απομακρυνθούν από τη βίωση του παρόντος συνδρόμου, θα πρέπει να 
ενδυναμώσουν την ψυχική ανθεκτικότητά τους, ώστε να αποκτήσουν ψυχική ευεξία.  

Ένας τρόπος ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι οι πρακτικές της Θετικής 
Ψυχολογίας. Με εκείνη έχει εμφανιστεί ένα προσοδοφόρο έδαφος προς αναζήτηση για τους 
ερευνητές που ενδιαφέρονται για όλες τις πλευρές της βέλτιστης λειτουργίας των ατόμων και 
διαθέτει μοναδικούς τρόπους με τους οποίους υπερβαίνει τις διχοτομίες που βρίσκονται στο πλαίσιο 

της ψυχολογίας (Linley & Joseph, 2004). 
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2. Θεωρητικό πλαίσιο 

2.1. Επαγγελματική εξουθένωση 

Η «επαγγελματική εξουθένωση», ως όρος, χρησιμοποιείται για πολλά επαγγέλματα 
(Κουδιγκέλη, 2017). Στην περίπτωση που τα άτομα βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση, τείνουν να 
αξιολογούν αρνητικά τον εαυτό τους και διακατέχονται από συναισθήματα δυσαρέσκειας σε ό,τι 
σχετίζεται με τα επιτεύγματά τους στον εργασιακό χώρο (Maslach & Jackson, 1981). Το επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει υψηλές απαιτήσεις, αφού οι εκπαιδευτικοί αφενός προσπαθούν να 
παρέχουν γνώσεις και να εμπνεύσουν το μαθητικό κοινό τους και αφετέρου αντιμετωπίζουν διάφορες 
καθημερινές ευθύνες (KMOP 2019). Τα βασικά αίτια του άγχους σε αυτούς είναι οι σχέσεις μεταξύ 
των συναδέλφων, οι σχέσεις με τους γονείς, οι συνθήκες εργασίας, η συμπεριφορά των μαθητών, ο 

χαμηλός μισθός και η σύγκρουση ρόλων. Επιπροσθέτως, η μείωση της αυτονομίας, της 
αποτελεσματικότητας, η αυστηρότητα σε ορισμένα πρότυπα, σε ορισμένους στόχους και ρόλους, οι 
λιγοστές προσδοκίες σχετικά με τη σχολική διοίκηση και την οργάνωση αποτελούν αίτια της 
επαγγελματικής εξουθένωσης (Caruso, Giammanco & Gitto, 2014).  

Η πλειονότητα των ερευνητών υποστηρίζει πως η επαγγελματική εξουθένωση των 
εκπαιδευτικών είναι απόρροια της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις σχολικές συνθήκες και των 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Blazer, 2010). Η Αμαραντίδου (2010), αναφέρει ότι οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση δεν έχουν ενδιαφέρον για την εργασία 

τους, εμφανίζουν έλλειψη ενθουσιασμού, βιώνουν το αίσθημα του ανικανοποίητου, εμφανίζουν 
αδυναμία συγκέντρωσης, χάνουν την αυτοπεποίθησή και το χιούμορ τους.  

2.2. Θετική Ψυχολογία: Η εφαρμογή της στο σχολικό πλαίσιο και η σχέση της με τη 

διαπολιτισμικότητα 

Η Θετική Ψυχολογία μελετά τα θετικά συναισθήματα και ασχολείται με τις θετικές πτυχές της 
ανθρώπινης ζωής (Kim, Miller, & Keck 2012).  Σύμφωνα με τον Γαλανάκη (2011), εστιάζει τόσο 

στη βίωση της υποκειμενικής εμπειρίας όσο και στις προσωπικές ερμηνείες, οι οποίες δίνονται από 
τα άτομα σε συνάρτηση με τα συναισθήματα και τα βιώματά τους. Στρέφεται γύρω από την 
ψυχολογική ευημερία, την αισιοδοξία και τη ροπή προς την ευτυχία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 
περιθωριοποιηθεί τα αρνητικά συναισθήματα, απεναντίας θεωρεί πως τόσο αυτά όσο και οι 

αρνητικές εμπειρίες αποτελούν τμήμα της καθημερινής ζωής (Hefferon & Boniwell, 2011). Η 
προώθηση των θετικών συναισθημάτων και των θετικών διαστάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης 
βοηθάει στην ψυχολογική υγεία και ανθεκτικότητα (Κουδιγκέλη, 2017).  

Η θεωρία της Θετικής Ψυχολογίας στο σχολικό πλαίσιο αναπτύσσεται διαρκώς με την 

επιστημονική κοινότητα να επιχειρεί την προώθηση και την εφαρμογή της (Bentea, 2018). Στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει ως στόχο την υποστήριξη και την καθοδήγηση  του ανθρώπινου δυναμικού, 
το οποίο αποτελείται από το μαθητικό κοινό και τους εκπαιδευτικούς (Ελληνική Εταιρία Θετικής 
Ψυχολογίας, 2016). Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, ο συγκεκριμένος τομέας της ψυχολογίας 

μπορεί να αλλάξει την οπτική τους έναντι των δύσκολων και απαιτητικών καταστάσεων με τις οποίες 
έρχονται αντιμέτωποι κατά την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Η εφαρμογή της Θετικής 
Ψυχολογίας στο σχολικό πλαίσιο θέτει ως κύρια προτεραιότητα την ανάπτυξη και τη βελτίωση της 
ψυχικής υγείας όλων των μελών μιας σχολικής μονάδας (Bentea, 2018). Αν υπάρχει ευημερία, οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπο για τα παιδιά, θα προωθούν θετικά συναισθήματα 
και το μαθητικό κοινό θα τα αφομοιώνει. Ακόμη, σύμφωνα με τους Holtz & Martinez (2014), ο 
εκάστοτε δάσκαλος, ο οποίος διδάσκει σε πολυπολιτισμική τάξη, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η 
επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας προϋποθέτει την εξέταση των δικών του πεποιθήσεων για 

αυτήν και κατ’ επέκταση τους τρόπους αλληλεπίδρασης των πολιτισμών των μαθητών με τη 
διδασκαλία (Holtz & Martinez 2014). 

Η Θετική Ψυχολογία είναι δυνατό να συνεισφέρει στην ψυχολογική υγεία των σύγχρονων 
εποχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως κοινωνική μετάβαση εθνοτικού τύπου και σχετίζεται με την 
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πολυπολιτισμικότητα με δύο βασικούς τρόπους. Πρώτον, τα άτομα θα πρέπει τόσο να 
προσαρμοστούν όσο και να ζήσουν, σε ικανοποιητικό επίπεδο και σε διαφορετικά πολιτισμικά 
υπόβαθρα από τα δικά τους. Με βάση το παραπάνω, εκείνα πρέπει να θέσουν υπό αξιολόγηση τα 
θετικά στοιχεία. Ο δεύτερος τρόπος σχετίζεται με τον ορισμό του δυνατού στοιχείου, ο οποίος 

εξαρτάται από τη διάσταση πολιτισμικού χαρακτήρα και από τις κοινωνικοιστορικές μεταβολές. 
Επιπλέον, η Θετική Ψυχολογία υποστηρίζει ότι ο κάθε πολιτισμός αποτελείται από δυνατά στοιχεία 
(Γιωτσίδη, 2011). Αξιοσημείωτο είναι πως ό,τι αναγνωρίζεται ως αρετή ή ως θετικό στοιχείο έχει 
προσδιοριστεί πολιτισμικά (Γιωτσίδη, 2011) Από τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικές πολιτισμικές 

αξίες και συνεπώς οτιδήποτε που ορίζεται με θετικούς όρους στον εκάστοτε πολιτισμό είναι δυνατό 
να ορίζεται διαφορετικά σε κάποιον άλλο (Γιωτσίδη, 2011). Το ζήτημα που προκύπτει με τη Θετική 
Ψυχολογία είναι πως θέτει τις βάσεις της στις δυτικές απόψεις και αντιλήψεις, γεγονός το οποίο 
πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς είναι δύσκολο για την έρευνα και για την πρακτική της να υπερβεί 

τους μη δυτικούς πολιτισμούς. Παρόλα αυτά ορισμένες πλευρές της είναι δυνατό να προσαρμοστούν 
και να τους συμπεριλάβουν (Kubokawa & Ottaway, 2009).  

2.3. Ψυχική ανθεκτικότητα και εκπαιδευτικοί 

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένα σημαντικό, πολύπλευρο φαινόμενο και καθορίζεται από τη 
συνεχή αλληλεπίδραση ανάμεσα στα εσωτερικά χαρακτηριστικά του ατόμου και του εξωτερικού 
περιβάλλοντός του (Gu & Day, 2007). Συνδέεται με τη δεξιότητα αντιμετώπισης μιας αλλαγής, μιας 

αποτυχίας, ή δυσκολίας με αποτελεσματικό τρόπο και με την ικανότητα υπερβάσης των αρνητικών 
αποτελεσμάτων μιας εμπειρίας (Sagone & Caroli, 2016). 

Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες, οι οποίες ασχολούνται με την 
ανθεκτικότητα των παιδιών και των εφήβων και λιγότερες, οι οποίες ασχολούνται με τους 

εκπαιδευτικούς (Daniilidou & Platsidou, 2018). Ο ψυχικά ανθεκτικός εκπαιδευτικός βρίσκεται σε 
θέση να διαχειριστεί όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα, αντιμετωπίζοντάς τα ως καταστάσεις-
προκλήσεις και όχι ως απειλές. Είναι οργανωμένος, γνωρίζει να διαχειρίζεται τον χρόνο, οι μέθοδοι 
διδασκαλίας του είναι μεταδοτικές, διαθέτει αποτελεσματικές ικανότητες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, στοχεύει στις υποστηρικτικές σχέσεις, είναι επίμονος, ενδιαφέρεται για την ψυχική του 
ευημερία, αγαπά τη διδασκαλία, εστιάζει στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας και οι στόχοι του 
είναι ρεαλιστικοί (Δανιηλίδου, 2018; Tait, 2008). Για να την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας 
στο μαθητικό κοινό προαπαιτείται η μέριμνα για τη διατήρησή της από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς (Κουδιγκέλη, 2017). 

3. Ερευνητικό μέρος 

3.1. Σκοπός της έρευνας και ερενητικά ερωτήματα 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω ζητημάτων κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί σχετ ική 
έρευνα, της οποίας ο στόχος είναι η μελέτη του ήδη υπάρχοντος επιπέδου της επαγγελματικής 
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διδάσκοντας σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις, τα βασικά αίτια που τους οδηγούν προς αυτήν και ο εντοπισμός πιθανής 
εφαρμογής των πρακτικών της Θετικής Ψυχολογίας από την πλευρά των συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών, προκειμένου να αποφύγουν την επαγγελματική εξουθένωσή τους. Ένα από τα καίρια 
χαρακτηριστικά της έρευνας είναι πως για τη μείωση ή την εξάλειψη της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, θα πρέπει τα άτομα, ανάλογα με την περίπτωση, να ενδυναμώνουν την ψυχική τους 
ανθεκτικότητα ή να θέσουν γερές βάσεις, ώστε να την αποκτήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας τέθηκαν ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα 
προκειμένου να διασαφηνιστούν τα ερευνητικά όρια και να γίνει εστίαση σε συγκεκριμένες 

διαστάσεις του προαναφερθέντος φαινομένου. Τα έρευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:  
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• Παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οπο ίοι διδάσκουν σε 
πολυπολιτισμικές τάξεις επαγγελματική εξουθένωση; 

• Ποια είναι τα αίτια της επαγγελματικής εξουθένωσης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών;  

• Εφαρμόζονται πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας από τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς; 
Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

• Σε ποιο βαθμό παρουσιάζουν ψυχική ανθεκτικότητα οι παραπάνω εκπαιδευτικοί; 

3.2. Υποθέσεις της έρευνας, επιλογή ερευνητικής στρατηγικής και λειτουργικοί ορισμοί  

Η γενική υπόθεση για τη παρούσα έρευνα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης εμφανίζουν ως ένα βαθμό επαγγελματική εξουθένωση, χωρίς αυτό να επηρεάζεται από 

την παιδαγωγική τους ιδιότητα. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν τις πρακτικές της Θετικής 
Ψυχολογίας δε θα βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση. 

Για την υλοποίηση τόσο του στόχου της έρευνας όσο και για να απαντηθούν τα ερευνητικά 
ερωτήματα, που αναφέρθηκαν παραπάνω, διαμορφώθηκε η ανάλογη μεθοδολογία. Ειδικότερα, η 

μέθοδος προσέγγισης του θέματος έγινε με ποσοτικό τρόπο. Η συγκεκριμένη μέθοδος προσέγγισης 
επιλέχθηκε, λόγω της επικρατούσας κατάστασης της χώρας, καθώς η εξολοκλήρου χρήση της 
ποιοτικής μεθόδου καθίσταται δύσκολο εγχείρημα. Παρόλα αυτά πραγματοποιήθηκαν ποιοτικές 
συνεντεύξεις για την απάντηση ορισμένων ερευνητικών ερωτημάτων, άρα και η ποιοτική μέθοδος.  

Για την παρούσα έρευνα επαγγελματική εξουθένωση είναι το σύνδρομο κατά το οποίο τα 
άτομα εμφανίζουν χαμηλό ενδιαφέρον, δεν τα διακατέχουν θετικά συναισθήματα, δεν έχουν αίσθηση 
του χιούμορ, δεν αισθάνονται ικανοποίηση από την απόδοσή τους, τείνουν να αξιολογούν αρνητικά 
τον εαυτό τους με αποτέλεσμα να βιώνουν συναισθηματική εξάντληση και να στρέφονται προς τον 

κυνισμό και την αποπροσωποποίηση (Παπαθανασίου, 2012 ; Vázquez-Cabrera & Carod-Artal, 2013 
; Maslach & Jackson, 1981). Η Θετική Ψυχολογία είναι ο τομέας της Ψυχολογίας, ο οποίος 
ασχολείται με τα θετικά συναισθήματα και με τις θετικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής χωρίς να 
απομονώνει τα αρνητικά συναισθήματα, απεναντίας τα θεωρεί τμήμα της καθημερινότητας. Στο 

σχολικό πλαίσιο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ευχάριστου θετικού κλίματος, στο οποίο θα 
υπάρχει η έννοια της δημιουργικότητας και η ψυχική ανθεκτικότητα. Για την υλοποίηση των 
παραπάνω, σύμφωνα με τη θεωρία της Θετικής Ψυχολογίας, υπάρχουν τρεις τρόποι: πρώτον τα 
θετικά συναισθήματα αποτελούν μέσο επίλυσης προβλημάτων, δεύτερον λειτουργούν ως ένα 

διαφορετικό μέσο δημιουργικότητας και υπάρχει διαφοροποίηση των διδακτικών παρεμβάσεων με 
κύριο μέλημα τη δυνατότητα βίωσης των θετικών συναισθημάτων (Kim, et al., 2012; Hefferon & 
Boniwell, 2011 ; Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας, 2016). Τέλος, η ψυχική ανθεκτικότητα 
σχετίζεται με την ικανότητα αντιμετώπισης μιας αποτυχίας, μιας αλλαγής με αποτελεσματικό τρόπο, 

σχετίζεται με τη δεξιότητα υπερβάσης των αρνητικών αποτελεσμάτων οποιαδήποτε εμπειρίας, με 
την πρόοδο και την εξέλιξη παρότι υπάρχουν κίνδυνοι ή δυσμενείς συνθήκες και σχετίζεται με την 
προσωπικότητα. Επιπλέον, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ορισμένων ανθρώπων αλλά μπορεί να 
αναπτυχθεί σε όλους και βιώνεται από το κάθε άτομο με διαφορετικό τρόπο (Sagone & Caroli, 2016; 

Cefai, et al. 2015 APA, 2013; Lazaridou & Beka, 2014). 

3.3. Δείγμα έρευνας, ερευνητικά εργαλεία και τρόπος ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων  

Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 84 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν ή έχουν διδάξει σε δημοτικά σχολεία με πολυπολιτισμικές τάξεις. 
Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι 78 συμμετείχαν στα παραπάνω ερωτηματολόγια, ενώ οι έξι 
συμμετείχαν σε ημιδομημένες συνεντεύξεις. Το δείγμα περιλαμβάνει και εκπαιδευτικούς 

ειδικοτήτων με μακροχρόνια ή σύντομη (τουλάχιστον έξι μηνών) επαγγελματική εμπειρία. Οι 
συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν για το περιεχόμενο της και για το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει. 
Ακόμη, ενημερώθηκαν πως τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και οι πληροφορίες εμπιστευτικές.  
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Για τους σκοπούς της έρευνας διανεμήθηκε το ερωτηματολόγιο των Maslach, Jackson & 
Schwab (1996) και το ερωτηματολόγιο των Connor & Davidson (2003), στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις σχολειών, οι οποίες διαθέτουν πολυπολιτισμικές τάξεις. Για να εντοπιστούν τα 
συγκεκριμένα σχολεία πραγματοποιήθηκε σχετική έρευνα. Το πρώτο ερωτηματολόγιο αφορά την 

επαγγελματική εξουθένωση (έκδοση για εκπαιδευτικούς) και το δεύτερο την ψυχική ανθεκτικότητα. 
Οι ποιοτικές συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες, δηλαδή αποτελούνταν από ορισμένες  
προκαθορισμένες ερωτήσεις ανοικτού χαρακτήρα. Τα ερευνητικά δεδομένα των ερωτηματολογίων 
αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Αναφορικά με τις ποιοτικές 

συνεντεύξεις, τα ερωτήματα αυτών διαμορφώθηκαν με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση στις 
εξής θεματικές ενότητες: αίτια επαγγελματικής εξουθένωσης και πρακτικές Θετικής Ψυχολογίας. 
Έγινε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, καταγράφοντας εκτός της λεκτικής επικοινωνίας και 
τη μη λεκτική και πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση των στοιχείων εκείνων 

που επαναλαμβάνονταν ή δεν ήταν σχετικά με το θέμα. Τέλος, μετά τη λήξη της κάθε συνέντευξης 
κρατήθηκαν σημειώσεις, οι οποίες αφορούσαν το γενικότερο κλίμα της συζήτησης και τη στάση του 
συνεντευξιαζόμενου. Οι σημειώσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση των δεδομένων. 

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

4.1. Ανάλυση ποσοτικών ερωτηματολογίων  

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, όπου παρουσιάζονται οι περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, οι συμμετέχοντες βιώνουν μέτρια επαγγελματική 
εξουθένωση, καθώς ο μέσος όρος είναι 63,4 (Τ.Α.=13,2) σε κλίμακα με εύρος αποτελεσμάτων που 
κυμαίνεται από 0 μέχρι 132. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να υπολογιστεί το επίπεδο της 
εξουθένωσης, έγινε στατιστική ανάλυση των τριών διαστάσεων της (συναισθηματική εξάντληση, 

αποπροσωποποίηση και προσωπική επίτευξη). 
 

Πίνακας 1: Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών 

 

Επίπεδο εξουθένωσης Τ.Α. Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

63,4 13.2 21,0 90,0 

 

Αναφορικά με τις διαστάσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας, ο μέσος όρος είναι 97,2 (Τ.Α.= 13,2) 
σε κλίμακα με εύρος αποτελεσμάτων, το οποίο κυμαίνεται από 0 μέχρι 125. Συνεχίζοντας, η ελάχιστη 
τιμή είναι 72 και η μέγιστη 123. Οι διαστάσεις το συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι οι εξής: 
προσωπική επάρκεια, εμπιστοσύνη στο προσωπικό ένστικτο, θετική αποδοχή της αλλαγής, έλεγχος 

και επιρροές πνευματικού χαρακτήρα. Ο μέσος όρος της πρώτης διάστασης είναι 32,5 (με Τ.Α.= 4,8), 
της δεύτερης 25,9( Τ.Α.=3,8), της τρίτης 21,2 (Τ.Α.=2.6) της τέταρτης 11,4 (2,4) και της πέμπτης 6,1 
(Τ.Α.=2,3). 

 
Πίνακας 2: Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών 

 

 Ν Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μ.Ο. Τ.Α 

Ψυχική 
ανθεκτικότητα 

78 72,0 123,0 97,2 12,5 
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Σύνολο 
προσωπικής 

επάρκειας 

78 22,0 40,0 32,5 4,83 

Σύνολο 
εμπιστοσύνης στο 

προσωπικό 
ένστικτο 

78 
18,0 34,0 25,9 3,8 

Σύνολο θετικής 
αποδοχής της 

αλλαγής 

78 15,0 25,0 21,21 2,6 

Σύνολο ελέγχου 78 5,0 15,0 11,4 2,4 

Σύνολο από 

επιρροές 
πνευματικού 
χαρακτήρα 

78 
2,0 10,0 6,1 2,3 

 
Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και  της ψυχικής 

ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών, καθώς και των επιμέρους διαστάσεων των δυο μεταβλητών, 
πραγματοποιήθηκε υπολογίζοντας τον δείκτη συσχέτισης r του Pearson. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
πως υπάρχουν συσχετίσεις της διάστασης των προσωπικών επιτευγμάτων της επαγγελματικής 
εξουθένωσης με το σύνολο της ψυχικής ανθεκτικότητας (r= 0,303, p<0,01) και της διάστασης 

της «εμπιστοσύνης στο προσωπικό ένστικτο» (r=0,283 p<0,05), της «θετικής αποδοχής της 
αλλαγής» (r=0,413, p<0,01) και του «έλεγχου» (r= 0,309 p<0,01). Επιπλέον, η ανάλυση έδειξε 
στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής εξάντλησης και της ψυχικής 
ανθεκτικότητας, με την «εμπιστοσύνη στο προσωπικό  ένστικτο», με «τη θετική αποδοχή της 

αλλαγής» και τον «έλεγχο». 
 

Πίνακας 3: Συσχέτιση ψυχικής ανθεκτικότητας με την επαγγελματική εξουθένωση 

 

 Επαγγελμα
τι 

κή 
εξουθένωσ

η 

Σύνολο 

αποπροσωποποίησ
η 

Σύνολο 

συναισθηματικ
ή εξάντληση 

Σύνολο 

προσωπικών 
επιτευγμάτων 

Ψυχική ανθεκτικότητα -,073 -,071 -,272* ,303** 

Σύνολο προσωπικής 
επάρκειας ,061 -,081 -,094 ,197 

Σύνολο εμπιστοσύνης 

στο προσωπικό ένστικτο -,093 -,176 -,310** ,283* 

Σύνολο θετικής 
αποδοχής της αλλαγής -,200 -,072 -,358** ,413** 

Σύνολο ελέγχου -,133 ,101 -,283* ,309** 

Σύνολο από επιρροές 
πνευματικού χαρακτήρα -,004 ,050 -,062 -,025 
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4.2. Συνεντεύξεις 

Τα συνολικά αίτια της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, τα οποία προέκυψαν 

από τις συνεντεύξεις, είναι το άγχος σχετικά με τα ζητήματα γλώσσας και επικοινωνίας, με τις 
αποκλίνουσες συμπεριφορές των μαθητών, με την αντιμετώπισή τους από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, με την επιλογή του διδακτικού υλικού και με το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 
Δύο εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι αισθάνονται μεγαλύτερα επίπεδα άγχους σε πολυπολιτισμικές τάξεις 

εξαιτίας της επικοινωνίας και του διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου. Χαρακτηριστικά, μία από 
τις εκπαιδευτικούς δήλωσε πως: «το διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον και ενδεχομένως και 
θρησκευτικό δημιουργεί μια απόσταση ίσως από τα δικά μας, δηλαδή από τη δική μας κουλτούρα, 
άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλος τρόπος έκφρασης». Ένα ακόμη αίτιο, που ανέφεραν ορισμένοι, είναι οι 

ευθύνες, οι οποίες είναι περισσότερες απέναντι στις ετερογενείς σχολικές. Επίσης, στα αίτια 
εντάσσονται η αναγνώριση των προσπαθειών, η οποία δεν υπάρχει σε κάποιους εκπαιδευτικούς και 
η έλλειψη κατάρτισης.  

Οι πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας που αναφέρθηκαν συνολικά από τους συμμετέχοντες 

ήταν ο θετικός τρόπος σκέψης, οι θετικές συναδελφικές σχέσεις, η ισοτιμία των αρνητικών και 
θετικών συναισθημάτων, η αναγνώριση τους, η στόχευση σε ένα δημιουργικό κλίμα τάξης, το 
ενδιαφέρον για τη ψυχική υγεία, η αυτοαποτελεσματικότητα και η αναγνώριση των δυνατών και των 
αδύνατων σημείων της προσωπικότητας. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνολικά μόνο 

τρία από τα έξι άτομα χρησιμοποιούν αρκετές από τις πρακτικές, ενώ τα υπόλοιπα άτομα 
χρησιμοποιούν λίγες από αυτές. Επίσης, τα άτομα, που τις εφαρμόζουν δείχνουν ενθουσιασμό και 
αγάπη για το επάγγελμά τους. Τέλος, παρατηρήθηκε πως αυτά τα άτομα δεν εμφανίζουν 
επαγγελματική εξουθένωση σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία 

5. Συμπεράσματα 

Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν επαγγελματική εξουθένωση μετρίου βαθμού και 

μέτρια προς υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι παραπάνω υποθέσεις 
έχουν εγκυρότητα. Η υπόθεση που αφορά την εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας φαίνεται και αυτή 
να ισχύει, καθώς τα άτομα που εφαρμόζουν αρκετές από τις πρακτικές της δεν εμφανίζουν 
συμπτώματα εξουθένωσης. Τα αίτια της επαγγελματικής εξουθένωσης ήταν αρκετά και εμποδίζουν 

τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία τους. Σχετικά με τις πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας, οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν εμφανίζουν επαγγελματική εξουθένωση, εφαρμόζουν σε ικανοποιητικό 
βαθμό τις πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας, σε αντίθεση με εκείνους που βιώνουν επαγγελματική 
εξουθένωση, οι οποίοι τις εφαρμόζουν σε μικρό βαθμό. Σκόπιμο θα ήταν η διερεύνηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και η εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας και σε δασκάλους τάξεων 
υποδοχής ΖΕΠ. Εν κατακλείδι, είναι φανερή η ανάγκη των σχολείων για εκπαιδευτικούς με ψυχική 
ανθεκτικότητα, πόσο μάλλον, στις σύγχρονες σχολικές τάξεις, που εμφανίζουν ποικιλομορφία, ώστε 
να την ενισχύσουν στο μαθητικό κοινό και μελλοντικά να υπάρχουν ψυχικά ανθεκτικοί πολίτες 

(Βελεσιώτη, Κοτρωτσίου & Γκούβα, 2018). 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Στεφάνου Πασχάλης 
Δάσκαλος 

 
Αθανασάκης Ιωάννης 

Δάσκαλος 

Περίληψη 

Προσανατολιζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, δημόσιοι ή 

ιδιωτικοί, συνιστούν ομάδες ανθρώπων, εργαζόμενες με στόχο την παροχή εκπαίδευσης, υπό 
ορισμένες καθιερωμένες σχέσεις. Συνεπώς, ο Σύλλογος Διδασκόντων αναγνωρίζεται ως όργανο 
διοίκησης της σχολικής μονάδας, ενεργώντας με σκοπό την υλοποίηση των συλλογικών στόχων και 
του κοινού οράματος για το σχολείο, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και υγιών διαπροσωπικών 

σχέσεων πραγματώνοντας τον διδακτικό και παιδαγωγικό του ρόλο.  
Σκοπό της παρούσης, αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά  με 

το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και η αξιοποίησή του στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και 
διοικητικής διαδικασίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Σύλλογος Διδασκόντων, διοίκηση, εκπαίδευση, συμμετοχικό μοντέλο λήψης 
αποφάσεων. 

Εισαγωγή 

 Όπως σε κάθε οργανισμό, έτσι και στην εκπαίδευση, η διοίκηση  συντονίζει και εναρμονίζει 
όλους τους φυσικούς πόρους (ανθρώπινους, υλικούς, τεχνικούς), για να επιτύχει συγκεκριμένα 

αποτελέσματα. Στον χώρο της εκπαίδευσης ειδικότερα, όπου επικαλύπτονται ρόλοι, εφόσον δεν 
υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του «πελάτη», του «εργαζόμενου» και του «προϊόντος»-
«αποτελέσματος» που προσφέρεται, δύσκολα μπορούν να ορισθούν με σαφήνεια όλοι οι στόχοι 
(Κουτούζης, 2008). 

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. Η συλλογική μάθηση, το όραμα και οι αξίες που πλάθουν και αναπλάθουν τα σχολεία, 

αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του σχολείου, αναφορικά με το εκπαιδευτικό και το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, η κουλτούρα συνεργασίας που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, 
την αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας για αλλαγή, την αλληλεγγύη, την ειλικρίνεια (Celep, 
Konakli&Recepoğlu, 2011). Είναι η συλλογική ευθύνη στην εφαρμογή πρακτικών για την αύξηση 

των μαθησιακών επιδόσεων, η παραγωγή, η διαχείριση και ο διαμοιρασμός της γνώσης, η προώθηση 
της καινοτομίας και της δημιουργικότητας 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).  

Η παρούσα εργασία στρέφει το ενδιαφέρον της στον Σύλλογο Διδασκόντων. 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 απο κέντρωση, την 
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αυτονομία της σχολικής μονάδας και την ενίσχυση του ρόλου του σχολείου σήμερα, αποτελεί πεδίο 
με μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Ως προς τον σύλλογο διδασκόντων και τους παράγοντες της 
αποτελεσματικής διοίκησής του (Παπάζογλου &Κουτούζης, 2016), είναι σημαντικό να 
διερευνήσουμε τον ρόλο τους και μάλιστα, υπό το πρίσμα των αντιλήψεων των ίδιων των 

εκπαιδευτικών (Τσαγκαράκη, 2019). 
Η συμπεριφορά του Συλλόγου Διδασκόντων, ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνει στα πλαίσια 

της δυναμικής της σχολικής μονάδας, επηρεάζεται από πλείστους παράγοντες, εσωτερικούς και 
εξωτερικούς. Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία, αλλά και μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον, επηρεάζουν και τον σύλλογο διδασκόντων, ως υποσύστημα του ευρύτερου κοινωνικού 
συλλόγου. Οι εκπαιδευτικοί αναπόδραστα, λειτουργούν σε τρία επίπεδα, προσωπικό, διαπροσωπικό 
και κοινωνικό, μέσα σε δυναμικά συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε σχολείο είναι ένα 
σύστημα με συγκεκριμένους σκοπούς και ιδεώδη, μέσα σε αυτό υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των 

υποσυστημάτων του, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο αποτελεί μέρος υπερσυστημάτων των οποίων οι 
απόψεις πρέπει να γίνουν σεβαστές (Τζήκα, 2017). Το επονομαζόμενο συγκεντρωτικό και 
γραφειοκρατικό μοντέλο, δε συνάδει με τα προαναφερθέντα, καθότι το μοντέλο αυτό επιδιώκει την 
μεταβίβαση εντολών από τον ιεραρχικά προϊστάμενο στους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, ως προς τους 

μαθητές και τους γονείς, αυτοί υποβιβάζονται σε παθητικούς δέκτες. Ως παθητικοί δέκτες 
αποδέχονται ως έχει, την κεντρική πολιτική, αναφορικά με την εκπαίδευση.  Αντιθέτως, στο 
αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης, εκλέγονται όργανα εκπροσώπησης σε κάθε σχολική μονάδα, 
από τους εκπαιδευτικούς της. Μάλιστα η ίδια η σχολική μονάδα καλείται να ρυθμίσει τις 

δραστηριότητες και τις λειτουργίες της, αποκτώντας αυτοτέλεια, έστω και σχετική. Βέβαια, σε κάθε 
περίπτωση δεν αμφισβητείται η εξάρτηση από την κεντρική εξουσία (Παπακωνσταντίνου, 2012). 

Κυρίως μέρος 

2.Ο θεσμός του συλλόγου διδασκόντων 

Ο Σύλλογος διδασκόντων 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων μαζί με τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας, δηλαδή τα 

θεσμικά όργανα διοίκησης, είναι επιφορτισμένα με τον καθορισμό της στρατηγικής τους σχολείου. 
Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό Υ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 είναι το νομικό πλαίσιο που 
καθορίζει καθήκοντα και αρμοδιότητες, του συλλόγου διδασκόντων, αλλά και του τρόπου που 
συνθέτεται, λειτουργεί και παράγει έργο. 

Βάσει της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ο σύλλογος διδασκόντων συναποτελείται από 
όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το 
διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι πλειοψηφικές αποφάσεις που εκδίδει, 
δεσμεύουν και την μειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου - 

διευθυντή (Τζήκα, 2017). 
Ο Σαϊτης (2001) ερεύνησε αν ο Σύλλογος Διδασκόντων υποβοηθά  στη σχολική 

αποτελεσματικότητα. Από τα δεδομένα της έρευνας προέκυψε ότι, ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων ως 
προς την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, φαίνεται να λειτουργεί ικανοποιητικά προς 

όφελος της σχολικής μονάδας, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί αδιαφορούν ως προς τις εξωδιδακτικές 
δραστηριότητες, αλλά και ως προς τις δραστηριότητες που αξιοποιούν τη συνεργασία με τοπικούς 
φορείς και την τοπική κοινωνία.  

Ο Σύλλογος διδασκόντων ως θεσμοθετημένο όργανο αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα, 

χωρίς όμως να λαμβάνει πάντα πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ σχολείου και της τοπικής 
κοινωνίας. Η έρευνα απέδειξε την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων και 
την άποψη των εκπαιδευτικών ότι δεν πρέπει οι συνεδριάσεις του να πραγματοποιούνται έξω από το 
χρόνο διδασκαλίας. Ο Διευθυντής πάλι φαίνεται να μην αναλαμβάνει τον ηγετικό του ρόλο, αλλά 

συμμετέχει στις διαδικασίες του Συλλόγου ως απλό μέλος (Τζήκα, 2017).  
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Σε κάθε περίπτωση, το έργο του Συλλόγου Διδασκόντων είναι πολυποίκιλο καθότι εμπίπτει σε 
ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων (τήρηση ωρολογίου προγράμματος, καθαριότητα και υγιεινή 
σχολικών χώρων, ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά, διδακτικά και 
εποπτικά υλικά, καθώς και όλα τα θέματα που άπτονται της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης) 

(Κοτινοπούλου, 2015). 

Λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων 

 Ο  Σύλλογος Διδασκόντων λειτουργεί στο πλαίσιο Κανονισμού και λειτουργίας της σχολικής 
μονάδας. Αναφορικά με τη σύγκλιση των ΣΔ η νομοθεσία, σύμφωνα με το Άρθρο 37 της Υπουργικής 
Απόφασης Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ορίζει ότι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των 
Διδασκόντων γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Πριν την έναρξη του διδακτικού έτους 

πραγματοποιούνται οι τακτικές συνεδριάσεις. Η ίδια διαδικασία γίνεται και στο τέλος κάθε τριμήνου 
ή τετραμήνου, αλλά και με την έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά από τις εξετάσεις τις προαγωγικές, 
τις απολυτήριες ή τις πτυχιακές και στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους. Οι συνεδριάσεις 
τους Συλλόγου γίνονται εκτός ωρών διδασκαλίας (Κοτινοπούλου, 2015). 

Ως θεσμοθετημένο συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων στη Σχολική μονάδα, ο Σύλλογος 
Διδασκόντων δρα μέσα σ’ ένα πολύ-παραγοντικό περιβάλλον, στο οποίο καλείται όχι μόνον να λάβει 
τις αποφάσεις αυτές, αλλά και να τις εκτελέσει, επηρεασμένος υπό το πρίσμα πέντε καθοριστικών 
παραγόντων, σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (2003). Το μέγεθος και η συνεκτικότητα του Συλλόγου 

Διδασκόντων, με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μελών του, η ηγεσία και το κλίμα, με 
την έννοια των αξιών, των διαθέσεων, των νοοτροπιών, των προσδοκιών και των αντιλήψεων της 
ομάδας, είναι οι παράγοντες επιρροής (Ανδριάς, 2006; Μελισσάς, 2018). Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός Συλλόγου Διδασκόντων, δεν εντοπίζονται σε άλλους οργανισμούς. Ένα απ’ 

αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η μεταβαλλόμενη σύνθεση του συλλογικού αυτού οργάνου, λόγω των 
συνεχών μεταθέσεων, αποσπάσεων και τοποθετήσεων (πλεονάζων προσωπικό) των μελών του, με 
την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο Σύλλογο Διδασκόντων να κρίνεται υποχρεωτική (Μελισσάς, 
2018). 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες 

Ως προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο, ο Σύλλογος Διδασκόντων προγραμματίζει και κατανέμει τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα. 
Επίσης, το άρθρο 39, της παραγράφου 15 της ΥΑ Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002, ορίζει πως 
όταν ο Σύλλογος αδυνατεί να αναθέσει στους εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία μαθημάτων ή την 
κατανομή τάξεων και τμημάτων, ο Διευθυντής καλείται να πάρει την απόφαση, συνεργαζόμενος με 

τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο (Κοτινοπούλου, 2015).  
Οι ΣΔ έχουν, σύμφωνα με τον Μπάκα (2011), υιοθετήσει κάποιες πρακτικές, ερμηνεύοντας το 

άρθρο 39, της παραγράφου 4 της ΥΑ Φ353/1/324/105657/Δ1/08 -10-2002. Ενίοτε η αρχαιότητα 
αποτελεί το κριτήριο της κατανομής τμημάτων, με τους εκπαιδευτικούς σε οργανική θέση να 

προηγούνται και τους αποσπασμένους ή τους αναπληρωτές να έπονται. Υπάρχουν περιπτώσεις που 
Σύλλογοι Διδασκόντων κάνουν την κατανομή τμημάτων κατόπιν κλήρωσης, διότι ο νόμος δεν 
καθορίζει τον τρόπο κατανομής με σαφήνεια (Ρες, 2013).  

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου39 της ΥΑ Φ353/1/324/105657/Δ1/08 -10-2002, ο 

Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων, 
προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος και της παραγράφου 5, 
οργανώνει τον καταμερισμό των εργασιών στα μέλη του. Ο καταμερισμός πραγματοποιείται από τον 
Διευθυντή, που εισηγείται σχετικά με το θέμα, ώστε όλα τα μέλη του ΣΔ, να είναι σε θέση να 

αναδείξουν τις δυνατότητές τους. Σύμφωνα με το άρθρο 39, εδάφιο Δ’, της παραγράφου 4 της 
Υπουργικής Απόφασης Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002, ο ΣΔ αποφασίζει από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αναπλήρωση εκπαιδευτικών που ενδέχεται να 
λείψουν για μικρό χρονικό διάστημα (Κοτινοπούλου, 2015).  
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Στη διάρκεια του σχολικού έτους, ο ΣΔ πραγματοποιεί από μια τακτική συνεδρίαση στη λήξη 
του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου, σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου 37 της 
Υπουργικής Απόφασης Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002. Το πέρας των διδακτικών τριμήνων ή 
τετραμήνων, συνοδεύεται από συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, κατόπιν πρόσκλησης 

του προέδρου, όπου πραγματοποιείται απολογισμός της περατωμένης περιόδου διδασκαλίας και 
προγραμματισμός των νέων ενεργειών για την επόμενη διδακτική περίοδο, καθώς σύμφωνα με την 
παράγραφο 2α του άρθρου 38 της Υπουργικής ΑπόφασηςΦ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002, ο ΣΔ 
οφείλει να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και τέλος, να το 

αξιολογεί. 
Στη λήξη της χρονιάς, ο ΣΔ συγκαλείται για την απολογιστική συνεδρίαση, σύμφωνα με το 

άρθρο 39, της παραγράφου 3 της Υπουργικής Απόφασης Φ353/1/324/105657/Δ1/08 -10-2002. 
Αυτοαξιολόγηση πραγματοποιείται στο τέλος της χρονιάς, αναφορικά με τους στόχους που τέθηκαν 

και κατά πόσον αυτές επιτεύχθηκαν. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει και προτάσεις 
αντιμετώπισης αδυναμιών και υποβάλλεται αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο 
Γραφείου, από τον Διευθυντή της εκάστοτε σχολικής μονάδας (Κοτινοπούλου, 2015).  

Ο διοικητικός ρόλος του θεσμού 

Όπως φαίνεται από το άρθρο 11 ο Σύλλογος Διδασκόντων αναγνωρίζεται ως όργανο διοίκησης 
της σχολικής μονάδας μαζί με τον Διευθυντή και τον/τους υποδιευθυντή /ές, ενώ καταγράφεται και 

ο διδακτικός και ο παιδαγωγικός του ρόλος. Ο σύλλογος διδασκόντων, αποτελεί για τη σχολική 
διοίκηση ως όργανο συλλογικό, που προσφέρει δημοκρατικότητα στο ελληνικό σχολείο 
(Χατζηπαναγιώτου, 2001). Ο εκδημοκρατισμός στο σχολείο συνεπάγεται το δικαίωμα συμμετοχής 
στην λήψη αποφάσεων, από μέρους των εκπαιδευτικών.  

Για να είναι αποτελεσματική η λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων, πρέπει να έχει 
προηγηθεί σαφής κατανομή των καθηκόντων ανάμεσα στα μέλη του, ώστε να μην ελλοχεύει η 
σύγχυση των δραστηριοτήτων, αλλά να είναι διακριτή η κατανομή ευθυνών. Ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Διδασκόντων οφείλει να καθοδηγεί και να συντονίζει τα μέλη του, ως προς τις ενέργειές 

τους, αλλά και να παροτρύνει και να προσανατολίζει όλα τα μέλη προς την πραγματοποίηση των 
στόχων και των σκοπών της σχολικής μονάδας (Πουλής,1999; Χατζημιχαηλιδου, 2019).  

Αδυναμίες που παρουσιάζονται στις συνεδριάσεις του Σ.Δ 

Οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, δύνανται να παρουσιάσουν αδυναμίες, 
διαθέτουσες συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που όταν απαλειφθούν μπορούν να 
οδηγήσουν σε επιτυχία τις συνεδριάσεις αυτές. Η πρώτη αδυναμία, αφορά την ίδια τη σύνθεση του 

οργάνου. Το πολυμελές της ιδιότητάς του, ενίοτε επιφέρει καθυστερήσεις στη λήψη των αποφάσεων, 
γεγονός παρακωλυτικό, ιδίως σε περιπτώσεις που απαιτούνται γρήγορες λύσεις. Δίνοντας τον 
απαραίτητο χρόνο στο Σύλλογο διδασκόντων να συνεδριάσει με άνεση, οδηγείται συνήθως σε 
ικανοποιητικότερες αποφάσεις (Μελισσάς, 2018). 

Ισχυρές προσωπικότητες επιβάλουν συνήθως τις απόψεις τους στα υπόλοιπα μέρη του 
Συλλόγου με αποτέλεσμα ένα συλλογικό όργανο να παρασυρθεί σε μονομελείς αποφάσεις. 
Εξισορροπητικό παράγοντα στις ισχυρές προσωπικότητες που επιβάλλουν τις απόψεις τους στο 
Σύλλογο Διδασκόντων μπορεί να αποτελέσει ο Διευθυντής.  

Ένα τρίτο σημείο είναι το πολωτικό κλίμα που δημιουργείται μερικές φορές στις συνεδριάσεις. 
Η πόλωση αυτή είναι απότοκο των προκαταλήψεων ή των εμμονών κάποιων μελών του. Οι 
αντιλήψεις και οι στάσεις αυτές όταν παρατηρούνται μέσα στη σύνθεση του οργάνου οδηγούν 
συνήθως είτε σε συντηρητικές, είτε σε ριψοκίνδυνες αποφάσεις αφού η πόλωση που δημιουργείται 

δεν επιτρέπει νηφάλιες και ισορροπημένες αποφάσεις. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας που 
προεδρεύει του συλλόγου οφείλει να εξετάσει τα αίτια της πόλωσης. Τα αίτια αυτά προέρχονται 
συνήθως από τα διαφορετικά συμφέροντα που υποκινούν τα μέλη του συλλόγου, τους διαφορετικούς 
στόχους και το σύστημα αξιών κάθε μέλους. 
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Ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας αδυναμίας, είναι η επονομαζόμενη κατανομή 
ευθυνών, δεδομένου ότι το όργανο είναι καθαρά συλλογικό. Η συλλογικότητα του Συλλόγου 
Διδασκόντων οδηγεί συχνά σε διάχυση ευθυνών, προκυπτόντων από την υλοποίηση των αποφάσεων 
του.  

Εξαιτίας των αναφερομένων αδυναμιών, οι συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνουν πλήρως τους 
στόχους τους, με τους εκπαιδευτικούς να μην συνεργάζονται σε επίπεδα επιθυμητά.  

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η ελληνική παιδαγωγική πραγματικότητα 

Η αποτελεσματικότητα  των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποδίδεται στις συμμετοχικές 
προσπάθειες τους και όχι στις ατομικές  (Utley, Basile & Rhodes, 2003). Υποστηρίζεται ότι η 
συνεργασία και η αμοιβαία βοήθεια μεταξύ τους βελτιώνουν την ποιότητα των διδακτικών και 

μαθησιακών περιβαλλόντων και παρέχουν καλύτερες ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές (Leithwood, 
Harris & Hopkins, 2008). Στην πράξη όμως είναι συχνό το φαινόμενο, τα μέλη του Συλλόγου 
Διδασκόντων να στερούνται αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να παρουσιάζεται ασάφεια ως προς τα 
καθήκοντά τους. Σύμφωνα με αντίστοιχη έρευνα (Muthengi, 2015), η απειρία στη διαχείριση 

σχολικών μονάδων και σχολικών θεμάτων, επηρεάζει τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, 
δυσχεραίνοντάς τα να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις. 

 

Ο σύλλογος διδασκόντων ως φορέας υλοποίησης του «Ανοικτού σχολείου» 

Για να επιτευχθεί η κοινωνικοποίηση των μαθητών, ώστε να εισέλθουν ως ολοκληρωμένοι 
πολίτες στην κοινωνία, πρέπει το σχολείο να βγει από τα στεγανά της σχολικής αυλής, να 

αλληλεπιδράσει με την κοινωνία που το περιβάλλει, αναλαμβάνοντας εξωστρεφείς πρωτοβουλίες. 
Είναι γεγονός ότι το συγκεντρωτικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος , απομακρύνει τις 
σχολικές μονάδες από δράσεις και πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχολείων (Κουτούζης, 2008).  

Στα πλαίσια του παραπάνω σκοπού, σημαντική θέση διατηρεί το ανοιχτό σχολείο, ήτοι το 

σχολείο που είναι σε θέση να παράγει το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλα προσαρμοσμένο στις 
συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, καθοδηγούμενος από τον 
διευθυντή, παράγει πρότυπες εργασίες, με στόχο να παρουσιαστούν στις σχολικές τάξεις ή σε 
ευρύτερες ομάδες εκτός της σχολικής κοινότητας. Κύριος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η 

ενημέρωση και η μετάδοση ορθών πρακτικών και στάσεων που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των 
στόχων της σχολικής μονάδας (Κεραμιτσόπουλος, 2018). 

Η εκπαιδευτική μονάδα αξιολογείται, αλλά και αυτό-επιμορφώνεται εκ των έσω, από τα ίδια 
τα μέλη της. Βασική προϋπόθεση για αυτήν την εξέλιξη είναι η ύπαρξη κλίματος συνεργατικότητας, 

ειλικρίνειας, σεβασμού, αλληλεγγύης και η συναίσθηση ότι όλοι αποτελούν μέρος ενός οργανισμού 
που έχει την δική του  μοναδική κουλτούρα. Με εφόδια την μόρφωση, το επαγγελματικό ήθος και 
την παιδαγωγική επάρκεια (Μαυρογιώργος, 2006), ο Σύλλογος Διδασκόντων συμβουλεύει ανά πάσα 
στιγμή την κεντρική εξουσία αλλά και την τοπική κοινωνία, για την ορθότητα των πρωτοβουλιών 

του και την ανάγκη μετάθεσης ευθυνών από την κεντρική εξουσία στην σχολική μονάδα 
(Κεραμιτσόπουλος, 2018). 

Η εκπαιδευτική κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων  

Η αποτελεσματικότητα του Συλλόγου Διδασκόντων εξαρτάται και από την κουλτούρα. 
Σύμφωνα με τους Fullan & Hargreaves (1991 οπ. αναφ. στο Θεριανός, 2006), η εκπαιδευτική 
κουλτούρα μπορεί να αφορά την επονομαζόμενη κι ως κουλτούρα του ατομικισμού, της τεχνικής 

συνεργασίας, τη συνεργατική κουλτούρα, την κουλτούρα του διαμερισμού και του «μετακινούμενου 
μωσαϊκού». Μια κουλτούρα που προωθεί τον ατομικισμό, οδηγεί τον εκπαιδευτικό σε μια αυτόνομη 
και αποκομμένη εργασία, μακριά από τους συναδέλφους του. Η τάξη του είναι το «κάστρο» του και 
δεν μοιράζεται τις εμπειρίες του με τους συναδέλφους. Στην τεχνική συνεργασία, οι εκπαιδευτικοί 
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με διοικητικές εντολές άνωθεν, συνεργάζονται μεταξύ τους, προς την παραγωγή του εκπαιδευτικ ού 
έργου. Στις περιπτώσεις αυτές της τεχνικής συνεργασίας, η συνεργασία δύσκολα μετατρέπεται σε 
γνήσια, επειδή αξιολογείται από τις ίδιες τις εκπαιδευτικές αρχές που προκάλεσαν την τεχνητή 
συνεργασία. Το πλαίσιο όπου ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά με τους συναδέλφους του, 

πραγματοποιείται με τη συνεργατική κουλτούρα. Μέσω αυτής, επιλύονται ευκολότερα τα 
πολυποίκιλα προβλήματα της σχολικής μονάδας. Η τεχνική αυτή είναι προωθητική του 
αναστοχασμού των εκπαιδευτικών για τον ρόλο του σχολείου, προάγοντας αφενός την προσωπική 
και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και αφετέρου την αλλαγή του σχολείου. Σε ό,τι 

αφορά την κουλτούρα του διαμερισμού (balkanization), στη σχολική μονάδα, οι ομάδες των 
εκπαιδευτικών αναπτύσσουν γνήσιες συνεργατικές σχέσεις, αλλά αυτές  δεν διατρέχουν το σύνολο 
του Συλλόγου διδασκόντων. Τέλος, στην κουλτούρα «μετακινούμενο μωσαϊκό», όπου αποτελεί μια 
μεταφορική έκφραση, η κουλτούρα του σχολείου αλλάζει, σε περιόδους αλλαγής του σχολείου 

(Κρεβετζάκη, 2019) 
Η κουλτούρα του ΣΔ, είναι παιδαγωγική και εκπαιδευτική. Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

εργάζεται στα πλαίσια της διδασκαλίας, εστιάζοντας στην ίδια την μάθηση. Δεν αρκεί να διδάσκονται 
οι γνώσεις που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε μάθημα, αλλά να διασφαλίζεται ότι 

πράγματι οι μαθητές το έμαθαν (Λιακοπούλου, 2017). Η βελτίωση της ικανότητας των 
εκπαιδευτικών για αποτελεσματική διδασκαλία σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες μετάδοσης της 
γνώσης και ενίσχυσης της ατομικής μάθησης και κατά συνέπεια των μαθητών (Louis,2006, όπ. αναφ. 
στο Παπάζογλου & Κουτούζης, 2016). 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνονται κατακερματισμένες συνεργατικές 
κουλτούρες. Από τα ερευνητικά ευρήματα προέκυψε ότι οι δάσκαλοι έχουν περιορισμένη εμπειρία 
σε συνεργατικές σχέσεις. Αυτές οι εμπειρίες αναφέρονται σε ορισμένες ευνοϊκές συνθήκες, και είναι  
είτε μεμονωμένες πρωτοβουλίες είτε δημιουργημένες από ειδικές συνθήκες, ωστόσο έχουν 

κατακερματισμένο ή περιστασιακό χαρακτήρα. Αυτές οι σχέσεις προβληματίζουν για το περιεχόμενο 
του σχολικού έργου και μπορούν να προκαλέσουν ρήξεις στον κυρίαρχο παιδαγωγικό κώδικα 
(Bernstein, 2005 οπ. αναφ. στο Κρεβετζάκη, 2019).  

Επιπλέον, όταν οι δάσκαλοι αναφέρουν συνεργατικές σχέσεις (Papanastasiou & Lazaridou, 

2016 οπ. αναφ. στο Sakkoulis, Asimaki & Koustourakis, 2019), συνήθως περιγράφουν 
υποβαθμισμένες επικοινωνιακές πράξεις ή ανεπίσημες μορφές αλληλεπίδρασης σε ανεπίσημα 
πλαίσια, που δεν εμπλέκονται βαθύτερα στο περιεχόμενο του έργου τους, όπως υποστηρίζει ο 
Bernstein (1989, 2005 οπ. αναφ. στο Κρεβετζάκη, 2019).  

Συμπεράσματα 

Η σχολική μονάδα επηρεάζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων, που με τη σειρά του 

επηρεάζεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Η συμπεριφορά των μελών του  είναι σε 
συνάφεια με τα τεκταινόμενα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και με αυτά στην κοινωνία.  Οι 
εκπαιδευτικοί, λειτουργούν σε τρία επίπεδα, προσωπικό, διαπροσωπικό και κοινωνικό, μέσα σε 
δυναμικά συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε σχολείο είναι ένα σύστημα με συγκεκριμένους 

σκοπούς και ιδεώδη, μέσα σε αυτό υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των υποσυστημάτων του, ενώ 
ταυτόχρονα το ίδιο αποτελεί μέρος υπερσυστημάτων των οποίων οι απόψεις πρέπει να γίνουν 
σεβαστές (Τζήκα, 2017).  

Ο ΣΔ αποτελεί υποσύστημα σύνθετων κοινωνικών συστημάτων και η συμμετοχική διοίκηση 

πρέπει να αποτελεί συστημική μέθοδο συλλογής και αξιοποίησης των κατάλληλων πληροφοριών, 
πριν προβεί σε λήψη αποφάσεων (Σαΐτης, 2005).  

Η λήψη αποφάσεων προωθεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, μέσα από τις 
διαδικασίες του συμμετοχικού μοντέλου. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, 

οι εκπαιδευόμενοι και το μη διδακτικό προσωπικό. Είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν έννομο 
συμφέρον για τη συνέχιση της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας του σχολικού οργανισμού 
(Mokoena, 2012). Ως θεσμοθετημένο συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων στη Σχολική μονάδα, ο 
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Σύλλογος Διδασκόντων δρα μέσα σ’ ένα πολύ-παραγοντικό περιβάλλον, στο οποίο καλείται όχι 
μόνον να λάβει τις αποφάσεις αυτές, αλλά και να τις εκτελέσει, επηρεασμένος υπό το πρίσμα πέντε 
καθοριστικών παραγόντων (μέγεθος ΣΔ,  ποιοτικά γνωρίσματα  ΣΔ, συνεκτικότητα  ΣΔ, συνοχή των 
μελών, ηγεσία, κλίμα)  σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (2003). Το κλίμα δίδεται με την έννοια των 

αξιών, των διαθέσεων, των νοοτροπιών, των προσδοκιών και των αντιλήψεων της ομάδας (Ανδριάς, 
2006; Μελισσάς, 2018). 

Οι εκπαιδευτικοί δε μοιράζονται την ευθύνη και την εξουσία με τον διευθυντή, μολονότι η 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών δε θεωρείται ως απειλή για την εξουσία του διευθυντή.  

Οι εκπαιδευτικοί απορροφημένοι από το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μοντέλο, δεν 
παρακινούνται για να δράσουν ενεργά στις σχολικές μονάδες (Mualuko et al., 2009)..  

Η συλλογικότητα του οργάνου (Συλλόγου Διδασκόντων) ισχυροποιείται με την ομοφωνία των 
αποφάσεων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων καλείται να διαμορφώσει «εσωτερική» εκπαιδευτική 

πολιτική, καινοτομώντας, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  
Οι συγκρούσεις στο σχολείο, φέρουν στην επιφάνεια θέματα και ζητήματα, τα οποία καλείται 

να αντιμετωπίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Εάν τα προβλήματα αντιμετωπιστούν και επιλυθούν, η 
σύγκρουση αποκτά θεραπευτικό χαρακτήρα, ωθώντας τους συντελεστές της σχολικής μονάδας να 

ασκήσουν απερίσπαστοι το έργο τους (Γρηγοροπούλου, 2012). Οι συνεδριάσεις των Συλλόγων 
Διδασκόντων, σύμφωνα με τον Καμπουρίδη (2012), δύνανται να παρουσιάσουν αδυναμίες, 
διαθέτουσες συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που όταν απαλειφθούν μπορούν να 
οδηγήσουν σε επιτυχία τις συνεδριάσεις αυτές. Σημαντική αδυναμία, είναι η ίδια η σύνθεση του 

οργάνου. Το πολυμελές της ιδιότητάς του, ενίοτε επιφέρει καθυστερήσεις στη λήψη των αποφάσεων, 
γεγονός παρακωλυτικό, ιδίως σε περιπτώσεις που απαιτούνται γρήγορες λύσεις. Δίνοντας τον 
απαραίτητο χρόνο στο Σύλλογο διδασκόντων να συνεδριάσει με άνεση, οδηγείται συνήθως σε 
ικανοποιητικότερες αποφάσεις (Μελισσάς, 2018). 

Όταν η κατανομή εργασιών δεν είναι δίκαιη, οδηγεί σε αναπόφευκτη σύγκρουση (Μαυραντζά, 
2011). Αντικείμενο διενέξεων είναι και η ελλιπής στελέχωση των σχολικών μονάδων (π.χ.: έλλειψη 
γραμματέων), εξαιτίας της κατανομής και ανάθεσης εξωδιδακτικών εργασιών στο διδακ τικό 
προσωπικό.. Ωστόσο, το σύστημα χαρακτηρίζεται από ακαμψία στις αλλαγές και η επαγγελματική 

εξέλιξη είναι εξαρτώμενη από τις προσωπικές ανάγκες, τις ανησυχίες και τα εσωτερικά κίνητρα των 
ατόμων συνδεδεμένα με μια νοοτροπία «δημοσίου υπαλλήλου-υπηρέτη», η οποία σχετίζεται με 
χαμηλά επίπεδα καινοτομίας και δημιουργικότητας (Chalkiadaki, 2018).  

Αναφορικά με την στενή συνεργασία του διευθυντή για την υλοποίηση των παιδαγωγικών  

αποφάσεων, είναι σημαντικοί παράγοντες η έκφραση των απόψεων πριν τη λήψη αποφάσεων, το 
άνοιγμα των εκπαιδευτικών σε διαφορετικές προσεγγίσεις, η επίλυση ζητημάτων σε συνεργασία με 
τη σχολική ηγεσία και η αναζήτηση κοινών πρακτικών. Τέλος, σύμφωνα με τον Κότικα (2019) το 
φύλο δεν φαίνεται να επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Σε ό,τι έχει σχέση με τον παράγοντα 

«Θέση ευθύνης», σύμφωνα με την ανάλυση διακύμανσης (One way anova) στατιστικά σημαντικές 
διαφοροποιήσεις δεν ανιχνεύθηκαν, παρά μόνο στην περίπτωση της δήλωσης «Υποκινείται για να 
αναλάβει πρόσθετα καθήκοντα». Περαιτέρω ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού κριτηρίου 
Bonferroni έδειξαν ότι η μέση βαθμολογία για τους διευθυντές ήταν σημαντικά διαφορετική από τη 

βαθμολογία των υποδιευθυντών. Ωστόσο, η βαθμολογία των εκπαιδευτικών δεν διέφερε σημαντικά 
από τις υπόλοιπες βαθμολογίες. 
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ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΠΠΣΧ) 

 
Καραγκιόζης Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

Περίληψη  

Με την αξιολόγηση στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία ασχολείται η εργασία εστιάζοντας στο 

πώς αντιλήφθηκαν την όλη διαδικασία οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν, αλλά και τις  
θέσεις που έχουν τόσο για την αυτή καθ’ αυτή  αξιολόγηση, όσο και τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόστηκε η διαδικασία. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών είναι ποικίλες και διαφορετικές. Οι πλέον 
απαισιόδοξοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι εκπαιδευτικοί να αναλώνουν τον 

χρόνο τους στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και όχι στο κατ’ ουσίαν έργο τους, 
ενώ η πλειοψηφία θεωρεί ότι η όλη διαδικασία ήταν θετική. Στη δική μας μελέτη (2016), που 
εκπονήθηκε στο πλαίσιο έρευνας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 

http://bit.ly/393wVMY
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Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) επιχειρήθηκε η ερμηνεία 
των απόψεων των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών δια της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου και 
προσδοκάται ότι τα συμπεράσματα της μελέτης μας μπορούν να  συμβάλλουν εποικοδομητικά  στον 
σχεδιασμό και την οργάνωση της αξιολόγησης στην επόμενη φάση.  

 
Λέξεις κλειδιά: πρότυπα, πειραματικά, σχολεία, αξιολόγηση 

1. Εισαγωγή 

Σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται και μεταλλάσσεται, σε μια κοινωνία που οι ανάγκες 
της αλλάζουν και οι καλύτερες ευκαιρίες δίδονται σε αυτούς που το κυρίαρχο εφόδιο τους είναι η 
γνώση, και μάλιστα η γνώση η πολύπλευρη - που είναι άρρηκτα  συνδεδεμένη  με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ικανότητές τους -  οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικό σύστημα να 
ανταποκριθούμε στις νέες  απαιτήσεις  των καιρών. 

Αν, λοιπόν, θέλουμε να αποκτήσουμε ένα ποιοτικότερο εκπαιδευτικό σύστημα, οφείλουμε να 
υιοθετήσουμε τις διαδικασίες εκείνες που θα συμβάλλουν στην ορθή, αξιοκρατική και ουσιαστική 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά. Άλλωστε, και το 
ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, εκτιμά ότι το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχει ανάγκη από 
αξιοκρατική πνευματική άμιλλα, από την καινοτομία, από νέες μεθόδους και πρακτικές και από  την 
αναβάθμιση της ποιότητας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς (ΥΠΕΠΘ, 2011). 

Με την αξιολόγηση, έτσι όπως αυτή εφαρμόστηκε σε πιλοτικό επίπεδο, στα Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία ασχολείται η παρούσα εργασία εστιάζοντας, κυρίως, στο πως αντιλήφθηκαν 
την όλη διαδικασία οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που αξιολογήθηκαν, αλλά και τις θέσεις που έχουν τόσο, 
για την αυτού καθ’ αυτού  αξιολόγηση, όσο και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η διαδικασία. 

Επίσης, στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην εκπαιδευτική πραγματικότητα που επικρατεί. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Εκπαιδευτική πραγματικότητα στα ΠΠΣ 

Σήμερα, η εκπαιδευτική διαδικασία έχει εγκλωβιστεί, από τις μεταβολές που γίνονται στο 
θεσμικό πλαίσιο. Μεταβολές που, άλλες φορές είναι καινοτόμες και άλλες φορές απλά ενισχύουν 
τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. 

Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις στην εκπαίδευση έχουν προκαλέσει την ανησυχία των 
εκπαιδευτικών, καθώς δημιουργούν εργασιακή ανασφάλεια, ενώ η εκπαιδευτική τους διαδρομή 
επιβαρύνεται και από την γραφειοκρατία η οποία συνεχώς αυξάνεται. Οι αλλαγές αυτές λειτουργούν 
αποτρεπτικά για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα ΠΠΣ καθώς, σύμφωνα με τον νόμο, 

χάνονται οργανικές θέσεις εργασίας.  
Άλλωστε, είναι γενικά αποδεκτό ότι η χώρα μας έχει ανάγκη από καλά σχολεία που θα 

παρέχουν ποιότητα στην εκπαίδευση και θα είναι δημιουργικά. Αυτή η ανάγκη φέρνει τα Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία στην κορυφή των προτιμήσεων των γονέων.  

Ενισχυτικοί παράγοντες θεωρούνται η ιστορική παράδοση και οι επιτυχίες, που είχαν στην 
πάροδο του χρόνου, το καλό κλίμα που υπάρχει, η διασύνδεση στην έρευνα με τα Πανεπιστήμια, 
αλλά και ο εθελοντισμός που επιδεικνύουν ορισμένοι όμιλοι, για έρευνα και δημιουργικές 
δραστηριότητες (Στεργιόπουλος, 2015; Καρύδας, 2013). Παράλληλα, το διδακτικό προσωπικό, στα 

ΠΠΣ, έχει αποκτήσει  καλή και χρήσιμη εμπειρία που διαχέεται στους μαθητές (Frey, 1986).  

2.2. Η αξιολόγηση  

Όσον αφορά την αξιολόγηση θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι πριν ακόμη λειτουργήσει, στην 
Ελλάδα, ο θεσμός του μαζικού σχολείου, είχε θεσμοθετηθεί η εκπαιδευτική αξιολόγηση.  Ήταν μια 
πρώτη προσπάθεια να ελεγχθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρείχαν τα ιδρύματα και οι 
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διδάσκοντες στους μαθητές. Δυστυχώς όμως, χρησιμοποιήθηκε αυθαίρετα από την πολιτική ηγεσία 
υπό το πρόσχημα της ομοιομορφίας στην εκπαίδευση (Στάμος, 2004). 

Στο τώρα, και προκειμένου, να γίνει αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, να διαπιστωθούν οι 
παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά και να βελτιωθούν ή να επανασχεδιαστούν οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι, το εκπαιδευτικό σύστημα συμπεριέλαβε, στις δράσεις του, το στοιχείο της αξιολόγησης 
(Καπετσώνης, 2012).  

Στα θετικά σημεία της είναι ότι βελτιώνει την ποιότητα του συστήματος, δίνει χρήσιμες 
πληροφορίες ώστε να ληφθούν σωστές αποφάσεις, συμβάλλει στην αξιοκρατική στελέχωση (μέσα 

από την επιμόρφωση) και απενοχοποιεί τους εκπαιδευτικούς από τις αδυναμίες του συστήματος, 
ενισχύοντας έτσι τον επαγγελματισμό τους (Tsiakkiros & Pashiardis, 2002; Μαρκόπουλος & 
Λουρίδας, 2010). Ωστόσο, για να είναι αξιόπιστη μια εκπαιδευτική αξιολόγηση θα πρέπει να 
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως: σαφή κριτήρια (που θα καλύπτουν όλο το φάσμα 

του εκπαιδευτικού έργου), χρήση αξιόπιστων μηχανισμών, πολλές πηγές πληροφόρησης και 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία (Μαρκόπουλος & Λουρίδας, 2010).  

2.3. Τα μοντέλα και οι φορείς  της αξιολόγησης 

Αποφασιστικό ρόλο, στο πώς ερμηνεύεται η λειτουργία της αξιολόγησης, παίζει ο καθορισμός 
του δικαιώματος ελέγχου. Ο φορέας που κάνει την αξιολόγηση είναι το δημόσιο και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από την πολιτεία, ενώ ενισχυμένος είναι πλέον ο ρόλος των 

γονέων που κρίνουν, κυρίως, με βάση τις ακαδημαϊκές επιτυχίες ενισχύοντας τελικά τον 
ανταγωνισμό ανάμεσα στα σχολεία. Δικαιωματικά συμμετέχουν και οι ίδιοι οι διδάσκοντες 
βασιζόμενοι στον επαγγελματισμό τους (Γκανάκας, 2006).  

Όσον αφορά τα μοντέλα που ακολουθούνται κατά την αξιολόγηση αυτά είναι τρία και αφορούν 

την παραδοσιακή αξιολόγηση, τον επιστημονικό απολογισμό και την αυτό -αξιολόγηση (Σολομών, 
1998). Η παραδοσιακή αξιολόγηση, γίνεται με ιεραρχική χρήση και σκοπός της είναι να αναγκάσει 
μαθητές και εκπαιδευτικούς να υπακούουν σε κανόνες αγνοώντας τις όποιες ιδιαιτερότητες έχει κάθε 
Σχολείο. Ο Επιστημονικός απολογισμός, γίνεται μέσω ερωτηματολογίων, συμπεριλαμβάνοντας και 

το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του Σχολείου. Να σημειωθεί ότι πολύ συχνά 
χρησιμοποιούνται συνδυασμένα τα δύο πρώτα μοντέλα καθώς διαθέτουν τα ίδια αντικειμενικά 
εργαλεία, για να συλλέξουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα και να τα συνδέσουν με μεθόδους 
έρευνας περισσότερο ποιοτικές (Κατσαρού-Δεδούλη, 2008). Τέλος, με την αυτό-αξιολόγηση δίνεται 

προτεραιότητα στη βελτίωση των εκπαιδευτικών και στον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών.  
Όσον αφορά τους φορείς της αξιολόγησης οι πιο σημαντικοί είναι ο Σχολικός Σύμβουλος και 

ο Διευθυντής του Σχολείου.   

2.4. Η αξιολόγηση στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣΧ) 

Αν και η αυτό-αξιολόγηση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων συνδέεται με το 
επιστημονικό έργο των παιδαγωγών, εντούτοις δεν εμφανίζονται ικανοποιημένοι εκτιμώντας ότι η 

έρευνα που γίνεται δεν ανταποκρίνεται στους στόχους που τέθηκαν εξ αρχής. Παράλληλα, 
αμφισβητείται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αποτίμηση καθώς δεν εμπεριέχει τον συμβουλευτικό 
χαρακτήρα που οφείλει να έχει (Ρουμπέα, 2014; Χαρίτος και αλ., 2014).  

Επιπροσθέτως, δέχεται πολλά πυρά από συνδικαλιστικούς και πολιτικούς φορείς γιατί 

υποχρεώνει το σχολείο σε λογοδοσία, τόσο εκ των έσω όσο και στην κοινότητα που ανήκουν 
(Μαυρογιάννης, 2015). 

Πυρά αμφισβήτησης, όμως δέχονται και οι διευθυντές, αναφορικά με την ικανότητα τους να 
αξιολογούν, καθώς εκτιμάται ότι θα είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις μετρήσεις διερευνώντας 

τρόπους αναβάθμισης του σχολείου τους, επιζητώντας ανώνυμη αξιολόγηση από τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.  

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αξιολόγηση αυτή είχε περισσότερο τον χαρακτήρα 
διατήρησης της υφιστάμενης θέσης διδασκαλίας. Υπουργική απόφαση καθόρισε το θεσμικό πλαίσιο, 
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βάσει του οποίου κάθε παιδαγωγός μπορούσε να έχει έως και 100 μόρια (στο σύνολο των μονάδων 
αξιολόγησης) σε συγκεκριμένες κατηγορίες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την κατάρτισή του, την 
προϋπηρεσία και εμπειρία του, τη συμμετοχή του σε καινοτόμες δράσεις και την προσωπική 
συνέντευξη, η οποία ήταν προκαθορισμένη σε δέκα θεματικές ενότητες και μπορούσε να αλλάξει 

την τελική κατάταξη. Εκτός από την βαθμολογία με τα μόρια, στην αξιολόγηση, συμπεριλήφθηκαν 
και οι εκθέσεις από τον Σχολικό Σύμβουλο και τον Διευθυντή προκειμένου να υπάρξει τεκμηρίωση 
των μορίων. Οι εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαν στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, τη 
χαρακτήρισαν «ισορροπημένη», καθώς τόσο τα επιστημονικά όσο και τα εκπαιδευτικά προσόντα 

τους ελέγχθηκαν από το ΕΠΕΣ, τον Διευθυντή τους και τον Σχολικό Σύμβουλο, άτομα δηλαδή που 
είχαν επαφή με τα αξιολογούμενα πρόσωπα, και μπορούσαν να ελέγχουν τα τεκμήρια 
(Μαυρογιάννης, 2014).  

Προκειμένου να ξεκινήσει η δεύτερη φάση της αξιολόγησης η Δ.Ε.Π.Π.Σ  απηύθυνε σχετική 

πρόσκληση σε όλους τους εκπαιδευτικούς με ανοιχτή προκήρυξη των θέσεων, αλλά όσοι 
αξιολογήθηκαν θετικά, έχασαν τις οργανικές τους θέσεις κάτι που τελικά λειτούργησε ως 
αντικίνητρο στην επιχειρούμενη μεταρρύθμιση των Πειραματικών Σχολείων (Μπαλωμένου, 2014). 
Στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης δόθηκε έμφαση στα τυπικά προσόντα που είχαν οι υποψήφιοι 

αναφορικά με την παρουσία τους στο σχολείο, αλλά και την επιστημονική και τη διδακτική εμπειρία 
τους, η οποία προέκυπτε μέσα από την κατάθεση του portfolio καθώς και τη συνέντευξη (Μούσιου- 
Μυλωνά & Σαββάκης, 2014). 

Και αυτή η διαδικασία όμως, είχε τα «μελανά σημεία» της. Όπως παρατήρησαν ορισμένοι, «η 

διοίκηση έδειχνε να ενδιαφέρεται πιο πολύ να τηρηθούν οι ημερομηνίες παρά η ουσία της 
αξιολόγησης» (Γελαδάκη & Τρίμη-Κύρου, 2014). Πρόβλημα προέκυψε και με τους αξιολογητές, οι 
οποίοι, καθώς δεν είχαν οι ίδιοι αξιολογηθεί προηγουμένως, αμφισβητήθηκαν από τους 
αξιολογούμενους ενώ αφέθηκαν υπόνοιες και για υποκειμενικότητα, καθώς δεν παρουσιάστηκαν 

επαρκείς αποδείξεις που να τεκμηριώνουν την αξιολόγηση που έκαναν Το πλέον σημαντικό στοιχείο 
που αναδείχθηκε, σε αυτήν τη διαδικασία, ήταν η εκπαίδευση του ίδιου του αξιολογητή και η ανάγκη 
καθορισμού, εκ νέου, του ρόλου των ανθρώπων που στελεχώνουν την εκπαίδευση (Ανδρεαδάκης & 
Μαγγόπουλος, 2005; Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008), προκειμένου να θεσπιστεί ένα κοινό 

πλαίσιο αρχών και μεθόδων, με κοινούς άξονες, ώστε να μην παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις και 
ανισότητες στην βαθμολόγηση ανά επιτροπή (Μούσιου-Μυλωνά & Σαββάκης, 2013). 

2.5. Απόψεις εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης 

Οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη διαδικασία της αξιολόγησης 
είναι ποικίλες και διαφορετικές. Κάποιοι εστίασαν στις πολλές απαιτήσεις που υπήρχαν για 
επιστημονικό έργο, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται το ίδιο το διδακτικό έργο και να αδικούνται όλοι 

αυτοί που δίνουν έμφαση στην παραγωγή καλών και ποιοτικών αποτελεσμάτων. Κάποιοι 
παρατήρησαν ότι η επιστημονική αρτιότητα και τα πτυχία  ήταν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και δεν 
αποδείχθηκαν επί του πρακτέου. Άλλοι, επεσήμαναν το υποκειμενικό στοιχείο που προέκυψε με το 
δίπλωμα και την πιστοποίηση τα οποία θεωρούνταν αντικειμενικά προσόντα και μάλιστα μετρήσιμα, 

αλλά η επιλογή τους να μπουν στα κριτήρια και να «μετρήσουν» στη μοριοδότηση αντανακλούσε σε 
ιεραρχικές πεποιθήσεις που είναι υποκειμενικές.  

Το σύνολο, σχεδόν, των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι ο δεύτερος φάκελος (διδακτικό έργο) 
θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο βαθμολογικό ποσοστό, ενώ επεσήμαναν ότι δεν ήταν αρκετές οι δύο 

παρακολουθήσεις για την διαμόρφωση σωστής γνώμης από τον αξιολογούντα Σχολικό Σύμβουλο. 
Παράλληλα, υπήρξαν και διαμαρτυρίες για την υιοθέτηση και χρήση νέων πρακτικών στη 
διδασκαλία χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση. Ενστάσεις υπήρξαν και για το τρίτο portfolio και την 
αξιολόγηση (από τη Διεύθυνση και τον Σύμβουλο), αφού οι δράσεις που κατατέθηκαν, από τους 

εκπαιδευτικούς, αξιολογήθηκαν από τους ίδιους με αποτέλεσμα να δίδεται πριμ στην ποσότητα και 
όχι στην ποιότητα.  Και η συνέντευξη όμως, συγκέντρωσε πολλές αρνητικές απόψεις καθώς 
θεωρήθηκε υπερτιμημένη σε βαθμούς αλλά και περίσσια. Ορισμένοι, θεώρησαν ότι μέσω των 
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ερωτήσεων που τους τέθηκαν, στην διάρκεια της συνέντευξης, έγινε προσπάθεια να εκμαιεύσουν την 
άποψή τους για το νέο νόμο των ΠΠΣ και βαθμολογήθηκαν με βάση αυτή την άποψη. Οι πιο 
απαισιόδοξοι πάντως, εκτιμούν ότι μετά την εμπειρία της αξιολογικής διαδικασίας, στο εξής υπάρχει 
ο κίνδυνος οι εκπαιδευτικοί να αναλώνουν τον χρόνο τους στη συγκέντρωση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και όχι στο κατ’ ουσίαν έργο τους, τη διδασκαλία (Γελαδάκη & Τρίμη -Κύρου, 
2014). 

Υπάρχουν όμως και αυτοί, οι οποίοι ανήκουν στην πλειοψηφία, που θεωρούν ότι η όλη 
διαδικασία ήταν θετική υποστηρίζοντας μάλιστα, ότι υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια που έδιναν τη 

δυνατότητα και στον Σύμβουλο να κάνει τις παρατηρήσεις του και στον  εκπαιδευτικό να καταλάβει 
τι και πώς οφείλει να διδάξει (Κοπτσής & Ταξίδης, 2014). 

2.6. Προβληματισμοί  

Πριν παραθέσουμε τα στοιχεία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από μια δική μας έρευνα 
θα καταθέσουμε έναν προβληματισμό. Προβληματισμό που προκύπτει και από όλα όσα 
προαναφέραμε. Θέλουμε την αξιολόγηση; Αν ναι γιατί το Υπουργείο δεν έκανε χρήση των 

παιδαγωγικών ινστιτούτων που διαθέτει (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
και ΑΕΙ) ώστε να έχει ήδη παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιολόγησης; Και γιατί τα 
συνδικαλιστικά όργανα δεν έκαναν χρήση των δικών τους ινστιτούτων να κάνουν κάτι ανάλογο, 
ύστερα από διάλογο με τα μέλη τους; Γιατί ενώ στην υπόλοιπη Ε.Ε. και στον ιδιωτικό τομέα της 

εκπαίδευσης, στη χώρας μας, η αξιολόγηση θεωρείται εργαλείο αυτό -βελτίωσης ο δημόσιος τομέας 
της εκπαίδευσης αντιδρά; Μήπως τελικά, και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, το 
πελατειακό κράτος δεν πατάχθηκε; (Γεωργογιάννης 2013) 

2.7. Η δική μας έρευνα  

Σε μελέτη, που εκπονήθηκε από τον ομιλούντα, στο πλαίσιο έρευνας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της 

Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), επιχειρήθηκε η ερμηνεία των απόψεων των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών δια 
της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Ο πληθυσμός της έρευνάς μας αποτελείται από τους 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ΠΠΣ. Η διεξαγωγή της έρευνας 
έγινε τον Νοέμβριο 2015 με ηλεκτρονική αποστολή των ερωτηματολογίων. Σε αυτά υπήρχαν 19 

ερωτήσεις από τις οποίες, οι πιο πολλές είχαν την δυνατότητα πολλαπλών και εναλλακτικών 
απαντήσεων, ενώ οι ερωτηθέντες μπορούσαν να απαντήσουν σύμφωνα με τον βαθμό της συναίνεσης 
τους ή όχι σε μια ερώτηση. Για τον σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ευκαιριακή δειγματοληψία 
των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι και κλήθηκαν να 

απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Τα σχολεία, στα οποία μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο σε 
ηλεκτρονική μορφή και συμμετείχαν στην έρευνα περιγράφονται στον Πίνακα 1:  

 
Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ανάλογα με το σχολείο στο οποίο υπηρετούν 

 

Σχολεία Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Πoσοστό 
 1ο 12/Θ Πειραματικό Δ. Σχ.  

Θεσ/νίκης (Ενταγμένο στο Α.Π.Θ) 
23 32,4 32,4 32,4 

3ο 12/Θ Πειραματικό Δ. Σχ.  
Εύοσμου 

18 25,4 25,4 57,7 

Πειραματικό Δ. Σχ. Σερρών 
«Κων/νος Καραμανλής» 

16 22,5 22,5 80,3 

6/Θ Πειραματικό (πρώην Πιλοτικό) 
Δ. Σχ.  Θεσ/νίκης 

14 19,7 19,7 19,7 
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Σύνολο 71 100,0 100,0 100,0 
 

Πίνακας 13- Κατανομή εκπαιδευτικών ανάλογα με το σχολείο στο οποίο υπηρετούν.  

 

Αναφορικά με την μέθοδο δειγματοληψίας, που αφορά τις προσωπικές συνεντεύξεις, 
επιλέχθηκε η συμπτωματική ή ευκαιριακή δειγματοληψία. Σε αυτήν την περίπτωση ο ερευνητής 
απευθύνθηκε σε οικεία πρόσωπα (συναδέλφους, που συνυπηρετούν στο ίδιο σχολείο) και βοήθησαν, 

δια της συμμετοχής τους, στην εξέλιξη της διαδικασίας.  
Με βάση τα δεδομένα διαπιστώθηκε ότι στην έρευνά μας ανταποκρίθηκαν 51 γυναίκες 

(ποσοστό 72%) ενώ το ποσοστό των ανδρών του δείγματος (επί του συνόλου) ανέρχεται στο 28% 
(20 άνδρες). 

Κατανομή εκπαιδευτικών με βάση το φύλο 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Γυναίκα 51 71,8 71,8 

Άνδρας 20 28,2 28,2 

Σύνολο 71 100,0 100,0 
 

Πίνακας 14- Κατανομή εκπαιδευτικών με βάση το φύλλο  
 

Επιχειρώντας να συγκρίνουμε τις απαντήσεις, που είχαμε στο ερωτηματολόγιο, έγινε χρήση 

παρόμοιων ερωτήσεων και στις συνεντεύξεις. Στόχος μας ήταν να καλυφθούν τυχόν κενά που θα 
προέκυπταν και να γίνει πιο ισχυρή η εγκυρότητα της έρευνας δια του ερωτηματολογίου.  

Προσδοκάται, ότι μετά την διερεύνηση των στοιχείων τα συμπεράσματα  θα συμβάλλουν 
εποικοδομητικά  στον σχεδιασμό και την οργάνωση της αξιολόγησης στην επόμενη φάση. Ίσως να 

μην καλύπτουν το γενικό σύνολο, όμως θα έχει γίνει η καταγραφή των θέσεων και απόψεων, αλλά 
και της εμπειρίας που αποκόμισαν οι παιδαγωγοί κατά την διαδικασία αξιολόγησης που ήδη έγινε.  

2.8. Οι απόψεις των ερωτηθέντων 

Σε μια πρώτη ανάγνωση, η θέση των ερωτηθέντων είναι αρνητική. Θεωρούν ότι η αξιολόγηση 
δεν έχει βάση νομιμότητας και άρα δεν μπορεί να εντυπωθεί ως στάση της κοινωνίας. Σε αυτό 
συμβάλλει η αρνητική εικόνα που σχηματίστηκε από την εφαρμογή της αξιολόγησης στα ΠΠΣ, κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Συμφωνούν όμως, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, με την εσωτερική 
αξιολόγηση και αυτό έχει να κάνει με τον βαθμό ευκολίας της να ενσωματωθεί στις εσωτερικές 
λειτουργίες ενός Σχολείου. 

 Να σημειωθεί ότι από άλλες παρόμοιες έρευνες προκύπτει ότι ένα τμήμα της εκπαιδευτικής 

κοινότητας είναι αρνητικό, λόγω του συμβιβασμού του με την τωρινή κατάσταση. Ενός 
συμβιβασμού που υποκρύπτει την αδιαφορία τους (Παπαδάκης, 1994; Κυπριανού, 2004). Υπάρχουν 
όμως και έρευνες που αποτυπώνουν θέσεις εκπαιδευτικών που οι ίδιοι ζητούν την συμμετοχή τους 
σε μια αξιολογική διαδικασία, θεωρώντας εαυτούς ως τους πλέον κατάλληλους γνώστες της σχολικής 

πραγματικότητας, ευελπιστώντας παράλληλα ότι η αξιολόγηση θα εμφορείται από τα στοιχεία της 
δημοκρατικότητας και της αξιοπιστίας. 

 Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η  αξιολόγηση εγκυμονεί 
κινδύνους, τόσο για τους ίδιους όσο και για το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς υπάρχει έλλειψη 

αντικειμενικότητας, και τελικά δε δύναται να συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης  
(Μαστροδήμος, 2013). 

 Εστιάζοντας όμως στην ανάγκη να υπάρχει σύστημα αξιολόγησης, οι απόψεις των 
ερωτηθέντων ήταν διαφορετικές. Το θεωρούν αναγκαίο, αλλά υπό προϋποθέσεις. Θα πρέπει δηλαδή 

να συμφωνηθούν μέθοδοι και προδιαγραφές που θα είναι κοινά αποδεκτές και θα εξασφαλίζουν την 
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ακεραιότητά του, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καλλιεργηθεί σχετική νοοτροπία μέσα στο ίδιο το 
Σχολείο  (Στρίκας, 2014).  

 Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων γίνεται αντιληπτό ότι η  αξιολόγηση είναι μέρος ενός 
απώτερου στόχου που προσβλέπει στην εφαρμογή σχετικού προγράμματος δράσης, στην 

εκπαίδευση, το οποίο όμως καθυστερεί λόγω απουσίας πολιτικής βούλησης .  
 Όσον αφορά τις συνεντεύξεις, προβληματιστήκαμε καθώς παρατηρήθηκε έλλειψη 

ικανοποίησης για την μισθοδοσία τους και την αποδοχή της δικής τους συμβολής στην επίτευξη των 
στόχων του Σχολείου. 

  Οι ίδιοι θεωρούν αναγκαίο να δημιουργηθεί κλίμα αξιολόγησης, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή 
της, υπογραμμίζοντας ότι ο χαρακτήρας της αξιολογικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι βελτιωτικός 
και όχι τιμωρητικός. Τέλος εκτιμούν ότι η αξιολόγηση δύναται να αποτελέσει αναφαίρετο στοιχείο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας  (Τζουμέρκας, 2008). 

3. Συμπεράσματα – προτάσεις  

Με βάση τα παραπάνω, είναι εύλογο το συμπέρασμά μας ότι οι παιδαγωγοί είναι σε θέση να 

ενστερνιστούν την εφαρμογή της αξιολόγησης, εφόσον αυτή θα έχει στόχο να συμβάλλει στην 
επιμόρφωσή τους και να τους απενοχοποιήσει από τα λάθη που αποδίδονται κυρίως στις επιλογές 
που έγιναν από τις πολιτικές ηγεσίες  (Στρίκας, 2014).  

 Στη διάθεση πλέον της ηγεσίας του Υπουργείου είναι να διαμορφώσει ένα καλύτερο κλίμα, 

αναφορικά με την αξιολόγηση, και αυτό μπορεί να γίνει αν παρουσιάσει με απόλυτη σαφήνεια τους 
σκοπούς και τους στόχους που προσδοκά, δια μέσου της αξιολόγησης, και διοργανώσει σχετικά 
προγράμματα επιμόρφωσης που θα προϊδεάζουν τους εκπαιδευτικούς για αυτό που θα ακολουθήσει 
(Τσανίδου, 2015). Παράλληλα, το Υπουργείο οφείλει να ζητήσει τις απόψεις όλων των 

εμπλεκομένων φορέων και το αξιολογικό σύστημα που θα υιοθετηθεί να έχει διαχρονική αξία και να 
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους που τίθενται. 

 Προς αυτήν την κατεύθυνση, εξαιρετικά ελκυστική είναι  η ιδέα για αυτόματο και 
συνδεδεμένο διαδικτυακά (on line) σύστημα αξιολόγησης το οποίο μπορεί να παρέχει, με λίγους 

πόρους και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, συνεχή ενημέρωση για την αξιολόγηση του καθενός 
εκπαιδευτικού. Επιπροσθέτως, το συγκεκριμένο σύστημα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση της αξιολογικής διαδικασίας και εγγυάται ότι ο ίδιος τρόπος θα ακολουθηθεί για 
την αξιολόγηση όλου του οργανισμού  (Χατζηβασιλείου, 2012). 

 Καταλήγοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι όντως υπάρχουν 
κέρδη από την αξιολόγηση, εφόσον όμως αυτή λειτουργήσει προς την κατεύθυνση του 
αναστοχασμού και της βελτίωσης και βασιστεί σε ένα διαφανές μοντέλο το οποίο θα καταφέρει να 
πείσει τους εκπαιδευτικούς ότι είναι αξιοκρατικό και έγκυρο, θα τους δίνει το δικαίωμα της 

επανεξέτασης και για τους αξιολογητές θα προηγηθεί ουσιαστική επιμόρφωσή τους. Άλλωστε,  δεν 
πρέπει να λησμονούμε ότι η πλέον σημαντική προϋπόθεση για την συμμετοχή και παραδοχή της 
αξιολογικής διαδικασίας είναι η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους αξιολογητές και 
τους αξιολογούμενους  

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 
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Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ήπειρο και η μελέτη της επίδρασης  
των δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών στην συναισθηματική νοημοσύνη τους. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, παρουσίασαν  
μέτριο ως υψηλό επίπεδο Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ). Όσον αφορά τα αποτελέσματα από 

την εξέταση του ρόλου των δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη Συναισθηματική Νοημοσύνη  σε σχέση με την ηλικία, την 
προϋπηρεσία, το φύλο, τις σπουδές των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.  

 

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

1. Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στη ψυχολογία, την οργανωτική συμπεριφορά και την 
εκπαίδευση έχει αναδείξει την σημασία των συναισθημάτων, με αποτέλεσμα την εξέλιξη της 
υπάρχουσας γνώσης και την διαμόρφωση νέων αντιλήψεων για τη νοημοσύνη και την σημαντική 
επίδραση των συναισθημάτων στην καθοδήγηση της σκέψης (Petrides et al., 2016).  

Το ενδιαφέρον για τη σχέση ανάμεσα στο συναίσθημα και την νοημοσύνη σχετίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στην αντίληψη του Gardner (1983, οπ. αναφ. στους Davis et al, 2011) για τις «πολλαπλές 
νοημοσύνες» και ειδικότερα τη «διαπροσωπική νοημοσύνη» και την «ενδοπροσωπική 
νοημοσύνη».Η«διαπροσωπική νοημοσύνη» αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης των 

συναισθημάτων των άλλων και των προθέσεων τους και η «ενδοπροσωπική νοημοσύνη» αφορά την 
ικανότητα αυτογνωσίας και δράσης, με βάση «τη γνώση των συναισθημάτων και των κινήτρων του 
εαυτού» (Πλατσίδου, 2010).   

Βασιζόμενοι στο έργο του Gardner, οι πρωτοπόροι στην έρευνα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης Salovery & Mayer (1990), επικεντρώθηκαν στην αναγνώριση της συναισθηματικής 
νοημοσύνης(ΣΝ) ως μια ξεχωριστή μορφή νοημοσύνης, που περιελάμβανε τα συναισθήματα και 
έδωσαν τον πρώτο επίσημο ορισμό της ως «την ανάγκη των ατόμων να παρακολουθούν τα 
συναισθήματα του εαυτού τους και των άλλων και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, προκειμένου 

να ελέγχουν τις σκέψεις και τις πράξεις τους» (Salovery & Mayer, 1990, σελ.190).  
Η συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Quotient -EQ) έγινε ευρέως γνωστή έννοια, από τον 

Goleman (2011α) που υποστήριξε ότι έπρεπε να επαναδιατυπωθούν οι υφιστάμενοι ορισμοί της 
νοημοσύνης, ορίζοντας τη Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ) ως ένα σύνολο από ικανότητες, με τις 

οποίες είναι δυνατό κάποιος να αντέχει το άγχος και τις απογοητεύσεις, να ελέγχει τις παρορμήσεις 
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του, να έχει ελπίδα και ενσυναίσθηση. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι δυνατόν να αναπτυχθεί, 
σε ένα άτομο, χωρίς ηλικιακά όρια, με την προϋπόθεση ότι του παρέχεται η απαραίτητη  ανάλογη 
εκπαίδευση (Goleman 2011α).  

Για τον Goleman (2011β) η Συναισθηματική Νοημοσύνη, (EQ) και η Γνωστική Νοημοσύνη, 

(IQ), περιγράφουν ικανότητες, που αν και διαφορετικές δρουν σε συνδυασμό και 
αλληλοσυμπληρώνονται, όμως η συναισθηματική νοημοσύνη, «η νοημοσύνη της καρδιάς» (2011α, 
σελ.87), είναι αυτή που ενδυναμώνει την ολοκλήρωση του κάθε ανθρώπου.  

 Ακολούθως, ο Bar-Οn (1997) ορίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια 

σειρά από μη γνωστικές δυνατότητες και δεξιότητες, οι οποίες επηρεάζουν την 
ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.  

Οι Petrides και Furnham (2001) περιγράφουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως  
χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας που αφορά ουσιαστικά τις αντιλήψεις τους για τις 

συναισθηματικές τους ικανότητες, της κατανόησης, της ρύθμισης και της έκφρασης των 
συναισθημάτων, προκειμένου να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους και να διατηρήσουν την 
ευημερία τους. 

Σύμφωνα με την Πλατσίδου (2010) η συναισθηματική νοημοσύνη βρίσκει εφαρμογή τόσο στο 

χώρο της εργασίας όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης και της ανατροφής των παιδιών.  

2.Η Συναισθηματική Νοημοσύνη των Εκπαιδευτικών  

Η έρευνα που ασχολείται με τη συναισθηματική τους νοημοσύνη έχει αναγνωρίσει και 
τεκμηριώσει επαρκώς το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ικανότητα αυτή στην επαγγελματική 
ζωή των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στην πρόληψη των δυσμενών καταστάσεων όπως η επαγγελματική 
εξουθένωση (O'Boyle et al., 2011).  

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων, των πιέσεων και των συγκρούσεων που 
εμφανίζονται στην εργασία των εκπαιδευτικών, η καλύτερη ρύθμιση των αρνητικών συναισθημάτων 
και η κατανόηση των συναισθηματικών αντιδράσεων σε πηγές στρες, βοηθούν τους εκπαιδευτικούς 
στην καλύτερη προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον (Matthews, et al, 2017).   

Επιπλέον, η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών μπορεί να διευκολύνει τη θετική 
ατμόσφαιρα στην τάξη και τη θετική αλληλεπίδραση με τους μαθητές (Hamre et al.,2013).  Οι 
εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών τους παρέχοντάς 
τους εξατομικευμένες ευκαιρίες μάθησης και διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την τάξη (Perry & 

Ball, 2007·  Φλάμπουρας- Νιέτος, 2017). 
Η δυνατότητα ρύθμισης των συναισθημάτων, ο συναισθηματικός αυτοέλεγχος, η κατανόηση 

των συναισθημάτων των άλλων, μπορεί να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην οικοδόμηση 
θετικών σχέσεων με τους συναδέλφους τους(Brackett et al.,2010).  

Σχετικές μελέτες έχουν αναδείξει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως βασική δεξιότητα της 
ηγεσίας των εκπαιδευτικών που συσχετίζεται με αποτελεσματική διδασκαλία και θετικά 
αποτελέσματα στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών (Βάσσιου κ.α, 2019· 
Παναγόπουλος & Αναστασίου, 2019· Brinia et al., 2014 ). 

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για ερευνητική μελέτη της συναισθηματικής 
νοημοσύνης των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι έχουν επίδραση στην πρόοδο των μαθητών τους και 
ο ρόλος τους απαιτεί πολλές ικανότητες. 

3. Κυρίως μέρος 

3.1.Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα  

     Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση παραμέτρων της συναισθηματικής 

νοημοσύνης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ήπειρο. Επιμέρους στόχος 
αποτελεί η διερεύνηση της συσχέτισης των παραμέτρων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών της έρευνας.  
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3.2.Μεθοδολογία της Έρευνας  

     Στην παρούσα εμπειρική μελέτη έγινε χρήση της ποσοτικής προσέγγισης. Η έρευνα 

διεξήχθη με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω της πλατφόρμας της Google Forms μετά από 
πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς.  

 Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 233 εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, 131 
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 102 

νηπιαγωγοί που υπηρετούσαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων κατά τη χρονική περίοδο από 6 Απριλίου 2020 έως και 7 Μαΐου 2020.  

 Για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης επιλέχθηκε η κλίμακα  TEI Que SF, των 
Petrides & Furnham (2009). Το TEIQue σχεδιάστηκε σύμφωνα με το μοντέλο των Petrides & 

Furnham (2001) για τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ιδιαίτερο γνώρισμα κάθε ατόμου, βασισμένο 
στις προσωπικές εκτιμήσεις του καθενός για τη συναισθηματική του κατάσταση.  

Οι τέσσερις γενικές διαστάσεις του ερωτηματολογίου εμπεριέχουν άλλες δεκαπέντε διαστάσεις 
που αναφέρθηκαν στο μοντέλο των Petrides και Furnham . 

Η διάσταση της ευημερίας εμπεριέχει εκείνες της ευτυχίας, της αισιοδοξίας και της 
αυτοεκτίμησης. 

Ο αυτοέλεγχος περιλαμβάνει διαστάσεις όπως την αυτογνωσία, την αντίληψη των 
συναισθημάτων των άλλων, την ενσυναίσθηση, τον έλεγχο της παρορμητικότητας και την ικανότητα 

διαχείρισης του άγχους. 
Στη διάσταση της συναισθηματικότητας, εμπεριέχεται η ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται, 

να ρυθμίζει και να εκφράζεται συναισθηματικά, όπως επίσης να κατανοεί και να αποκωδικοποιεί τα 
συναισθήματα εκείνων που συναναστρέφεται. 

Η κοινωνικότητα σχετίζεται με την προσαρμοστικότητα του ατόμου στο περιβάλλον  που 
κοινωνικοποιείται, στη διεκδικητική του συμπεριφορά, στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις 
που αναπτύσσει. 

 Η κλίμακα αυτή αποτελείται από 30 ερωτήσεις – προτάσεις, ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει 

να σημειώσουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους μέσω μιας 7-βαθμιαίας κλίμακας Likert (1: 
Διαφωνώ απόλυτα έως 7: Συμφωνώ απόλυτα).  

     Η κλίμακα του παρόντος ερωτηματολογίου είναι ευρέως διαδομένη και έχει χρησιμοποιηθεί 
σε αρκετές έρευνες, όπου έχει διαπιστωθεί πως διαθέτει υψηλό δείκτη αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

(Petrides,2009· Cooper & Petrides, 2010).  
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μετά από τη στατιστική ανάλυση με το 

λογισμικό IBM SPSS Statistics 26.  

3.3 Αποτελέσματα   

3.3.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας η περιγραφική ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών που σχετίζεται με το φύλο 
(Πίνακας 1) δείχνει ότι η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες (68.7%).  

 

Πίνακας 1.  Κατανομή   των   εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  σύμφωνα   με   

το   φύλο (n=αριθμός εκπαιδευτικών,%=ποσοστό εκπαιδευτικών)  

 

Φύλο N % 

Γυναίκα 90 68.7 

Άνδρας 41 31.3 

Σύνολο 131 100.0 
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      Στον Πίνακα 2 που παρουσίαζει την κατανομή των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ηλικία 
διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι ήταν ηλικίας από 51 έως 60 ετών (44.3%). Πολύ μικρό ήταν το 
ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν με ηλικία 60 ετών και άνω ( 3.8%).  

    Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ήταν απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια) (65.6%) και οι 

περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν διέθεταν κάποιον επιπλέον τίτλο σπουδών (60.3%). Ωστόσο, αρκετοί 
ήταν και αυτοί που κατείχαν επιπλέον τίτλο σπουδών (26.7%).  

 
Πίνακας 2.Κατανομή των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σύμφωνα με την 

ηλικία(n=αριθμός εκπαιδευτικών,%=ποσοστό εκπαιδευτικών)  

 

Ηλικία N % 

22 – 30 ετών 14 10.7 
31 – 40 ετών 14 10.7 
41 – 50 ετών 40 30.5 

51 – 60 ετών 58 44.3 
60 ετών και άνω 5 3.8 

Σύνολο 131 100.0 

 
      Αναφορικά με τις νηπιαγωγούς που εργάζονταν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων το συνολικό δείγμα της έρευνας ήταν 102 γυναίκες. Από τα 
αποτελέσματα της κατανομής της ηλικίας παρουσιάζεται πως το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος  

(47.1%) ήταν μεταξύ 41-50 ετών (Σχήμα.1).  
 

 
Σχήμα 21. Κατανομή της ηλικίας του δείγματος 

 
Σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας τους το 55.9% από τους 102 ερωτηθέντες είχαν 11 -20 έτη 

υπηρεσίας. 
    Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες το 52,0% δήλωσαν ότι ήταν απόφοιτοι του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών, το 23,5% της Σχολής Νηπιαγωγών και το 24,5% του Τμήματος Επιστημών 
στην Προσχολική Αγωγή. Ως προς τους επιπλέον τίτλους σπουδών, από το σύνολο των ερωτηθέντων, 

οι 29 (46.8%) φοίτησαν στην ΑΣΠΑΙΤΕ και το Διδασκαλείο, οι 23 (46,8%) ήταν κάτοχοι 
Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού, ενώ οι 10 (16.1%) δεύτερου πτυχίου.  

3.3.2 Επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης  

Στον Πίνακα. 3 παρουσιάζονται τα επίπεδα της συνολικής συναισθηματικής νοημοσύνης των 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, καθώς και των 
τεσσάρων διαστάσεων που δημιουργούνται από την κλίμακά της.  

 
Πίνακας 3. Περιγραφικά στατιστικά των παραμέτρων TEI Que SF μέτρησης συναισθηματικής νοημοσύνης των 

εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  
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 Min Max Mean SD 

Συναισθηματική 
Νοημοσύνη 

2.00 7.00 5.08 1.1856 

Ευημερία 2.83 7.00 5.54 0.8928 

Αυτοέλεγχος 3.17 6.83 4.92 0.8416 

Συναισθηματικότητα 3.63 6.75 5.37 0.6596 

Κοινωνικότητα 1.67 6.50 4.88 0.8998 

 
Από τα περιγραφικά αποτελέσματα, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Μέση τιμή-Mean:5.08). Υψηλά είναι και τα επίπεδα της 

«Συναισθηματικότητας» (Mean:5.37), της «Ευημερίας» (Mean:5.54), του «Αυτοελέγχου» 
(Mean:4.92) και της «Κοινωνικότητας» (Mean:4.88).         

     Όσον αφορά το επίπεδο Συναισθηματικής Νοημοσύνης των νηπιαγωγών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων του δείγματος τα αποτελέσματα της 

περιγραφικής ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  
 

Πίνακας 4.  Περιγραφικα στατιστικά των παραμέτρων των παραμέτρων TEI Que SF μέτρησης συναισθηματικής 

νοημοσύνης των Νηπιαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 

 

  
Valid   
N 

Min Mean SD Max 

Συναισθηματική Νοημοσύνη  102 1.7 3.8 .5 6.2 

Ευημερία  102 2.2 4.5 .6 6.0 

Αυτοέλεγχος  102 1.7 3.8 .8 6.3 

Συναισθηματικότητα  102 1.5 3.1 .8 6.4 

Κοινωνικότητα  102 1.7 3.8 .7 6.0 

 
 Οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν επίπεδο Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης 3.8.  Όσον αφορά τις επιμέρους διαστάσεις της Σ.Ν., η υψηλότερη τιμή παρουσιάστηκε 
στην παράμετρο «Ευημερία» και η χαμηλότερη τιμή παρουσιάστηκε στην παράμετρο 

«Συναισθηματικότητα». 
     Όσον αφορά τα αποτελέσματα της διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε για το εάν η 

συναισθηματική νοημοσύνη ή κάποια από τις διαστάσεις της σχετίζονται με τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, έτη υπηρεσίας) των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης,  βρέθηκε ότι το φύλο επηρεάζει την «Ευημερία» (τιμή Ρ=0.021<0.05), τα έτη 
υπηρεσίας, τη «Κοινωνικότητα» (τιμή Ρ=0.004<0.05) και η λειτουργικότητα του σχολείου την 
«Συναισθηματικότητα» (τιμή Ρ=0.009<0.05) των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Επιπλέον, η μέση τιμή της μεταβλητής «Ευημερία» των γυναικών 

είναι μεγαλύτερη και ίση με 5.65 μονάδες από αυτή των ανδρών, η οποία ισούται με 5.32 μονάδες 
(Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5.Διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης, δημογραφικά χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικών ΠΕ Άρτας και 
στατιστική ανάλυση 

 

Διαστάσεις 

Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης 

Δημογραφικός 

Παράγοντας 

 

n 

 

MEAN ± SD 

Στατιστική 

Ανάλυση 

 Άνδρες 41 5.64 ± 0.93 Mann – 
Whitney U 

Test, P = 
0.021 

Ευημερία  
Γυναίκες 

 
90 

 
5.32 ± 0.78 

Κοινωνικότητα Έως 5 έτη υπηρεσίας 14 4.79 ± 0.77  

 6 – 10 έτη υπηρεσίας 4 4.96 ± 0.94 Kruskal – 
Wallis, P = 
0.004 

 11 – 20 έτη υπηρεσίας 51 4.55 ± 0.99 

 21 – 30 έτη υπηρεσίας 42 5.26 ± 0.75 

 30 έτη και άνω υπηρεσίας 17 4.98 ± 0.77  

  
Όσον αφορά το δείγμα των νηπιαγωγών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων  σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα των συσχετίσεων, με τον υπολογισμό  του μη παραμετρικού συντελεστή 

συσχέτισης Spearman, των μεταβλητών της ηλικίας, των νηπιαγωγών με τις επιμέρους διαστάσεις 
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με 
θετική κατεύθυνση ανάμεσα στην ηλικία του δείγματος και τις μεταβλητές «Συναισθηματική 
Νοημοσύνη » (rho=.417*, p<0.05), «Αυτοέλεγχος» (rho=.452*, p<0.05) και «Συναισθηματικότητα» 

(rho=.437*, p<0.05) όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.  Όσο αυξάνει η ηλικία των συμμετεχόντων τόσο 
μεγαλύτερη είναι η συναισθηματική τους νοημοσύνη, ο αυτοέλεγχος και η συναισθηματικότητα τους.  

  
Πίνακας 6. Αποτελέσματα συσχέτισης της ηλικίας των νηπιαγωγών με τις επιμέρους ομάδες ερωτήσεων  

 

  
Συναισθηματική 

Νοημοσύνη  
Ευημερία  Αυτοέλεγχος  Συναισθηματικότητα  Κοινωνικότητα 

Η
λ
ικ

ία
 

Correlation .417**   .452** .437**   

Sig.  0.000  0.000 0.000  

N 102  102 102  

Sig.   0.026    

N  102    

 

Από τον έλεγχο μέσων τιμών που πραγματοποιήθηκε (ANOVA-Πίνακας 7), φαίνεται πως 
υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις επιπλέον σπουδές πέρα του βασικού πτυχίου 
των νηπιαγωγών και τις μεταβλητές «Συναισθηματική Νοημοσύνη » (p=0.007<0.05), 
«Συναισθηματικότητα» (p=0.043<0.05) και «Κοινωνικότητα » (p=0.001<0.05).  

 
Πίνακας 7. Συσχέτιση της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών με τις επιμέρους ομάδες ερωτήσεων Συναισθηματικής Νοημοσύνης  

 
    N Mean SD F sig. 

Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 

ΑΣΠΑΙΤΕ - 

Διδασκαλείο 
29 3.7 0.3 

5.410 0.007 
Δεύτερο 

Πτυχίο 
10 4.3 1.0 
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Μεταπτυχιακό 

- Διδακτορικό 
23 3.9 0.3 

Total 62 3.9 0.5 

Συναισθηματικότητα 

ΑΣΠΑΙΤΕ - 
Διδασκαλείο 

29 3.0 0.6 

3.330 0.043 

Δεύτερο 

Πτυχίο 
10 3.8 1.4 

Μεταπτυχιακό 

- Διδακτορικό 
23 3.2 0.7 

Total 62 3.2 0.8 

Κοινωνικότητα 

ΑΣΠΑΙΤΕ - 

Διδασκαλείο 
29 3.6 0.5 

7.385 0.001 

Δεύτερο 

Πτυχίο 
10 4.4 0.9 

Μεταπτυχιακό 

- Διδακτορικό 
23 3.9 0.7 

Total 62 3.8 0.7 

4.Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών διαπιστώνεται ότι η συναισθηματική 
νοημοσύνη των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα  παρουσίασε μέτριες εως και 
υψηλές τιμές, εντοπίστηκαν όμως σημαντικές διαφορές μεταξύ των νηπιαγωγών Πρωτο βάθμιας 

Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και στο 
συνολικό σκορ αλλά και στις επι μέρους διαστάσεις της ΣΝ.  

Συγκεκριμένα,  σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, 
υψηλότερο ήταν το επίπεδο της  «ευημερίας» έτσι όπως το αντιλήφθηκαν και οι γυναίκες νηπιαγωγοί 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων της παρούσας έρευνας. Τα πορίσματα προηγούμενων 
ερευνών δείχνουν ότι οι υψηλές βαθμολογίες «ευημερίας» των εκπαιδευτικών, συσχετίζονται 
αρνητικά με την εξάντληση που προκύπτει από  την εργασία τους (Fiorilli, 2019).  Τα άτομα  με 
υψηλά επίπεδα «ευημερίας»  χαρακτηρίζονται από θετική στάση απέναντι στη ζωή και τις δυσκολίες 

της (Şahin, 2017), μπορούν να αντιμετωπίσουν περισσότερο αποτελεσματικά το άγχος και έχουν την 
ικανότητα σύμφωνα με τους Furnham,& Petrides (2003) να μετατρέψουν τις αρνητικές καταστάσεις 
σε ευκαιρίες.   

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, στους 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας βρέθηκε ότι το φύλο επηρεάζει την 
«ευημερία» , τα έτη υπηρεσίας την «κοινωνικότητα»  και η λειτουργικότητα του σχολείου την 
«συναισθηματικότητα». Το επίπεδο της «ευημερίας» των γυναικών κυμαίνονται σε υψηλότερα 
επίπεδα.  

Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με τα αντίστοιχα των εμπειρικών μελετών των  Birol, et al.2009· 
Anari 2012· Hekmatzadeh, et al 2016, τα οποία ανέδειξαν ότι οι γυναίκες συχνά παρουσιάζουν 
υψηλότερα επίπεδα ΣΝ από ότι οι άντρες, χωρίς όμως αυτό να συμβαίνει πάντα(Kafetsios & 
Zampetakis, 2008· Saklofske, et. al.2007). 

   Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης έδειξαν θετική συσχέτιση των παραμέτρων ΣΝ 
με την ηλικία ή τα έτη υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, τα «έτη υπηρεσίας» των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας   σχετίζονται θετικά με τις διαστάσεις «κοινωνικότητα» και 
«αυτοέλεγχος» της συναισθηματικής νοημοσύνης, γεγονός που σημαίνει ότι καθώς αυξάνεται η 

προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, αυξάνονται και οι δύο αυτές διαστάσεις. Η δημογραφική 
μεταβλητή της ηλικίας των νηπιαγωγών είχε επίσης θετική συσχέτιση με το επίπεδο της 
συναισθηματικής τους νοημοσύνης και ιδιαίτερα με  τις διαστάσεις  «αυτοέλεγχος» και την 
«συναισθηματικότητα» , που αυξήθηκαν με την πάροδο της ηλικίας τους.  
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Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα αντίστοιχα των μελετών  των  Mayer & Salovery, (1997)· 
Bar – On, (2000)·Ταλιαδώρου, (2007)· Ghanizadeh & Moafian, 2010), αλλά διαφοροποιούνται στην 
έρευνα της Anastasiou (2020), όσον αφορά τη διάσταση της «συναισθηματικότητας», η οποία 
παρουσιάζεται ότι μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας των εκπαιδευτικών.  

Μία πιθανή εξήγηση για τη θετική συσχέτιση της προϋπηρεσίας και  της ηλικίας με το επίπεδο 
συναισθηματικής νοημοσύνης, είναι ότι οι πιο μεγάλοι σε ηλικία ενήλικες μπορεί να αποκτήσουν 
υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη, λόγω της δια βίου μάθησης και της συσσώρευσης γνώσεων 
και εμπειριών ζωής  (Tsaousis& Kazi, 2013· Anastasiou, 2020). 

Οι άνθρωποι έχουν δυνατότητες να εξασκήσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής τους, ειδικά εάν συνεργάζονται στενά με άλλους.   Οι έμπειροι  ενήλικες 
μπορούν σταδιακά να βελτιώσουν την κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού τους και των 
άλλων, μέσα από τη δια βίου μάθηση  και να χρησιμοποιούν καλύτερες στρατηγικές 

συναισθηματικής ρύθμισης από τους νεότερους ενήλικες ( Sliter et al., 2013 ).  
    Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας οσον αφορά το υψηλό επίπεδο 

«συναισθηματικότητας» και «ευημερίας» και «αυτοελέγχου» καταδεικνύουν την ικανότητα των 
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, να αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται 

τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και των μαθητών τους και των συναδέλφων τους.  
Επίσης, αντιμετωπίζουν την κάθε δυσκολία που μπορεί να παρουσιαστεί θετικά και με 

αισιοδοξία (Anari, 2012), θέτοντας μελλοντικούς στόχους. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις της ΣΝ 
επιδρούν σημαντικά στον εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με την Anastasiou (2020) οι εκπαιδευτικοί είναι  

πολύ πιθανό σε κάποια περίοδο του επαγγελματικού τους βίου να αισθανθούν εργασιακό άγχος, που 
θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εργασιακή τους απόδοση.  Η ικανότητα διαχείρισης των 
δικών τους συναισθημάτων και το υψηλό επίπεδο συναισθηματικής ωριμότητας θα βοηθήσει στην 
αποτροπή της εξάντλησής τους( Brackett & Katulak, 2010· Anastasiou & Papakostantinou, 2014).   

     Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η συσχέτιση του επιπέδου σπουδών με τη Συναισθηματική 
Νοημοσύνη των εκπαιδευτικών. Στους εκπαιδευτικούς ΠΕ Άρτας  οι «επιπλέον σπουδές» 
παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση με την «κοινωνικότητα». Αντίθετα,  η ύπαρξη επιπλέον τίτλων 
σπουδών συσχετίστηκε θετικά με υψηλότερα επίπεδα στη Συναισθηματική Νοημοσύνη, στη 

«συναισθηματικότητα» και στην «κοινωνικότητα» των νηπιαγωγών της ΠΕ Ιωαννίνων, σε σύγκριση 
με εκείνες που διέθεταν μόνο τον βασικό τίτλο σπουδών που ήταν απαραίτητος για την εισαγωγή 
τους στο επάγγελμα. Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν από έρευνα του Φλάμπουρα - Νιέτου 
(2017)  στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι περαιτέρω σπουδές των εκπαιδευτικών είναι πιθανό να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των συναισθηματικών τους δεξιοτήτων.  
Τα άτομα με υψηλή «συναισθηματικότητα» είναι ικανά να συνειδητοποιούν, να εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους και να διατηρούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις.  
Κρίνεται σημαντική η ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων ανάπτυξης και ενίσχυσης της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης ώστε οι εκπαιδευτικοί να  βελτιώσουν την αυτογνωσία τους και τις 
κοινωνικο-συναισθηματικές τους δεξιότητες, με αναμενόμενα οφέλη στις παιδαγωγικές πρακτικές 
τους και το έργο τους  (Valente et al., 2019).  

 Η προαναφερόμενη διαδικασία ανάπτυξης της ΣΝ των εκπαιδευτικών θα πρέπει να ξεκινήσει 

από τις προπτυχιακές σπουδές και να συνεχιστεί με προγράμματα δια βίου μάθησης. Σε αυτή την 
κατεύθυνση θα ωφελούσε ίσως και η δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων των πανεπιστημίων.  
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ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. 

 
Νικολοπούλου Αικατερίνη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
Δρ Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ  

 

Περίληψη  

 Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πολιτική/θεσμική εθνογραφία των δημόσιων σχολείων 
γονεϊκής επιλογής στην Ελλάδα: «Πρότυπων», «Πειραματικών», «Μουσικών», «Καλλιτεχνικών», 
«Εκκλησιαστικών». Για να συνδέσουμε το μακροεπίπεδο (κανονιστικά κείμενα/δημόσιος λόγος) με 
το μικροεπίπεδο, (οικογενειακές στρατηγικές), χρησιμοποιήσαμε το νοητικό σχήμα του Αμερικανού 

κοινωνιολόγου James Coleman. Η ανάλυση των δημοσιευμένων κειμένων για τα Πρότυπα και 
Πειραματικά κατέδειξε την έννοια της «αριστείας» ως κεντρική και αμφιλεγόμενη. Εξάλλου, για τα 
Μουσικά και Καλλιτεχνικά, ενώ δεν υφίσταται πόλωση ως προς την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους, 
στην πράξη δεν παρέχεται πάντα ουσιαστική κεντρική στήριξη. Η ανάλυση του ιδιωτικού λόγου 

(φαινομενογραφικές συνεντεύξεις) έδειξε ότι οι γονείς επιλέγουν συνειδητά τα συγκεκριμένα 
σχολεία, παρόλο που αναγνωρίζουν τα προβλήματα τους, υιοθετώντας ένα habitus αισιοδοξίας. 
Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι παρά τα πολυποίκιλα «άλλοθι» που υιοθετούν οι γονείς για την 
επιλογή σχολείου, όπως τον «πειραματισμό», την «αριστεία», το «ταλέντο», την «θρησκεία», κατά 

βάση εκφράζουν την ανάγκη τους για ένα καλό δημόσιο  σχολείο. 
  
Λέξεις κλειδιά: Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά 

σχολεία. 

1. Εισαγωγή  

Στη χώρα μας η επιλογή δημόσιου σχολείου γίνεται με βάση τις σχολικές περιφέρειες, δηλαδή 

με γεωγραφικά κριτήρια. Σύμφωνα με το ΠΔ 79/2017, άρθρο 7, παρ.  4, οι γονείς/ κηδεμόνες 
υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1754073916650493
http://ei.yale.edu/publication/emotional-intelligence-5/
https://doi-org.proxy.eap.gr/10.1080/0361073X.2013.808105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912004060
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σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, ενώ αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και 
γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του 
προς εγγραφή μαθητή. Σύμφωνα με την Υ.Α 10645/ΓΔ4/2018 (ΦΕΚ 120/Β/23 -1-2018) για τις 
«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», άρθρο 16, μετεγγραφή μαθητή/τριας πραγματοποιείται εφόσον 
υπάρχει αποχρών λόγος … είτε με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη 
υπηρεσιακής ανάγκης με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20. Στο 
άρθρο 17στ προβλέπεται η δυνατότητα μετεγγραφών εκτός γεωγραφικής περιφέρειας στους μαθητές 

που θα φοιτήσουν σε Πρότυπα- Πειραματικά και Μουσικά- Καλλιτεχνικά σχολεία. Όλοι οι 
υπόλοιποι λόγοι που δικαιολογούν τη μετεγγραφή εκτός χωροταξικών ορίων είναι πράγματι λόγοι 
«αποχρώντες», όπως αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, μετακόμιση, κατάργηση σχολικής μονάδας, 
αλλαγή του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια κλπ. Τα σχολεία που μπορούν να επιλέξουν οι 

Έλληνες γονείς με βάση τη νομοθεσία είναι:  

• Δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια  

• Ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια ειδικής αγωγής για μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

• Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία στις δύο πρώτες βαθμίδες  

• Μουσικά, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια  

• Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια  

• Διαπολιτισμικά σχολεία  

• Μειονοτικά σχολεία 

• Ιδιωτικά σχολεία 

Όπως είναι φανερό, το σύστημα είναι συγκεντρωτικό και σαφές. Παρά τη σαφήνεια της 
ελληνικής νομοθεσίας, όμως, παρατηρείται στη χώρα μας το φαινόμενο πολλοί γονείς να μετακινούν 
τα παιδιά τους και να τα εγγράφουν σε άλλα σχολεία από αυτά της γειτονιάς τους. Για παράδειγμα, 
δηλώνουν ψευδή διεύθυνση κατοικίας για να φοιτήσουν σε άλλο δημόσιο σχολείο, ή τα εγγράφουν 

σε κάποιο πρότυπο, πειραματικό, μουσικό ή καλλιτεχνικό εφόσον περάσουν τις εξετάσεις ή 
κληρωθούν, ή τα εγγράφουν σε κάποιο ιδιωτικό, αν μπορούν να το πληρώσουν ή τα παρακινούν να 
δώσουν εξετάσεις για υποτροφία σε αυτά (Θεριανός & Φωτόπουλος, 2011). Η ίδρυση, δηλαδή, 
δημόσιων σχολείων γονεϊκής επιλογής, τα οποία μελετάμε, αποτελεί μια απάντηση στις απαιτήσεις 

των γονέων, όμως ταυτόχρονα αποτελεί έναν ιδεολογικό μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει στην κρατική 
εκπαιδευτική πολιτική να δημιουργεί νέες εκπαιδευτικές ταυτότητες εξασφαλίζοντας ευεργετήματα 
για ορισμένους τύπους σχολείων που στοχεύουν στην ανάδειξη «χαρισματικών» ή «ταλαντούχων» 
μαθητών (Ζορμπά, 2006). Δηλαδή, κάποια από τα σχολεία που μπορούν να επιλέξουν οι γονείς, 

θεωρούνται σχολεία-ελίτ στη δημόσια εκπαίδευση, όπως τα Πρότυπα και Πειραματικά, καθώς και 
τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά. 

Βασικός σκοπός της έρευνάς μας είναι να διερευνήσουμε και να «φωτίσουμε» το ζήτημα της 
γονεϊκής επιλογής ενός δημόσιου σχολείου στην Ελλάδα. Οι επιμέρους στόχοι μας είναι, καταρχάς, 

να εντοπίσουμε τα δημόσια σχολεία που συνιστούν μια διαφορετική γονεϊκή επιλογή, καθώς και τα 
κοινά τους χαρακτηριστικά παρά τις επιφανειακές διαφορές τους. Επιπλέον, θα επιδιώξουμε να 
συνομιλήσουμε αφενός με γονείς, ώστε να αφουγκραστούμε τις βαθύτερες αιτίες που τους έσπρωξαν 
προς την συγκεκριμένη επιλογή, τις προσδοκίες τους από τα σχολεία που επέλεξαν και την 

οικογενειακή στρατηγική που ακολούθησαν, μέχρι να ευωδοθεί η επιθυμία τους και αφετέρου με 
στελέχη και φορείς των Προτύπων, Πειραματικών, Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων, 
προκειμένου να αντιληφθούμε «εκ των έσω» τη δική τους οπτική γωνία, τα οράματά και τους 
προβληματισμούς τους για τα σχολεία που στηρίζουν. Επιπροσθέτως, θα ερευνήσουμε κείμενα στο 

διαδίκτυο με τις αντιδράσεις πολιτικών, φορέων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, γονέων απέναντι 
στο ζήτημα της επιλογής σχολείου. Τέλος, θα «δώσουμε τον λόγο» στα ίδια τα δημόσια σχολεία 
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γονεϊκής επιλογής ερευνώντας την εικόνα που προβάλλουν στην κοινωνία μέσω των επίσημων 
ιστοσελίδων τους.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε είναι τα εξής: 

• Ποια είναι τα δημόσια σχολεία γονεϊκής επιλογής στην Ελλάδα;  

• Ποιες ήταν κατά τη γνώμη συγκεκριμένων γονέων οι αιτίες που έκαναν την επιλογή ενός 

«διαφορετικού» σχολείου; Τι αποκάλυψαν σε επίπεδο «ιδιωτικού» λόγου; Ποιες είναι οι 
προσδοκίες τους;  

• Τι λένε ορισμένα στελέχη και φορείς των Προτύπων, Πειραματικών, Μουσικών και 
Καλλιτεχνικών σχολείων για τα σχολεία που υπηρετούν και στηρίζουν; Ποια οράματα 

αποκαλύπτουν και ποιους προβληματισμούς;  

• Πόσο και πώς εμφανίζονται στον «δημόσιο λόγο» τα συγκεκριμένα σχολεία γονεϊκής 
επιλογής; Ποιες αντιδράσεις έχουν εγείρει; Τι επιπτώσεις έχει αυτό στην αύξηση ή μείωση 
του αριθμού τους; 

•  Τι αποκαλύπτουν τα ίδια τα σχολεία μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους; 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Η ερευνητική μέθοδος στην παρούσα εργασία είναι μια ιδιότυπη δυναμική πορεία συλλογής, 
ανάλυσης και ερμηνείας ποιοτικών δεδομένων, η οποία έχει ως σκοπό να συνδέσει το 
«μακροεπίπεδο» και «μικροεπίπεδο», κατά Coleman, με επιλεγμένες ερμηνεύουσες θεωρίες από το 

πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και το πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Η μεθοδολογία 
μας, την οποία θα ονομάσουμε «Εθνογραφία των Θεσμίσεων» δανείζεται στοιχεία από την μέθοδο 
της «Πολιτικής Εθνογραφίας» (Policy Ethnography), και η οποία, όπως σκιαγραφείται από τον 
Dubois (2009), «έχει σκοπό να αναλύσει τις πραγματικές πρακτικές με τις οποίες ένας θεσμός ή μία 

πολιτική επιβάλλονται στην καθημερινή ζωή» (ό.π: 222). Η τελευταία έχει ως στόχο να μελετήσει, 
ως οιονεί «εθνογραφία», την κουλτούρα της θέσμισης των δημόσιων σχολείων «ελίτ»  στην Ελλάδα, 
δηλαδή το πώς το ιδεολόγημά τους προχωράει προς «τα κάτω», ενώ παράλληλα επιτρέπει ερμηνείες 
σε βάθος, κάτω από την επιφανειακή αντίληψη των πολιτικών θέσεων και δηλώσεων» και της οποίας 

«η ισχυρή αναλυτική λογική θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί στη θεσμική έρευνα στοχεύοντας στα 
εμπειρικά και όχι κανονιστικά δεδομένα, τα οποία παρουσιάζονται από μια σειρά αρχείων και 
δηλώσεων που συνιστούν κάποιου είδους θεσμική-πολιτική θέση ή στρατηγική (Richards & 
Farrokhnia, 2016: 1). 

  

Πολιτική

Συναίνεση Οικογενειακή

στρατηγική

Ζήτηση
Μακροεπίπεδο

Μικροεπίπεδο:

1

1) Κοινωνική επιρροή (δημόσιος λόγος)

2) Μύηση Ιδανική μοναδικότητα (ιδιωτικός λόγος)

3) Φροντιστηριακή εκπαίδευση, ιδιωτικά μαθήματα, καλλιέργεια στάσεων

4) Η φανερή εκπαιδευτική πολιτική

2

3

4

Το τραπεζοειδές του Coleman

 
 

Εικόνα 22: Το «τραπεζοειδές» του Coleman για τα δημόσια σχολεία γονεϊκής επιλογής 
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«Δεδομένα» στην έρευνά μας αποτελούν: 

• 136 «κείμενα» δημόσιου λόγου που δημοσιεύτηκαν από το 2006  έως το 2018 σε σχέση με τα 
υπό έρευνα σχολεία, όπως νόμοι, εγκύκλιοι, άρθρα, στα οποία εφαρμόσαμε την Ανάλυση 
Περιεχομένου 

•  333 τοποθετήσεις στη δημόσια διαβούλευση του 2011 για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, 
όπου και πάλι εφαρμόσαμε την Ανάλυση Περιεχομένου 

•  30 ιστοσελίδες σχολείων, τις οποίες αναλύσαμε με την Πολυτροπική Προσέγγιση  

•  ο «ιδιωτικός λόγος», ο οποίος έρχεται με την μορφή 12 αδόμητων φαινομενογραφικών 
συνεντεύξεων που έχουν ως σκοπό να αποκαλύψουν και να μεταφέρουν (όχι να γενικεύσουν) 

κοινούς ψυχολογικούς τόπους σε οικογενειακό επίπεδο σε σχέση με την «επιλογή».  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το βασικότερο χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων δημόσιων σχολείων είναι ο ισχυρός 
γονεϊκός ρόλος και η γονεϊκή εμπλοκή τόσο στην επιλογή όσο και στη σχολική ζωή του παιδιού. Για 
τον λόγο αυτό, υλοποιήσαμε φαινομενογραφικές συνεντεύξεις, σε βάθος, κατά κύριο  λόγο με γονείς, 
οι οποίοι αποτελούν, κατά τη γνώμη μας, «κρίσιμες περιπτώσεις», δηλαδή γονείς που εμφανώς 

έκαναν την επιλογή αυτών των σχολείων με συγκεκριμένες στρατηγικές. Διαπιστώσαμε, καταρχάς, 
ότι οι συγκεκριμένοι συνεντευξιαζόμενοι εντάσσουν τις οικογένειές τους στα μεσαία στρώματα και 
φρόντισαν να έχουν την πληροφόρηση είτε από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο είτε από γνωστούς 
είτε από τον συνδυασμό και των δύο. Ακόμη, κάποιοι ομολόγησαν ότι δεν δίστασαν να κάνουν την 

αίτηση εν αγνοία του παιδιού και μετά το έπεισαν. Βέβαια, υπήρχαν και οι περιπτώσεις των μαθητών 
που λόγω μειωμένης κοινωνικότητας στο Δημοτικό επιθυμούσαν και οι ίδιοι να αλλάξουν περιοχή. 
Όλοι, πάντως, οι γονείς με τους οποίους μιλήσαμε θεωρούν ότι τα παιδιά τους έχουν κάποια ιδιαίτερα  
χαρακτηριστικά, όπως ωριμότητα, ευφυΐα, ικανότητες, ασχολούνται με πολλές δραστηριότητες, 

γεγονός που, κατά τη γνώμη μας, δικαιολογεί στη συνείδησή τους την άποψη «διαφορετικά» σχολεία 
για «διαφορετικά» παιδιά και επιβεβαιώνοντας τη θεωρία του Bourdieu (1986) περί πολιτιστικού 
κεφαλαίου και κοινωνικής αναπαραγωγής. Για τους λόγους αυτούς, προκρίνουν οι περισσότεροι από 
όσους συνομιλήσαμε τις εξετάσεις, ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της τύχης και οι εισακτέοι 

να είναι όχι μόνο οι καλύτεροι, αλλά και κατόπιν συνειδητής επιλογής από πλευράς οικογενειακού 
περιβάλλοντος. Το θεωρητικό υπόβαθρο της «αξιοκρατίας» στη νεοφιλελεύθερη εκπαίδευση και η 
προσπάθεια κοινωνικής αναπαραγωγής είναι στο σημείο αυτό φανερές. Οι «πιο ικανοί» δικαιούνται 
«καλύτερης εκπαίδευσης». Άλλωστε, σύμφωνα με το «Φαινόμενο της Μύησης» στην κοινωνική 

ψυχολογία (Heinzen & Goodfriend, 2019: 500) «οι άνθρωποι συνήθως επιθυμούν περισσότερο 
ομάδες που είναι δύσκολο να εισχωρήσει κανείς. Αν μια ομάδα απαιτεί ένα είδος μύησης, ή αν 
δέχεται νέα μέλη κατόπιν πρόσκλησης αντί αίτησης, το να γίνει κανείς μέλος προσδίδει μια αίσθηση 
τιμής και κύρους». Συνεπώς, οι γονείς νιώθουν «τιμή» τα παιδιά τους να ανήκουν σε μια ομάδα 

«ιδιαίτερων» σχολείων, για την είσοδο στα οποία χρειάστηκε να «κουραστούν». Από  την άλλη 
πλευρά, η θεωρία της «Ιδανικής Μοναδικότητας» (Optimal distinctiveness) δίνει στα παιδιά τους 
«ταυτόχρονα το πλεονέκτημα να αντιμετωπίζονται από τη μια ως μοναδικά και σημαντικά άτομα και 
από την άλλη να ανήκουν σε μια έστω μικρή, ομάδα ελίτ. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι ούτε πολύ 

ξεχωριστά (στοιχείο που ίσως υπονοεί κοινωνικό αποκλεισμό ή στίγμα), ούτε πολύ ανώνυμα 
(χάνοντας εντελώς την μοναδικότητα). Υπάρχει ένα επίπεδο μοναδικότητας που είναι ακριβώς στη 
μέση» (ό.π.: 512). Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι οι γονείς των δημόσιων σχολείων γονεϊκής 
επιλογής νιώθοντας ότι τα παιδιά τους διαθέτουν μία «ιδανική μοναδικότητα» θεώρησαν ως στίγμα 

τη δήλωση του Α. Μπαλτά περί «ρετσινιάς» της αριστείας, γεγονός που πυροδότησε τον δημόσιο 
διάλογο. Ως προς τις αιτίες επιλογής του σχολείου, όλοι όσοι δέχτηκαν να μας μιλήσουν επεσήμαναν 
ότι ήθελαν ένα σχολείο καλύτερο από της γειτονιάς τους, με ανεβασμένο επίπεδο μαθητών και 
καθηγητών, με ποικιλία διδακτικών μεθόδων και ερεθισμάτων. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι γονείς 

εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για το μέλλον των παιδιών τους και τις σπουδές τους είτε στην Ελλάδα, 
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είτε στο εξωτερικό. Τα σχολεία γονεϊκής επιλογής, δηλαδή, πιστεύουν ότι λειτουργούν ως βάση για 
να αποκτήσουν τα παιδιά τους την «κατάλληλη μόρφωση», τα «εφόδια» και να ικανοποιήσουν 
αργότερα τους στόχους τους, που συσχετίζονται βεβαίως με την κοινωνική καταξίωση. Η αισιοδοξία 
αποτελεί το κοινό habitus των σχολείων αυτών, για να μιλήσουμε με όρους του Bourdieu, γεγονός 

το οποίο, αν συνδυαστεί με την οικονομική κρίση της χώρας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς 
αποτελεί εξαίρεση στον γενικό κανόνα της απομυθοποίησης και απαξίωσης του θεσμού της 
εκπαίδευσης από το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι οι γονείς με τους οποίους 
συνομιλήσαμε δεν έχουν αντιληφθεί τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα των συγκεκριμένων 

σχολείων.  
Εξάλλου, εκτός από τους γονείς, ως «κρίσιμες περιπτώσεις» θεωρήσαμε στελέχη και φορείς 

των σχολείων αυτών και για τον λόγο αυτό πήραμε και από κάποιους φαινομενογραφικές 
συνεντεύξεις σε βάθος. Τα συγκεκριμένα στελέχη και φορείς των σχολείων αυτών, όπως δήλωσαν, 

ξεκίνησαν με μεγάλες προσδοκίες, αλλά απογοητεύτηκαν από την πράξη, η οποία στέρησε το όραμα 
στα ΠΠΣ και έχει δημιουργήσει πολλά λειτουργικά προβλήματα στα Μουσικά-Καλλιτεχνικά. 
Θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα σχολεία πέραν των γονέων και των εκπαιδευτικών χρειάζονται την 
κρατική στήριξη, είτε σε θέματα στοχοθεσίας, είτε σε διοικητικά-λειτουργικά κενά. Πάντως, είναι 

χαρακτηριστική η φράση ενός στελέχους που ακούσαμε ότι «τα συγκεκριμένα σχολεία είναι όμοια 
στην αντίθεσή τους» και ότι «τα Πρότυπα–Πειραματικά πρέπει να βάλουν περισσότερη τέχνη και τα 
Μουσικά-Καλλιτεχνικά περισσότερη εγκύκλια γνώση», καθώς και του πρώην Υπουργού Παιδείας, 
Νίκου Φίλη, ότι «τα Καλλιτεχνικά Σχολεία αποτελούν τα νέα Πρότυπα». Οι δηλώσεις αυτές 

επικυρώνουν τη θεωρία μας για τον ενιαίο χαρακτηρισμό όλων αυτών των διαφορετικών τύπων 
σχολείων ως δημόσια σχολεία γονεϊκής επιλογής. Επιπλέον, καταδεικνύεται ότι η εκπαιδευτική 
πολιτική της διαφοροποίησης της δημόσιας συμπεριληπτικής και ενιαίας εκπαίδευσης προχωράει, 
ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση, ταυτοχρόνως στο μακροεπίπεδο και το μικροεπίπεδο, με τον 

δημόσιο λόγο από τη μία μεριά και τους λανθάνοντες ψυχολογικούς μηχανισμούς από την άλλη. Η 
δημιουργία ενός habitus αισιοδοξίας αποτελεί κοινό τόπο στα υπό έρευνα σχολεία. Τα μεσαία 
κοινωνικά στρώματα χρησιμοποιούν τα επιλεκτικά σχολεία προκειμένου να εξαργυρώσουν το 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό τους κεφάλαιο, προσβλέποντας όχι τόσο σε μια αόριστη 

«αριστεία», αλλά σε μία τελείως ορατή και ατομική διαφοροποίηση, καθώς και σε μία απολύτως 
συγκεκριμένη κοινωνική κινητικότητα. 

Παράλληλα με τον «ιδιωτικό λόγο» εξετάσαμε και τον «δημόσιο λόγο» για τα συγκεκριμένα 
σχολεία. Ξεκινήσαμε από τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο από το 2006 για τα 

Μουσικά και Καλλιτεχνικά και από το 2011 για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά μέχρι 
το 2018. Ας μην ξεχνάμε ότι o ηλεκτρονικός τύπος δεν ήταν εξίσου διαδεδομένος τα προηγούμενα 
χρόνια, οπότε η έρευνά μας επικεντρώθηκε στην τελευταία δωδεκαετία. Στη συνέχεια, ερευνήσαμε 
τους νόμους που καθορίζουν τη λειτουργία τους και τους εκπεφρασμένους στόχους τους. Επίσης, 

μελετήσαμε τα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση του 2011 για τα Πρότυπα Πειραματικά και, τέλος, 
τις ίδιες τις ιστοσελίδες των σχολείων, που αποτελούν και την δημόσια εικόνα τους στην κοινωνία. 
Όσον αφορά στη στοχοθεσία των σχολείων αυτών από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι για τα 
Πρότυπα-Πειραματικά το 2011 ήταν ξεκάθαροι. Υψηλή παιδεία για όλους, πρακτική άσκηση 

φοιτητών, εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη, καινοτομία, δημιουργικότητα, αριστεία με ομίλους και 
πειραματισμός. Η πολυσυζητημένη λέξη «αριστεία» εμφανίζεται επισήμως στο ΦΕΚ 3699/2011 
αποκλειστικά στο σημείο αυτό και μάλιστα σε συνδυασμό με τους ομίλους. Ο αντίκτυπός της όμως 
ήταν τεράστιος, εφόσον, όπως διαπιστώσαμε, ήταν κεντρικό ζήτημα τόσο στη δημόσια διαβούλευση 

του 2011, όσο και στα άρθρα του δημόσιου λόγου και προέβαλε ως το βασικό σημείο «τριβής» 
μεταξύ υποστηρικτών και επικριτών από την αρχή της πορείας τους. Μάλιστα, όταν το 2015 άλλαξε 
το νομικό τους πλαίσιο μετά την αλλαγή κυβέρνησης διαχωρίστηκαν τα Πειραματικά από τα 
Πρότυπα. Όλα ονομάστηκαν Πειραματικά με σκοπό τις πιλοτικές εφαρμογές και τρόπο εισαγωγής 

την κλήρωση και παρέμειναν 5 Πρότυπα για ιστορικούς λόγους με εξετάσεις και σκοπό την 
«εισήγηση για προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων, ετήσιου προγραμματισμού και τρόπων 
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αξιολόγησης στη ΔΕΠΠΣ». Η ασάφεια στη διατύπωση των στόχων τους και τα κύματα αντιδράσεων 
μετά τη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Αριστείδη Μπαλτά, ότι η «αριστεία είναι ρετσινιά» έχει 
αποστερήσει από τα συγκεκριμένα σχολεία το όραμα και την προοπτική τους. Ταυτόχρονα, η 
ανύπαρκτη κρατική στήριξη και η ιδεολογική φόρτιση της λέξης «αριστεία» καταδίκασαν τα 5 

Πρότυπα Σχολεία σε λειτουργία «αυτόματου πιλότου», μετά τις κατηγορίες που δέχτηκαν περί 
ελιτισμού, ανισότητας και ανταγωνισμού. Στο σημείο αυτό, γίνεται εμφανής η διαρκής 
ανατροφοδότηση ανάμεσα στην πολιτική, τον δημόσιο και μετά στον ιδιωτικό λόγο. Σύμφωνα με 
τον Σίμμελ, ανάμεσα στο άτομο και στην κοινωνία βιώνεται μια δυναμική ή διαλεκτική ένταση 

(Farganis, 1993), ενώ σύμφωνα με τη θεωρία του Coleman η κρατική πολιτική ήταν αυτή που 
δημιούργησε τα συγκεκριμένα σχολεία, ακόμη και υπό καθεστώς προβληματισμού και 
αμφισβήτησης, όπως φάνηκε και στη δημόσια διαβούλευση. Ο δημόσιος λόγος στην πλειονότητα 
του τα επέκρινε, όμως στην «καρίνα» του τραπεζοειδούς του Coleman, οι γονείς των μεσαίων 

στρωμάτων τα υποστήριξαν, καθότι επιζητούσαν σχολεία διαφορετικά, για «ιδιαίτερους» μαθητές 
και τα θεώρησαν ως ευκαιρία τα παιδιά τους να επικυρώσουν τα προνόμια της τάξης τους και ίσως 
να κινηθούν κοινωνικά προς τα πάνω. Στη συνέχεια, η επόμενη κυβέρνηση απαξίωσε τα Πρότυπα 
Πειραματικά και ο δημόσιος λόγος σε μία υπερπληθώρα άρθρων της συγκεκριμένης χρονιάς τονίζει 

το πολωτικό κλίμα ανάμεσα στους υποστηρικτές και τους επικριτές. Οι γονείς από την άλλη, στην 
«καρίνα» του τραπεζοειδούς, δεν συμφωνούν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα 
σχολεία, όπως φαίνεται τόσο από τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν, όσο και από τη μεγάλη ζήτηση που 
έχουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην πολιτική να μεταφραστεί με διατήρηση των σχολείων αυτών, 

έστω και σε τυπικό επίπεδο. Μετά τις εκλογές στις 7-7-2019, πάντως, τα Πρότυπα, Πειραματικά 
έρχονται και πάλι στο προσκήνιο με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προεξαγγέλει τη 
δημιουργία Προτύπων, Πειραματικών σε κάθε νομό.  

Από την άλλη πλευρά, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά ιδρύθηκαν με σκοπό τη μουσική και 

καλλιτεχνική εξειδίκευση σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ακολουθήσει μια τέτοια πορεία, χωρίς 
να είναι υποχρεωτικό. Μάλιστα, τα Μουσικά σχολεία έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. 
Όμως, ενώ επιφανειακά φάνηκε να στηρίζονται πολιτικά από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό δεν 
ίσχυσε πάντα πρακτικά και ουσιαστικά, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα σχολεία, αν και 

πολλαπλασιάστηκαν, να έχουν πολλά λειτουργικά προβλήματα, τα οποία καταγράφονται με 
έντονους τόνους στον δημόσιο λόγο. Ανάλογα με την κυβέρνηση και την στήριξη που προσφέρει, τα 
λειτουργικά προβλήματα των σχολείων αυτών διογκώνονται ή συρρικνώνονται σε κάποιο βαθμό. 
Βλέπουμε δηλαδή και εδώ το «τραπεζοειδές του Coleman»: η κεντρική πολιτική να δημιουργεί 

σχολεία για ιδιαίτερους μαθητές «με ταλέντο», το κοινωνικό σύνολο να τα αγκαλιάζει με αποτέλεσμα 
η πολιτική βούληση και πάλι να τα πολλαπλασιάζει, χωρίς όμως πάντα να στηρίζει ουσιαστικά, 
γεγονός που καταγράφεται και στον δημόσιο και στον «ιδιωτικό» λόγο. Η προηγούμενη κυβέρνηση, 
πάντως, έδειξε να τα έχει «υπό την προστασία» της, σε αντίθεση με τα Πρότυπα/Πειρ αματικά, και 

να τα πολλαπλασιάζει επιλύοντας σε κάποιο βαθμό τα λειτουργικά τους προβλήματα. Αντίθετα, η 
σημερινή κυβέρνηση δείχνει να στηρίζει τα Πρότυπα/Πειραματικά, διότι τέθηκαν ως πρωταρχικό 
ζήτημα στον φάκελο που έδωσε ο νέος Πρωθυπουργός στην Υπουργό Παιδείας κατά την πρώτη του 
επίσκεψη στο Υπουργείο. 

 Όσο για τα Εκκλησιαστικά σχολεία, φαίνεται ότι είχαν μια πιο μοναχική πορεία τα τελευταία 
χρόνια, μια και θεωρούνται ότι απευθύνονται σε συγκεκριμένο πληθυσμό, ο οποίος έχει σχέση με 
την Ορθοδοξία και επιθυμεί το παιδί του να έχει «κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους, χωρίς 

να αποτελεί αποκλειστικό επαγγελματικό προσανατολισμό». Για τον λόγο αυτό, παρά τις 
αντιδράσεις της Εκκλησίας και παρά την άνθιση των θρησκευτικών σχολείων στον υπόλοιπο κόσμο 
μέσω των Free Schools και του συστήματος των vouchers, ο αριθμός των σχολείων αυτών στην 
Ελλάδα μειώθηκε από 20 σε 10 τα τελευταία χρόνια. Ο κίνδυνος όμως κατάργησης και άλλων 

σχολικών μονάδων έκανε και πάλι το «τραπεζοειδές του Coleman» να λειτουργήσει: Η κεντρική 
πολιτική βούληση επιθυμεί να αλλάξει την πορεία των σχολείων αυτών καθιστώντας τα γενικά 
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σχολεία με θρησκευτική εξειδίκευση, όπως τα Μουσικά-Καλλιτεχνικά. Η κοινωνία και οι γονείς τα 
ενισχύουν με αποτέλεσμα οι μαθητές στα εναπομείναντα σχολεία να αυξάνονται, ιδιαίτερα σε αυτά 
που επέτρεψαν τη φοίτηση και σε κορίτσια. Μάλιστα, η κίνηση αυτή επικυρώθηκε και από 
νομοθετικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν όχι μόνο τη φοίτηση κοριτσιών, αλλά και τη διοικητική 

αυτοτέλεια, για παράδειγμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, η οποία, προσομοιάζοντας σε 
σχολείο-ελίτ, δικαιούται με πόρους του Ιδρύματος να προσλαμβάνει δικούς της αναπληρωτές ή 
ωρομίσθιους καθηγητές, σε περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας δεν καλύψει τα λειτουργικά κενά 
μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Μένει βέβαια σε εκκρεμότητα το ζήτημα των Κέντρων Ιερατικής 

Μαθητείας, το οποίο όμως δεν αφορά το σύνολο των εκπαιδευόμενων, αλλά μόνο τους μελλοντικούς 
κληρικούς-ιερείς και στελέχη της Εκκλησίας και το οποίο ακόμη δεν έχει νομοθετηθεί. Είναι πιθανόν 
η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση με την εγγραφή κοριτσιών και την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών 
με ίδιους πόρους να αναβαθμιστεί, αν και εκφράζονται φόβοι ότι δεν θα υπάρχει επαρκές κίνητρο 

για όσους θέλουν να ακολουθήσουν πορεία ιερωμένου, μια και τα ΚΙΜ θα είναι μεταδευτεροβάθμια 
και θα μπορεί κάποιος να εγγραφεί ανεξαρτήτως του τύπου Λυκείου από το οποίο έχει αποφοιτήσει. 

3. Συμπεράσματα 

Το ζήτημα της γονεϊκής επιλογής σχολείου δεν είναι και τόσο νέο στην εκπαιδευτική πολιτική 
και στα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως. Αναφέρεται ήδη από το 1955 από τον Friedman και 
συμβαδίζει με το κοινωνικό αίτημα για μαζικοποίηση του σχολείου. Όσο ο σχολικός θεσμός 

επεκτείνεται και το αίτημα για ισότητα στην εκπαίδευση εντείνεται, τόσο οι γονείς των μέσων και 
ανώτερων κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων θα επιδιώκουν το δικαίωμα επιλογής σχολείου για τα 
παιδιά τους. Και, ενώ τα μεν ανώτερα στρώματα θα στραφούν στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα μεσαία 
στρώματα διεκδικούν τη δημόσια, κρατική υλοποίηση της διαφοροποίησης. Πρόκειται, κατά τη 

γνώμη μας, για τα «φοβικά» μεσαία στρώματα, τα οποία προσπαθούν να μετασχηματίσουν το 
πολιτιστικό κεφάλαιο που εναγωνίως παρέχουν στα παιδιά τους σε οικονομικό, με αποτέλεσμα η 
εκπαίδευση να θεωρείται μέσο κοινωνικής αναπαραγωγής και πιθανής κοινωνικής ανέλιξης. 
Παράλληλα, η φιλελευθεροποίηση της εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες και η κυριαρχία των 

κανόνων «της αγοράς» στην εκπαίδευση έχουν καταστήσει το ζήτημα της γονεϊκής επιλογής 
σχολείου παγκόσμιο. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρήσαμε να μελετήσουμε το ζήτημα της γονεϊκής 
επιλογής του δημόσιου σχολείου στην Ελλάδα παρά τον κεντρικό, συγκεντρωτικό χαρακτήρα του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετά δημόσια σχολεία γονεϊκής 

επιλογής σε όλη την επικράτεια. Πρόκειται για τα Πρότυπα σχολεία, τα Πειραματικά σχολεία, τα 
Μουσικά σχολεία, τα Καλλιτεχνικά σχολεία, καθώς και την Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. 
Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα λειτουργούν με όρους σχετικής αυτονομίας, σε σχέση με 
την υπόλοιπη δημόσια εκπαίδευση, εφαρμόζοντας σύστημα εισαγωγής των μαθητών και 

διαφοροποιημένες διαδικασίες πρόσληψης διδασκόντων.  
Οι εκάστοτε κυβερνήσεις επιθυμώντας να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των πολυπληθών 

μεσαίων στρωμάτων και να καθησυχάσουν, σε ένα βαθμό, τον φόβο τους για την κοινωνική 
κινητικότητα των παιδιών τους, δίνουν μεν ένα δικαίωμα «επιλογής» σχολείου προσφέροντας 

διαφορετικούς τύπους, ενισχύοντας όμως τον επιλεκτικό τους χαρακτήρα μέσω διαφορετικών 
μεθόδων εισαγωγής. Παράλληλα, ενώ προσφέρουν αυτή την επιλογή, έστω και σε περιορισμένο 
επίπεδο, και ιδρύουν ή πολλαπλασιάζουν κάποιους τύπους σχολείων, στη συνέχεια δεν τα στηρίζουν 
ουσιαστικά ούτε σε διοικητικό, ούτε σε λειτουργικό επίπεδο, αφήνοντας την καλή λειτουργία τους 

στο όραμα και τις προσπάθειες των Διευθυντών και εκπαιδευτικών που τα υπηρετούν.  
Οι γονείς, όμως, επιλέγοντας ένα δημόσιο μεν, αλλά «διαφορετικό» σχολείο για τα παιδιά τους 

νιώθουν αισιοδοξία και αυτό προσμετράται θετικά, καθότι αποτελεί εξαίρεση στο γενικότερο κλίμα 
απαισιοδοξίας και απαξίωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος λόγω της οικονομικής -και όχι 

μόνο- κρίσης που βιώνει η χώρα την τελευταία δεκαετία. Είναι ένα βασικό κοινό στοιχείο που 
προέκυψε από τις φαινομενογραφικές συνεντεύξεις που είχαμε με τους γονείς. Η βασική ψυχολογία 
των γονέων και, κατ΄ επέκταση των μαθητών, είναι θετική, γιατί τα συγκεκριμένα σχολεία 
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προσφέρουν ένα habitus διαφορετικότητας λόγω ενισχυμένου αναλυτικού προγράμματος με πολλές 
παράλληλες ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις και άλλων πλεονεκτημάτων, όπως η σχετική 
διοικητική και οργανωτική αυτονομία. Όλα αυτά για τους γονείς αποτελούν «εχέγγυα ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας» και τα στηρίζουν, προκειμένου τα παιδιά τους να έχουν μια «καλύτερη 

εξέλιξη» στο μέλλον, είτε πρόκειται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε πρόκειται για καταξίωση 
στον χώρο της Τέχνης, είτε για κοινωνική άνοδο. Βλέπουμε, δηλαδή, το «τραπεζοειδές του Coleman» 
να λειτουργεί συνδέοντας το μακροεπίπεδο, δηλαδή την πολιτική, με το μικροεπίπεδο, την 
οικογενειακή στρατηγική: Η επίσημη πολιτική στην κορυφή του τραπεζοειδούς, από τη μια μεριά, 

παίρνει αποφάσεις σχετικά με τη στήριξη ή μη των δημόσιων σχολείων γονεϊκής επιλογής, οι οποίες 
προχωρούν προς την βάση μέσω μιας δημόσιας διαβούλευσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
στο διαδίκτυο. Οι γονείς, από την άλλη πλευρά, στη βάση του τραπεζοειδούς, υιοθετώντας 
στρατηγικές του μέγιστου κέρδους για το παιδί τους στηρίζουν τα συγκεκριμένα σχολεία, στοιχείο 

που ως «λαϊκή επιταγή» προχωρά και πάλι προς την κορυφή, διαμορφώνοντας την επίσημη κρατική 
πολιτική. Και όπως ο Apple (2000: xi) παρατηρεί: «διαρκείς μετασχηματισμοί στην εκπαίδευση 
συχνά διαμορφώνονται όχι από τη δουλειά των εκπαιδευτών και ερευνητών, αλλά από κοινωνικές 
πιέσεις που ωθούν τους βασικούς μας πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς σε 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις». 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Παπαδοπούλου Ελένη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 

 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον στρέφεται στο ρόλο της 
συναισθηματικής νοημοσύνης στην απόδοση των ανθρώπων στον χώρο της εργασίας και της 
εκπαίδευσης. Στόχος της παρούσας  εργασίας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της 
συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών στις πρακτικές που επιλέγουν για τη διαχείριση 

της εθνοπολιτισμικής ετερότητας στην τάξη τους. Στη έρευνα συμμετείχαν  εν ενεργεία 
εκπαιδευτικοί, διαφορετικών ειδικοτήτων, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Για τη 
συλλογή των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. Η στατιστική επεξεργασία 
πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πακέτο spss. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι ικανότητες 

της συναισθηματικής νοημοσύνης επιδρούν στην επιλογή των κατάλληλων  Μεθόδων & Τεχνικών  
Αντιμετώπισης των Σχολικών Προβλημάτων για τη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας και 
ειδικότερα  στην Καλλιέργεια και Προάσπιση Θετικού Σχολικού Κλίματος  και στην επιλογή των 
Σύγχρονων– Προηγμένων Μεθόδων & Τεχνικών Διδασκαλίας. 

 
Λέξεις κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη,εθνοπολιτισμική ετερότητα, εκπαίδευση  

1. Εισαγωγή  

Στον χώρο της εκπαίδευσης, στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στα πλαίσια της 
παγκοσμιοποίησης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει γίνει πιο σύνθετος και πολυδιάστατος. Η 
πολιτισμική ετερογένεια λόγω της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών είναι μια νέα 

πραγματικότητα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί της τάξης στο ελληνικό σχολείο 
(Cummins, 2005).  

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί και ο τρόπος 
που επικοινωνεί με τους μαθητές είναι κυρίαρχος για την υγιή συναισθηματική ανάπτυξη των 

μαθητών. Ο ρόλος του, λοιπόν, απαιτεί δεξιότητες που σχετίζονται με το κοινωνικο-συναισθηματικό 
του προφίλ και αφορά στις επιλογές που κάνει για τη διαμόρφωση του κοινωνικού πλαισίου μέσα 
στο οποίο οι μαθητές του θα μπορούν να συνυπάρχουν και να αποδέχονται κάθε πολιτισμική 
διαφοροποίηση (Νικολάου, 2000). 

 Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν έρευνες που να συνδέουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των 
εκπαιδευτικών με τις πρακτικές που επιλέγουν στην αντιμετώπιση της εθνοπολιτισμικής 
ετερογένειας. Συνεπώς, η έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα θα συνεισφέρει στη συζήτηση για 
τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη τους με απώτερο 

στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ορισμοί 

Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός 
ορισμός για τη Συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς διάφοροι ερευνητές την ορίζουν με διαφορετικό 
τρόπο ο καθένας. Για παράδειγμα, οι Salovey και Mayer (1990) προσδιόρισαν ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη αφορά την ικανότητα των ατόμων να μπορούν με ακρίβεια να αξιολογούν και να 
εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να παράγουν συναισθήματα με βάση τις σκέψεις τους, να τα 
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κατανοούν και να αποκτούν συναισθηματική γνώση, να έχουν  την ικανότητα να ρυθμίζουν τα 
συναισθήματά τους, προκειμένου να προωθείται η συναισθηματική και διανοητική τους ανάπτυξη 
(Salovey & Sluyter, 1997), ενώ ο Goleman (1995) αναφέρει ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι 
«ο,τιδήποτε σχετικά με το πώς διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου, το πώς τα πας με τους ανθρώπους, και 

το πώς εργάζεσαι μέσα σε ομάδες. Είναι η ικανότητα να κινητοποιείς τον εαυτό σου και να επιμένεις 
ενάντια στη ματαίωση, να ελέγχεις τον παρορμητισμό και να καθυστερείς την ικανοποίηση, να 
ρυθμίζεις τις διαθέσεις σου και να συναισθάνεσαι τους άλλους» (Goleman, 1995).  

Από όλους τους διαφορετικούς ορισμούς που υπάρχουν διαφαίνεται πως οι ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που περικλείονται στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι πολλά, γι’ 
αυτό είναι κατανοητό ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός, αλλά υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις σχετικά με τη σημασία της. Οι περισσότεροι ερευνητές πιστεύουν ότι η συναισθηματική 
νοημοσύνη ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις διαστάσεις της προσωπικότητας των ατόμων και γι’ 

αυτό έχουν δημιουργήσει αρκετά μοντέλα και θεωρίες προκειμένου να την ερμηνεύσουν 
(Πλατσίδου, 2004). Αντίθετα, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν 
είναι μέρος της προσωπικότητας των ατόμων, αλλά είναι μία ανεξάρτητη  ικανότητα που επηρεάζει 
τα άτομα στην καθημερινότητά τους (Caruso, 2003). 

2.2. Τα θεωρητικά μοντέλα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης  

Οι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με τη συναισθηματική νοημοσύνη έχουν αναπτύξει 

διάφορα θεωρητικά μοντέλα, προκειμένου να αναφερθούν στον ορισμό της, καθώς και στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της. Τα θεωρητικά μοντέλα μπορούν να διαχωριστούν με βάση α) την εστίαση των 
θεωριών στον ορισμό της και β) τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών της (Mayer, et al., 2000). 

α) Ανάλογα με την εστίαση των θεωριών στη συναισθηματική νοημοσύνη, ο Mayer, et al. 
(2000) αναφέρουν ότι τα μοντέλα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στα «μοντέλα ικανότητας» 
και στα «μικτά μοντέλα».  

Ως «μοντέλα ικανότητας» αναφέρονται τα μοντέλα που υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη σχετίζεται με τις γνωστικές ικανότητες των ατόμων και τις δεξιότητές τους να 
επεξεργάζονται τις συναισθηματικές πληροφορίες (Mayer, et al., 2000). 

 Τα «μικτά μοντέλα» ερμηνεύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια σύνθετη έννοια από 
μη γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αφορούν στην ικανότητα των ατόμων να 

αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους και να συμβάλλουν στην ερμηνεία  των 
επιδόσεών τους στο εκάστοτε περιβάλλον. Μικτά μοντέλα θεωρούνται το «μοντέλα με πλαίσιο την 
προσωπικότητα» του Bar-On και τα «μοντέλα επίδοσης» του Goleman ( Πλατσίδου, 2010). 

β) Ανάλογα με τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή της, έχουν 

αναφερθεί διάφορα εργαλεία μέτρησης, τα οποία αφορούν στις επιδόσεις των ατόμων (Ciarrochi, 
Caputi & Mayer, 2003). Τα εργαλεία «αυτοαναφοράς» αναφέρονται στην εκτίμηση των ίδιων των 
ατόμων για το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης τους, η οποία αναφέρεται ως «αντιληπτή» 
συναισθηματική νοημοσύνη (Πλατσίδου, 2005). 

Τα εργαλεία «αντικειμενικής μέτρησης ικανοτήτων» εμπεριέχουν ερωτήσεις ή τεστ με 
συναισθηματικό περιεχόμενο στα οποία απαντούν οι συμμετέχοντες και στη συνέχεια 
βαθμολογούνται με βάση ειδικά κριτήρια βαθμολόγησης. Για το λόγο αυτό, η συναισθηματική 
νοημοσύνη που προκύπτει από τη μέτρηση αυτή ονομάζεται «αντικειμενική». Τέτοιο εργαλείο 

μέτρησης είναι το MSCEIT τεστ που βασίζεται στο μοντέλο των Mayer, Caruso, & Salovey (1999) 
(Πλατσίδου, 2005).  

Άλλη μία ομάδα εργαλείων μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι τα «τεστ των 
360 μοιρών», ή ετεροαναφορών, τα οποία βασίζονται στις απαντήσεις άλλων προσώπων, που 

σχετίζονται με το άτομο που συμμετέχει στη μέτρηση, ενώ μέσα από τις απαντήσεις τους διαφαίνεται 
η εκτίμηση των συναισθηματικών ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών που διαθέτει ο κάθε 
συμμετέχων (Boyatzis, et al., 2000).  
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Κάποιοι  ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα εργαλεία «αντικειμενικής μέτρησης», προκειμένου να 
αξιολογήσουν τις ικανότητες των ατόμων, πρέπει να εμπεριέχουν συγκεκριμένα κριτήρια 
βαθμολόγησης, τα οποία είναι σημαντικό να είναι αληθινά, γεγονός που δεν επιτυγχάνεται πάντα 
(Petrides & Furnham, 2001). Επιπλέον, αναφέρουν ότι τα εργαλεία «αυτοαναφοράς» αξιολογούν 

αμεσότερα την εμπειρία των ατόμων, η οποία συνδέεται με τη συναισθηματική τους ικανότητα, ενώ 
δεν είναι τόσο εύκολο αυτή να αξιολογηθεί από τα εργαλεία «αντικειμενικής μέτρησης» και είναι 
πιο συνοπτικά και πιο εύκολα ως προς την εφαρμογή τους. Συνεπώς, πολλοί ερευνητές αναφέρουν 
πως αυτές οι δύο μέθοδοι δεν θα πρέπει να είναι αντίθετες, αλλά συμπληρωματικές (Ciarrochi, Chan 

& Caputi, 2000). 

3. Η έρευνα 

3.1. Η σημασία της έρευνας 

Η ύπαρξη πολυπολιτισμικών κοινωνιών τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε σε πληθώρα ερευνών 
για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία στη διαχείριση της ετερότητας. Όμως, δεν έχει 
ερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι τεχνικές που εφαρμόζει στην 

τάξη. Ακόμα περισσότερο, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς αν το κοινωνικό-συναισθηματικό προφίλ του 
εκπαιδευτικού σχετίζεται με την επιλογή των τεχνικών που επιλέγει για τη διαχείριση της ετερότητας 
στην τάξη του. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να φέρουν στο προσκήνιο τις δεξιότητες εκείνες 

του εκπαιδευτικού, που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αποτελεσματικότερης 
διδασκαλίας των μαθητών σε μια εθνοπολιτισμικά ετερογενή τάξη και να βοηθήσει στο σχεδιασμό 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, με στόχο την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.  

3.2. Δείγμα της έρευνας 

Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 144 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, 
διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου. Οι 

συμμετέχοντες προέρχονται από διαφορετικά νησιά της Δωδεκανήσου και έχουν αντιμετωπίσει στο 
πλαίσιο της δουλειά τους, ανάλογα με την περιοχή περισσότερο ή λιγότερο, την « εθνοπολιτισμική» 
ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία τους. 

3.3. Μέσο και διαδικασία συλλογής δεδομένων  

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού 
τύπου. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια με την σύνθεση δύο διαφορετικών 

ερωτηματολογίων.  
Στο πρώτο μέρος καταγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων. Ακολουθεί το 

ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης WLEIS από τους Wong and 
Law (2002), μεταφρασμένο στα ελληνικά από τους Kafetsios και Zampetakis (2008). Η κλίμακα 

περιλαμβάνει 16 προτάσεις, οι οποίες αξιολογούνται από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 
(Συμφωνώ απόλυτα). Υπάρχουν 4 υποκλίμακες, οι οποίες περιλαμβάνουν τέσσερις προτάσεις η 
καθεμία. Αυτές είναι:  

• 1)  Η ικανότητα κατανόησης των ατομικών συναισθημάτων, Self -Emotion Appraisal 
(SEA), η οποία περιλαμβάνει τις προτάσεις 1, 5, 9, 13.  

• 2) H ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων, Other’s Emotion Appraisal 

(OEA), η οποία περιλαμβάνει τις προτάσεις 2, 6, 10, 14.  

• 3)  Η χρήση των συναισθημάτων, Use of Emotion (UOE), η οποία περιλαμβάνει τις 
προτάσεις 3, 7, 11, 15  

• 4)  Διαχείριση των Συναισθημάτων, Regulation of Emotion (ROE), η οποία περιλαμβάνει 
τις προτάσεις 4, 8, 12, 16.  
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Ο δείκτης αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Wong και 
Law (2002) υπολογίστηκε σε 0,952 (εξαιρετική αξιοπιστία).  

Το δεύτερο είναι ερωτηματολόγιο για τις τεχνικές διαχείρισης της «εθνοπολιτισμικής 
ετερότητας» της Ζωμένου (2019) και χρησιμοποιήθηκε σε διπλωματική για το ΕΑΠ. Περιέχει 36 

ερωτήσεις πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Το ερωτηματολόγιο τροποποιήθηκε ως προς τα άκρα ώστε 
να ληφθούν και άλλα στοιχεία χρήσιμα για την έρευνα. 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή και στάλθηκε στα σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω e-mail. 

Πριν την πραγματοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 10 
εκπαιδευτικούς, η οποία ανέδειξε την ανάγκη να συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο απαντήσεις 
όπως« δεν γνωρίζω».  

3.4. Αποτελέσματα 

Η μεταβλητή «Συναισθηματική νοημοσύνη: Συνολικό σκόρ» προκύπτει ως ο μέσος όρος των 
16 ερωτήσεων του ερωτηματολογίου συναισθηματικής νοημοσύνης WLEIS (Wong και Law, 2002) 

και λαμβάνει τιμές από 1 έως και 7. 
Από τον επόμενο πίνακα προκύπτει πως ο μέσος όρος της μεταβλητής αυτής διαμορφώθηκε 

στο 5,33. Η τυπική απόκλιση διαμορφώθηκε περίπου στο 1 και η διακύμανση στο 0,99. Η ελάχιστη 
παρατηρηθείσα τιμή ήταν το 1,88 και η μέγιστη παρατηρηθείσα τιμή το 6,88 (πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1: Συνολικό σκορ συναισθηματικής νοημοσύνης  

 

Ν = 144 

Μέσος όρος 5,33 

Τυπική απόκλιση ,99 

Διακύμανση ,99 

Ελάχιστη τιμή 1,88 

Μέγιστη τιμή 6,88 

 

Ανάμεσα στα δύο φύλα, οι γυναίκες πέτυχαν μεγαλύτερο μέσο όρο (5,37) σε σχέση με τους 
άνδρες (5,21) συνάδελφούς τους (πίνακας 2). 

 
Πίνακας 2: Συνολικό σκορ συναισθηματικής νοημοσύνης με βάση το φύλο 

 

 

Άνδρας Γυναίκα 

Mean Mean 

 Συναισθηματική Νοημοσύνη: Συνολικό Σκορ  5,21 5,37 

 
Ο μεγαλύτερος βαθμός Συναισθηματική νοημοσύνης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που 

συμμετείχαν στην έρευνα εντοπίστηκε στην εκτίμηση των συναισθημάτων του εαυτού, ενώ 

ακολουθούν η εκτίμηση των συναισθημάτων των άλλων, η χρήση των συναισθημάτων και η ρύθμιση 
των συναισθημάτων. Ο μικρότερος μέσος όρος εντοπίζεται στη ρύθμιση των συναισθημάτων στο 
γενικό μέσο όρο αλλά και στο μέσο όρο των γυναικών.  

Oι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο από τους άντρες και στις 3 άλλες διαστάσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, την εκτίμηση των συναισθημάτων του εαυτού, την εκτίμηση των 
συναισθημάτων των άλλων και τη χρήση των συναισθημάτων. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με 
έρευνες (Bar-On, 2000; Petrides & Furnham, 2000) για τη διαφοροποίηση των δύο φύλων ως προς 
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την συναισθηματική νοημοσύνη, με τις γυναίκες να έχουν υψηλότερη συνολικά συναισθηματική 
νοημοσύνη, ενώ οι άντρες να υπερτερούν μόνο στη ρύθμιση των συναισθημάτων.  

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο για τις «Μεθόδους & τεχνικές αντιμετώπισης των σχολικών 
προβλημάτων που προκύπτουν από τις πολυπολιτισμικές διαφορές έγινε ανάλυση παραγόντων από 

την οποία προκύπτει πως η ιδανική παραγοντική δομή περιλαμβάνει 3 κύριες συνιστώσες.  
 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα Direct Oblimin για τις «Μεθόδους & τεχνικές αντιμετώπισης των σχολικών προβλημάτων που 

προκύπτουν από τις εθνοπολιτισμικές διαφορές»  

 

 

 

Component 

1 2 3 

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Δημιουργία θετικού κλίματος (ασφάλεια, 

κατανόηση, εμπιστοσύνη) 
 ,855  

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των 
μαθητών τους 

 ,842  

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Ενθάρρυνση συμμετοχής τους σε 

συζητήσεις μέσα στην τάξη 
 ,700  

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Παιχνίδια ρόλων  ,814   
Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Θεατρικό παιχνίδι ,870   
Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Εξατομικευμένη διδασκαλία     

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι ,555   
Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Κατάλληλη διαμόρφωση της σχολικής 
τάξης 

,712   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Χρήση της μεθόδου Project (Σχέδια 

εργασίας) 
,672   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Ενθάρρυνση συμμετοχής σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες 

,566   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Διοργάνωση διαπολιτισμικών 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 
,768   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Κατάλληλη αξιοποίηση του Η/Υ στη 
διδακτική πράξη 

,681   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Προσεκτικότερες εφημερίες σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
 ,458  

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Αποφασιστική αντιμετώπιση 
προβλημάτων εθνοπολιτισμικής ετερότητας 

   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Συμβουλές/έμπρακτη βοήθεια από 

συνάδελφο/Σύλλογο διδασκόντων 
  ,888 

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Συμβουλές/έμπρακτη βοήθεια από 
Διευθυντή/Προϊστάμενο του σχολείου 

  ,904 

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Συνεργασία με τους Γονείς/Κηδεμόνες    ,720 

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Συνεργασία με το Δήμο και άλλους 
φορείς (κοινωνικές υπηρεσίες κ.ά.) 

  ,659 

 

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα οι τρεις παράγοντες που εμπεριέχονται στην κλίμακα των 18 
ερωτήσεων είναι οι εξής: 

• Χρήση Σύγχρονων - Προηγμένων Μεθόδων & Τεχνικών Διδασκαλίας που περιλαμβάνει τις 
ερωτήσεις: 4 - 12 

• Καλλιέργεια και Προάσπιση Θετικού Σχολικού Κλίματος που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις: 
1,2,3,13 
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• Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς , Γονείς και Φορείς που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις: 15 -18 

Η ερώτηση 14 δεν εντάσσεται σε κάποιο παράγοντα και θα υπολογιστεί μόνο στο συνολικό 

σκορ «Μέθοδοι & Τεχνικές Αντιμετώπισης των Σχολικών Προβλημάτων που Προκύπτουν από τις 
Εθνοπολιτισμικές Διαφορές». 

Όσον αφορά το συνολικό σκορ της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών, η έρευνα 
έδειξε ότι υπάρχει χαμηλή θετική συσχέτιση (στατιστικά σημαντική) της συναισθηματικής 

νοημοσύνης με την μέθοδο «Καλλιέργεια και Προάσπιση Θετικού Σχολικού Κλίματος» και αρνητική 
με τα προβλήματα μεταξύ μαθητών (στατιστικά σημαντική) (πίνακας 4).  

 
Πίνακας 4: Συσχέτιση «Συνολικού σκορ συναισθηματικής νοημοσύνης» με το «Θετικό Σχολικό Κλίμα» 

 

 
Καλλιέργεια και Προάσπιση 
Θετικού Σχολικού Κλίματος 

Προβλήματα Μεταξύ 
Μαθητών 

Pearson r ,232** -,218** 

p. (2-tailed) ,005 ,009 

 
Στη συνέχεια εξετάστηκαν κατά πόσο οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης 

επηρεάζουν διαφορετικά τους εκπαιδευτικούς στις πρακτικές που ακολουθούν. Τα ευρήματα της 
έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν υψηλότερο σκορ στην «Εκτίμηση των 

συναισθημάτων του εαυτού», χρησιμοποιούσαν περισσότερο τη μέθοδο «Καλλιέργεια και 
Προάσπιση Θετικού Σχολικού Κλίματος» (στατιστικά σημαντική συσχέτιση) και αντιμετώπιζαν 
λιγότερα προβλήματα μεταξύ των μαθητών (πίνακας 5).  

 

Πίνακας 5: Συσχέτιση «Καλλιέργεια και Προάσπιση Θετικού Σχολικού Κλίματος» με «Εκτίμηση των συναισθημάτων του 

εαυτού» 

 

Pearson r ,166** 

p. (2-tailed) ,047 

 
Η διάσταση «Εκτίμηση των συναισθημάτων των άλλων» σχετίζεται θετικά με τη χρήση σε 

μεγαλύτερο βαθμό των «Μεθόδων & Τεχνικών Αντιμετώπισης των Σχολικών Προβλημάτων που 
Προκύπτουν από τις Εθνοπολιτισμικές Διαφορές» και ακόμα περισσότερο με την  «Καλλιέργεια και 

Προάσπιση Θετικού Σχολικού Κλίματος» (πίνακας 6). 
 

Πίνακας 6: Συσχέτιση της διάστασης «Εκτίμηση των συναισθημάτων των άλλων» 

 

 
Καλλιέργεια και Προάσπιση 

Θετικού Σχολικού Κλίματος 

Μέθοδοι & Τεχνικές Αντιμετώπισης των 
Σχολικών Προβλημάτων που Προκύπτουν 
από τις Εθνοπολιτισμικές Διαφορές 

Pearson r ,343** ,196* 

p. (2-tailed) ,000 ,018 
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Η διάσταση «Χρήση των συναισθημάτων» φαίνεται ότι είναι η πιο σημαντική στην έρευνα 

μας, αφού σχετίζεται θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό με τη χρήση «Μεθόδων & Τεχνικών 
Αντιμετώπισης των Σχολικών Προβλημάτων που Προκύπτουν από τις Εθνοπολιτισμικές Διαφορές» 

και «Σύγχρονων–Προηγμένων Μεθόδων & Τεχνικών Διδασκαλίας» και ακόμα περισσότερο με την 
«Καλλιέργεια και Προάσπιση Θετικού Σχολικού Κλίματος» (πίνακας 7).  

 

Πίνακας 7: Συσχέτιση της διάστασης «Χρήση των συναισθημάτων» 

 

 

Καλλιέργεια 
και Προάσπιση 
Θετικού 

Σχολικού 
Κλίματος 

Μέθοδοι & Τεχνικές 
Αντιμετώπισης των 
Σχολικών Προβλημάτων 

που Προκύπτουν από τις 
Εθνοπολιτισμικές Διαφορές 

Χρήση Σύγχρονων - 
Προηγμένων Μεθόδων & 

Τεχνικών Διδασκαλίας 

Pearson r ,257** ,176* ,166* 

p. (2-
tailed) 

,002 ,035 ,047 

 

Τέλος, η διάσταση της «Ρύθμισης των συναισθημάτων» φαίνεται ότι σχετίζεται αρνητικά με 
τα «Προβλήματα μεταξύ των μαθητών», αφού οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαμηλότερη ρύθμιση των 
συναισθημάτων τους αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στην τάξη (πίνακας 8).  

 

Πίνακας 8: Συσχέτιση της διάστασης «Ρύθμισης των συναισθημάτων» με «Προβλήματα Μεταξύ Μαθητών»  

 

Pearson r -,302** 

p. (2-tailed) ,000 

4. Συμπεράσματα 

Η  παρούσα ερευνητική εργασία είχε σκοπό να διερευνήσει το ρόλο της συναισθηματικής 

νοημοσύνης στη διαχείριση της ετερότητας στην τάξη. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έδωσε 
σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση της ετερότητας στο ελληνικό σχολείο και την επίδραση  της 
συναισθηματικής νοημοσύνης στις πρακτικές που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για να διαχειριστούν 
τους εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές τους. 

Όσον αφορά τις ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, η έρευνα μας έχει δείξει ότι 
αυτές επιδρούν θετικά στην επιλογή κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών για τη διαχείριση της 
ετερότητας στο σχολείο. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση των συναισθημάτων του εαυτού σχετίζεται με 
την καλλιέργεια και την προάσπιση θετικού σχολικού κλίματος και με την αντιμετώπιση λιγότερων 

προβλημάτων μεταξύ των μαθητών. Η εκτίμηση των συναισθημάτων των άλλων επηρεάζει θετικά 
την υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης των σχολικών προβλημάτων και ιδιαίτερα την 
καλλιέργεια και προάσπιση του θετικού σχολικού κλίματος. Η χρήση των συναισθημάτων συνδέεται 
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θετικά με τις μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης των σχολικών προβλημάτων και ιδιαίτερα με την 
καλλιέργεια και προάσπιση του θετικού σχολικού κλίματος και την υιοθέτηση σύγχρονων–
προηγμένων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας. Η ρύθμιση των συναισθημάτων συνδέεται με την 
παρουσία λιγότερων προβλημάτων μεταξύ μαθητών. 

Σύμφωνα με τον Kremenitzer (2005), η ικανότητα των εκπαιδευτικών να ρυθμίζουν και να 
διαχειρίζονται τα συναισθήματα που προκύπτουν στην τάξη αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την 
αποτελεσματική και επιτυχή διδασκαλία. Σε έρευνα της Kocoglu (2011) βρέθηκε θετική συσχέτιση 
μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και των πεποιθήσεων αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών, όπου οι εκπαιδευτικοί που παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής 
νοημοσύνης είχαν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν χρήση πολλών διαφορετικών στρατηγικών 
διδασκαλίας .Το ίδιο το σχολείο είναι ένας χώρος όπου εκδηλώνονται έντονα συναισθήματα, όπως 
θυμός, απογοήτευση, άγχος από τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός καθημερινά καλείται να τα 

αντιμετωπίσει. Για να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά οφείλει να είναι ο ίδιος ένας συναισθητικός 
ενήλικας, να μπορεί να αφουγκράζεται και να κατανοεί τις συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών 
(McLaughlin, 2008). 

Ο εκπαιδευτικός ο ίδιος είναι πρότυπο μίμησης της  επιθυμητής κοινωνικής και 

συναισθηματικής συμπεριφοράς για τους μαθητές του. Η έλλειψη δεξιοτήτων της συναισθηματικής 
νοημοσύνης του εκπαιδευτικού  μπορεί να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα στους μαθητές ενώ 
η κατάρτιση σε αυτές μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς 
περιβάλλοντος μάθησης. 

Επομένως, είναι ανάγκη να δημιουργηθούν επιμορφωτικά προγράμματα που θα στοχεύουν 
στην ανάπτυξη των συναισθηματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, καθώς αυτές μπορούν να 
συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ευημερία τους, να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της διδασκαλίας αλλά και την κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών τους. Άλλωστε, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι μέσα στα δέκα που 
απαιτούν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (Yate, 1997). Τέτοια προγράμματα μπορούν να 
περιέχουν διαλέξεις, ομαδικές συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, συστηματική ενίσχυση και 
ανατροφοδότηση για την άσκηση των συναισθηματικών ικανοτήτων (Cherniss, 2000). 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Cummins, J. (2005). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση –Εκπαίδευση με Σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια 
Κοινωνία της Ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg 

Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Από την 
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Πλατσίδου, Μ. (2004). Συναισθηματική νοημοσύνη: Σύγχρονες προσεγγίσεις μιας παλιάς έννοιας. 
Επιστήμες της Αγωγής, 1,  27-39. 

Πλατσίδου, Μ. (2005). Διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης εφήβων με τη μέθοδο των 
αυτοαναφορών και της αντικειμενικής επίδοσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 40,  166-181. 

Πλατσίδου, Μ. (2010). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα : Gutenberg. 
Ζωμένου, Ε. (2019). Τεχνικές Διαχείρισης της εθνοπολιτισμικής ετερότητας στη σχολική τάξη από τους 

εκπαιδευτικούς. Μεταπτυχιακή δατριβή. Πάτρα : ΕΑΠ 

Ξενόγλωσση 

Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence : Insights from the Emotional Quotient 
Inventory (EQ-i). In R. Bar-On and J. D. Parker (eds). Handbook of emotional intelligence. 

San Francisco: Jossey-Bass 



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

398 

Boyatzis, R. Ε., Goleman, D., & Rhee, K. S. (2000). Clustering competence in emotional 
intellignce. Στο R. Bar-On, & J. Parker, The Handbook of Emotional Intelligence (343-362). 
San Francisco: John Willey & Sons, Inc. 

Caruso, D. (2003). Defining the Inkblot Called Emotional Intelligence. Issues in Emotional 

Intelligence, 1 (2) 
Cherniss, C. (2000). Social and emotional competence in the workplace. In R. Bar-On & J. D. A. 

Parker (Eds.), The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, 
and application at home, school, and in the workplace (pp. 433–458). Jossey-Bass. 

Ciarrochi, J., Caputi, P., & Mayer, J. D. (2003). The distinctiveness and utility of a measure of trait 
emotional awareness. Personality & Individual Differences. 34,1477-1490. 

Ciarrochi, J., Chan, A., & Caputi, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence 
concept. Personalality and Individual  Differences, 28, 539-561. 

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam 
Kafetsios, K. & Zampetakis, L. (2008). Emotional intelligence and job satisfaction : testing the 

mediatory role of positive and negative affect at work. Personality and Individual 
Differences, 44,710-20 

 Koçoğlu, Z. (2011): Emotional intelligence and teacher efficacy: a study of 
Turkish EFL pre-service teachers, Teacher Development, 15:4, 471-484 
Kremenitzer, J.P. (2005). The Emotionally Intelligent Early Childhood Educator: Self -Reflective 

Journaling. Early Childhood Education Journal, 33, 3-9. 

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. (2000). Models of emotional intelligence. Handbook of 
intelligence (pp. 396-420). New York: Cambridge University Press. 

McLaughlin, C. (2008) Emotional well-being and its relationship to schools and classrooms: a 
critical reflection, British Journal of Guidance & Counselling , 36:4, 353-366 

Petrides, K., & Furnham, A. (2000). Gender differences in measured and selfestimated trait 
emotional intelligence. Sex Roles, 42, 449-4611. 

Petrides, K., & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with 
reference to established trait taxonomies. European Journal of Personality, 15, 425-448. 

Salovey, P., & Mayer, J. (1990). Εmotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 
9, 185-211. 

Salovey, P., & Sluyter, D. (1997). Emotional Development And Emotional Intelligence: 
Educational Implications. New York: Cambridge University Press. 

Wong, C., & Law, K. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on 
performance and attitude:  An exploratory study. The Leadership Quarterly, 13, 243-274 

Yate, M. J. 1997. CareerSmarts: Jobs with a Future. New York: Ballantine. 
 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 
Παπαδοπούλου Ελένη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 
 

Περίληψη  

 Ο μεγάλος αριθμός των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στα ελληνικά σχολεία 
δημιούργησε την ανάγκη για την αλλαγή του σχολείου και την υιοθέτηση στρατηγικών 
διαπολιτισμικής μάθησης. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν 

την κατάλληλη επιμόρφωση, ώστε να στηρίξουν τους μαθητές τους. Η παρούσα εργασία έχει ως 
στόχο τη διερεύνηση της επάρκειας των γνώσεων και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη 
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διαπολιτισμική εκπαίδευση και την επίδραση τους στην υιοθέτηση των κατάλληλων πρακτικών για 
τη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω 
ερωτηματολογίου και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Δωδεκανήσου. Η στατιστική επεξεργασία 
πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πακέτο spss. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν είναι επαρκής, ενώ συμβάλλει 
θετικά στην υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών για τη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας, 
αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη χρησιμότητα της επιμόρφωσης σε αυτόν τον τομέα.  

  

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, εθνοπολιτισμική ετερότητα, επιμόρφωση  

1. Εισαγωγή  

Το ελληνικό σχολείο έχει αποκτήσει πια ένα  πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό χαρακτήρα. 
Η μαθητική πολυμορφία που διαμορφώνεται λόγω της πολιτισμικής ετερότητας είναι ένα ζήτημα 
που έχει απασχολήσει το εκπαιδευτικό σύστημα, αφού μπορεί να δημιουργήσει πολλά εμπόδια στη 
μαθησιακή διαδικασία, αν δεν αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο (Banks, 2010). 

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι σημαντική, αφού μέσα από τις προκλήσεις και τις 
δυσκολίες διαφαίνεται συχνά και η ελλιπής εξειδίκευση των εκπαιδευτικών. Τα εμπόδια που 
συναντούν κατά την εφαρμογή των διαπολιτισμικών προγραμμάτων είναι πολλά και γι’ αυτό 
απαιτείται συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια προκειμένου να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί 

αποτελεσματικά την μαθητική ετερότητα (Γκόβαρης, 2004). 
 Στην πράξη είναι δύσκολο να προσαρμοσθούν τα μαθήματα στο μοντέλο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εντάξουν στην ύλη τους πρακτικές που θα κάνουν 
τη διδασκαλία τους πιο αποτελεσματική στους μετανάστες μαθητές (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 

2011). Το αναλυτικό πρόγραμμα, επίσης, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες 
των μαθητών, ώστε να αντιμετωπίζει την ετερογένεια της μαθητικής τάξης με δραστηριότητες, οι 
οποίες θα είναι κατάλληλες για όλους τους μαθητές (Γκόβαρης, 2004).  

Γι’ αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν την κατάλληλη επιμόρφωση 

και εξειδίκευση πάνω σε διαπολιτισμικά ζητήματα και θέματα συμπεριφορών. Στόχος της εργασίας 
είναι να διερευνήσει αν οι γνώσεις των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  
για τη διαχείριση της ετερότητας στο σχολείο είναι επαρκείς και αν η επιμόρφωση βοηθά στην 
υιοθέτηση κατάλληλων μεθόδων και στρατηγικών για τη διαχείριση της ετερότητας στο ελληνικό 

σχολείο. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας  

Ως «έτερος» χαρακτηρίζεται ο οποιοσδήποτε έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε πολιτισμικό, 
οικονομικό, θρησκευτικό και κοινωνικό επίπεδο, ανήκει στις ευπαθείς ομάδες ή έχει διαφορετική 
σεξουαλική προτίμηση (Πρεβεζάνου, 2007). Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2007), η «εθνοπολιτισμική 

ταυτότητα αναφέρεται σε εκείνο το μέρος της ταυτότητας του ατόμου που συνδέεται με ή συντίθεται από 
συγχρονικά ή διαχρονικά στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα και τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, 
τους θεσμούς και τις παραδόσεις της χώρας προέλευσης του». 

Στο δυτικό κόσμο, ήδη μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικά μοντέλα 

διαφορετικών προσεγγίσεων με στόχο την ομαλή ένταξη των παιδιών των μεταναστών. Τα μοντέλα 
αυτά συνοψίζονται στο αφομοιωτικό, στο μοντέλο ενσωμάτωσης, στο πολυπολιτισμικό και στο 
αντιρατσιστικό μοντέλο (Γεωργογιάννης, 1999). Σε αυτά ήρθε να προστεθεί τη δεκαετία του ‘80 το 
διαπολιτισμικό, το οποίο σε αντίθεση με τα υπόλοιπα λαμβάνει υπόψη του την αναγκαιότητα της 

αλληλεπίδρασης και της αμοιβαίας συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία αλληλοκατανόησης, 
αλληλοαποδοχής και ισονομίας στις κοινωνίες (Γεωργογιάννης, 1999). Από τα εκπαιδευτικά 
μοντέλα, της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης θεωρούνται μονοπολιτισμικά, ενώ το 
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πολυπολιτισμικό, το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισμικό θεωρούνται πλουραλιστικά (Κεσίδου, 
2008). 

Το Αφομοιωτικό μοντέλο έχει ως στόχο να ξεπεράσουν οι μαθητές την άγνοια της γλώσσας 
υποδοχής, ενώ η παρουσία τους στο σχολείο είναι ένα παιδαγωγικό πρόβλημα που οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να επιλύσουν (Τζωρτζοπούλου & Κοτζαμάνη, 2008). Το γλωσσικό και πολιτισμικό 
κεφάλαιο των μαθητών είναι ένα πρόβλημα που απειλεί την κοινωνική συνοχή της κυρίαρχης ομάδας 
(Μάρκου, 2010). 

Στο μοντέλο της Ενσωμάτωσης υπάρχει ανοχή σε πολιτισμικά στοιχεία των μεταναστών, όπως 

ήθη και έθιμα, όμως, οι μετανάστες πρέπει να αποδεχτούν και να αφομοιώσουν τις κοινωνικές και 
πολιτικές αξίες της χώρας υποδοχής (Γεωργογιάννης, 1999).  

Το Πολυπολιτισμικό μοντέλο αναπτύχθηκε κυρίως το 1970 και 1980. Σε αυτό το μοντέλο η 
ετερότητα είναι αποδεκτή και δεν θεωρείται απειλή για τη συνοχή της κοινωνίας (Νικολάου, 2000). 

Όμως, και σε αυτό το μοντέλο ασκήθηκε κριτική καθώς θεωρήθηκε ότι περιορίζεται σε γενικές και 
αόριστες πληροφορίες για τους άλλους λαούς (Γκόβαρης, 2007) και προβάλλει με υπερβολικό τρόπο 
τις πολιτισμικές διαφορές και τη διαφορετικότητα αναιρώντας την αλληλεπίδραση (Νικολάου, 
2000). 

Το αντιρατσιστικό μοντέλο αναπτύχθηκε στα τέλη του ’80. Οι βασικοί του στόχοι είναι: η 
ισότητα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από την εθνική ή  φυλετική τους προέλευση, 
η δικαιοσύνη, που το κράτος οφείλει να παρέχει σε όλους τους πολίτες για ίσες ευκαιρίες, και η 
χειραφέτηση των καταπιεσμένων από ρατσιστικές πρακτικές (Νικολάου, 2000). Παρόλο που στόχευε 

στην καταπολέμηση του ρατσισμού και την απελευθέρωση από τα στερεότυπα, θεωρήθηκε ότι το 
μοντέλο αυτό θα μπορούσε να μετατρέψει το σχολείο σε πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ 
κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων (Γεωργογιάννης, 1999).  

Από τη δεκαετία του ‘80 άρχισε να εμφανίζεται το διαπολιτισμικό μοντέλο, το οποίο 

προβλήθηκε ως ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας να ανταποκριθεί στα προβλήματα που προέκυψαν 
από τις μετακινήσεις των πληθυσμών και στην ουσία αποτελεί μια μετεξέλιξη του πολυπολιτισμικού 
μοντέλου. 

2.2. Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση  

Η «διαπολιτισμική εκπαίδευση» θεωρείται ότι είναι το καλύτερο μοντέλο διαχείρισης της 
ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον. Αφορά μία εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία σχετίζεται με 

συγκεκριμένες πρακτικές και μεθόδους στο σχολικό πλαίσιο. Στόχος της είναι όλοι οι μαθητές να 
αντιμετωπίζονται ισότιμα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η καταγωγή τους και η πολιτισμική τους 
ταυτότητα (Palaiologou, 2012∙Dixon & Fraser, 1986). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2004) στηρίζεται σε τρία αξιώματα: 

α) Το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, σύμφωνα με το οποίο οι πολιτισμοί εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των λαών τους και μπορούν να αξιολογηθούν μόνο με εσωτερικά κριτήρια και όχι εξωτερικά 
β) Την ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου διαφορετικής προέλευσης γ) Την παροχή ίσων ευκαιριών 
στην εκπαίδευση με στόχο την ισότητα σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και την 

αποφυγή της περιθωριοποίησης.   
   Οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν στην πράξη το διαπολιτισμικό μοντέλο είναι σημαντικό 

να δίνουν σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες για να συμμετάσχουν ενεργά στη μαθησιακή 
διαδικασία (Ευαγγέλου & Κάντζου, 2005). Το διαπολιτισμικό μοντέλο δε στοχεύει μόνο στη 

συνύπαρξη των μαθητών, αλλά στην αποδοχή του «διαφορετικού» και στην προώθηση μιας υγιούς 
κουλτούρας (Μάρκου & Παρθένης, 2011). Επίσης, αναγνωρίζει την αξία των πολιτισμών, χωρίς να 
υποτιμά τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία δεν πρέπει να κρίνονται ως κατώτερα 
(Pentini, 2005). Ο στόχος δεν σχετίζεται με την αφομοίωση της διαφορετικότητας, αλλά με την 

ένταξή της στο σχολικό περιβάλλον και συνεπώς στο κοινωνικό πλαίσιο (Γκόβαρης, 2004). Εξάλλου, 
η μαθησιακή διαδικασία δεν αφορά μόνο στη μετάδοση γνώσεων αλλά και στην ανάπτυξη υγιών 
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προσωπικοτήτων ικανών να ενταχθούν αποτελεσματικά στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον 
(Γεωργιάννης, 2008).  

Καθοριστικός παράγοντας σε αυτό είναι η διδασκαλία, η οποία πρέπει να προωθεί την 
αποτελεσματική συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και τη 

σωστή διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον εξαιτίας της 
ετερογένειας (Μάρκου & Παρθένης, 2011). 

2.2. Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα άργησε να εντάξει στις δομές του το διαπολιτισμικό 
μοντέλο, καθώς μέχρι το 1980 δεν υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο για τους αλλόγλωσσους μαθητές που 
εισέρχονταν στο σχολικό περιβάλλον. Η ένταξη των μεταναστών άρχισε με τη δημιουργία των 

πρώτων «Τάξεων Υποδοχής» και των «Φροντιστηριακών Τμημάτων», που αφορούσαν κατά βάση 
το αφομοιωτικό μοντέλο (Triandafyllidou & Gropas, 2007).  

Σύμφωνα με τον Ν. 2413/96 τέθηκε σε εφαρμογή η διαπολιτισμική εκπαίδευση με την ίδρυση 
των πρώτων διαπολιτισμικών σχολείων και τμημάτων ένταξης μέσα στα γενικά σχολεία. Παρά όμως 

τις αλλαγές, η μητρική γλώσσα των μεταναστών στην πράξη δεν διδασκόταν στο ελληνικό σχολείο, 
αφού θεωρήθηκε ότι η γλώσσα διδασκαλίας πρέπει να είναι μόνο η ελληνική, προκειμένου οι 
μαθητές να εντάσσονται αποτελεσματικότερα στην ελληνική κοινωνία (Triandafyllidou & Gropas, 
2007).  

Έτσι, στην πράξη για πολλά χρόνια το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν εφάρμοζε το 
διαπολιτισμικό μοντέλο, αφού καμία ρύθμιση δεν προωθούσε τη συνεργασία αλλοδαπών και 
γηγενών μαθητών. Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχύονται οι πολιτισμικές διαφορές των μαθητών και 
να παρατηρούνται φαινόμενα περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Επίσης, η σχολική διαρροή στους 

μετανάστες μαθητές ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο, όπως και τα προβλήματα προσαρμογής 
(Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011). 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει ένα διαπολιτισμικό ρόλο, αφού 
μέσα από την κατάρτισή τους σε διαπολιτισμικές πρακτικές προσπαθούν να βοηθούν τους 

μετανάστες να ενταχθούν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Palaiologou, 2012). Κατά 
τον Φρέιρε (1974) ο εκπαιδευτής χρειάζεται να γεφυρώσει τη διαφορά ανάμεσα στη δική του 
κουλτούρα και την κουλτούρα των εκπαιδευομένων. Για να το επιτύχουν αυτό οι αποτελεσματικοί 
εκπαιδευτικοί μειονοτικών ομάδων εμπλέκονται σε μια διαδικασία αυτοεξέτασης σχετικά με τη δική 

τους πολιτισμική ταυτότητα και αισθάνονται πολιτισμική άνεση ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους 
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Guy,1999).  

2.3. Έρευνες για τη διαχείριση της ετερότητας 

Για την κατάλληλη διαχείριση της ετερότητας απαιτείται εκπαίδευση στα πανεπιστημιακά 
τμήματα και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Πολλές έρευνες (Μάρκου,1997∙Νικολάου, 
2000∙Μάγος, 2005 & 2008, όπ. ανάφ. Παπαχρήστος, 2011) διαπιστώνουν ότι υπάρχει έλλειψη 

γνώσης και εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και δυσκολία στην 
εφαρμογή της μέσα στη τάξη. Σε έρευνα του Γεωργογιάννη (2009) για τη Διαπολιτισμική επάρκεια 
και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, διαφάνηκε ανεπάρκεια των 
εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με έρευνα της Καραγιάννη (2019) σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Αττικής, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προσαρμόσει τη διδασκαλία τους στην πολυπολιτισμική τάξη, 
δεν χρησιμοποιούν εναλλακτικά μοντέλα διδασκαλίας ή χρησιμοποιούν διδακτικές μεθόδους που δεν 
είναι κατάλληλες για πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Ως προς την επιμόρφωση τους, οι 

εκπαιδευτικοί έχουν ελλείψεις στην κατάλληλη διαχείριση των θεμάτων που απορρέουν από την 
πολυπολιτισμικότητα, στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας, στην 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και ελλείψεις σε θέματα δημοκρατίας και ιδιότητας του πολίτη. 
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Σύμφωνα με έρευνα των Παπαδοπούλου & Δημητρίου (2020) σχετικά με την επιμόρφωση σε 
θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης προκύπτει ότι το 52,3% των εκπαιδευτικών δεν έχει 
επιμορφωθεί καθόλου ενώ μόλις το 39% έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με 
τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν ως πιο σημαντικές ενότητες για την 

επιμόρφωση τους την ενότητα «Μέθοδοι διδασκαλίας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης» και «Οι σχέσεις των μαθητών σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Διαχείρισή τους.»  

Σε παρόμοια έρευνα της Ζωμένου για τις τεχνικές διαχείρισης της εθνοπολιτισμικής 
ετερότητας (2019) με αυτήν που διενεργείται, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, όσον αφορά τις 

πρακτικές που ακολουθούν για τη διαχείριση της ετερότητας, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν 
περισσότερο παραδοσιακές πρακτικές όπως: η δημιουργία θετικού κλίματος, ενώ επιλέγουν σε 
χαμηλό ποσοστό πρακτικές όπως παιχνίδια ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, εξατομικευμένη διδασκαλία 
και διοργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά στην επιμόρφωση τους, οι 

εκπαιδευτικοί στην πλειονότητα τους θεωρούν ότι είναι ελάχιστη ή λίγο επαρκής. Αντίθετα, νιώθουν 
σχετικά ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τον Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων αλλά δεν 
συμβαίνει το ίδιο όσον αφορά στη συνεργασία τους με το Δήμο και τους άλλους φορείς.  

3. Η έρευνα 

3.1. Δείγμα της έρευνας 

Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 144  εκπαιδευτικούς, διαφορετικών 

ειδικοτήτων, οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορα νησιά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου.  

3.2. Μέσο και διαδικασία συλλογής δεδομένων  

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο για τις τεχνικές 
διαχείρισης της «εθνοπολιτισμικής ετερότητας» της Ζωμένου (2019). Περιέχει 36 ερωτήσεις 
πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή και 
στάλθηκε στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω e-mail. 

Πριν την πραγματοποίηση της έρευνας, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 10 
εκπαιδευτικούς, η οποία ανέδειξε την ανάγκη να συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο πρόσθετες 
απανήσεις όπως το  «Δεν γνωρίζω». 

3.3. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 31,3% των συμμετεχόντων κρίνει ότι οι 
επιστημονικές γνώσεις τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων της εθνοπολιτισμικής ετεροτητας 

δεν είναι επαρκείς (πίνακας 1).  
 

Πίνακας 1: Επάρκεια επιστημονικών γνώσεων 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Καθόλου 7 4,9 4,9 4,9 

Λίγο 38 26,4 26,4 31,3 

Ικανοποιητικές/η 70 48,6 48,6 79,9 

Πολύ 27 18,8 18,8 98,6 

Άριστες 2 1,4 1,4 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 
Όσον αφορά την επάρκεια επιμόρφωσης σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από την 

υπηρεσία, πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η 
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επιμόρφωση τους είναι λίγο ή καθόλου επαρκής, ενώ ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό 20,8%  δήλωσε 
ότι δεν παρακολούθησε κάποια σχετική επιμόρφωση  (πίνακας 2).  

 
Πίνακας 2: Επάρκεια επιμόρφωσης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Καθόλου 32 22,2 22,2 22,2 

Λίγο 51 35,4 35,4 57,6 

Ικανοποιητικές/η 15 10,4 10,4 68,1 

Πολύ 12 8,3 8,3 76,4 

Άριστες 4 2,8 2,8 79,2 

Δεν έχω 
παρακολουθήσει κάποια 
σχετική επιμόρφωση 

30 20,8 20,8 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση της ετερότητας κρίνεται σε ποσοστό 40,3% καθόλου ή 
λίγο επαρκές, ενώ ένα ποσοστό 20,8% των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει καν το θεσμικό πλαίσιο 
(πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3: Επάρκεια θεσμικού πλαισίου 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 12 8,3 8,3 8,3 

Λίγο 46 31,9 31,9 40,3 

Ικανοποιητικές/η 47 32,6 32,6 72,9 

Πολύ 7 4,9 4,9 77,8 

Άριστες 2 1,4 1,4 79,2 

Δεν γνωρίζω 30 20,8 20,8 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Όσον αφορά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τη συνεργασία τους με τον διευθυντή 
και το σύλλογο διδασκόντων για τη διαχείριση της ετερότητας, στην πλειοψηφία τους οι 
εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι  είναι ικανοποιητική (34%) και σε πολύ καλό βαθμό (32,6%.) (πίνακας 
4) 

 

Πίνακας 4: Ικανοποίηση από συνεργασία με σύλλογο και Διευθυντή 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Καθόλου 5 3,5 3,5 3,5 

Λίγο 21 14,6 14,6 18,1 

Ικανοποιητικές/η 49 34,0 34,0 52,1 

Πολύ 47 32,6 32,6 84,7 

Άριστες 22 15,3 15,3 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν προέκριναν τη συνεργασία με τον Δήμο και τους άλλους 
φορείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξαιτίας της εθνοπολιτισμικής ετερότητας ως 
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σημαντικούς, αφού το 30,6% δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε η συνεργασία, ενώ στις περιπτώσεις που 
χρειάστηκε, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν ήταν αποτελεσματική ή ήταν λίγο αποτελεσματική 
(38,9%) (πίνακας 5).  

 

Πίνακας 5.: Ικανοποίηση από συνεργασία δήμο και άλλους φορείς  

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 23 16,0 16,0 16,0 

Λίγο 33 22,9 22,9 38,9 

Ικανοποιητικές/η 27 18,8 18,8 57,6 

Πολύ 11 7,6 7,6 65,3 

Άριστες 6 4,2 4,2 69,4 

Δε χρειάστηκε να 

συνεργαστώ 
44 30,6 30,6 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 
 Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν συνολικά στη «Χρήση Μεθόδων & 

τεχνικών αντιμετώπισης των σχολικών προβλημάτων που προκύπτουν από τις εθνοπολιτισμικές 
διαφορές» είναι 18. Έγινε ανάλυση παραγόντων από την οποία προκύπτει πως η ιδανική παραγοντική 

δομή περιλαμβάνει 3 κύριες συνιστώσες. Με βάση τον παρακάτω πίνακα οι τρεις παράγοντες που 
εμπεριέχονται στην κλίμακα των 18 ερωτήσεων είναι οι εξής: 

• Χρήση Σύγχρονων - Προηγμένων Μεθόδων & Τεχνικών Διδασκαλίας που περιλαμβάνει τις 
ερωτήσεις: 4 - 12 

• Καλλιέργεια και Προάσπιση Θετικού Σχολικού Κλίματος που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις: 
1,2,3,13 

• Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς, Γονείς και Φορείς που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις: 15 -18 

Η ερώτηση 14 δεν εντάσσεται σε κάποιο παράγοντα και θα υπολογιστεί μόνο στο συνολικό 
σκορ «Μέθοδοι & Τεχνικές Αντιμετώπισης των Σχολικών Προβλημάτων που Προκύπτουν από τις 
Εθνοπολιτισμικές Διαφορές». Οι 3 παράγοντες μαζί με το συνολικό ερωτηματολόγιο για τη «Χρήση 
Μεθόδων & Τεχνικών Αντιμετώπισης των Σχολικών Προβλημάτων που Προκύπτουν από τις 
Εθνοπολιτισμικές Διαφορές» αποτελούν τις μεταβλητές με τις οποίες θα γίνουν οι συσχετίσεις.  

 
Πίνακας 6: Αποτελέσματα Direct Oblimin για τις «Μεθόδους & τεχνικές αντιμετώπισης των σχολικών προβλημάτων 

που προκύπτουν από τις εθνοπολιτισμικές διαφορές» 

 

 

Component 

1 2 3 

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Δημιουργία θετικού κλίματος 
(ασφάλεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη) 

 ,855  

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των 
μαθητών τους 

 ,842  

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Ενθάρρυνση συμμετοχής τους σε 
συζητήσεις μέσα στην τάξη 

 ,700  

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Παιχνίδια ρόλων  ,814   
Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Θεατρικό παιχνίδι ,870   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Εξατομικευμένη διδασκαλία    
Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι ,555   
Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Κατάλληλη διαμόρφωση της σχολικής 
τάξης 

,712   
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Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Χρήση της μεθόδου Project (Σχέδια 
εργασίας) 

,672   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Ενθάρρυνση συμμετοχής σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες 

,566   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Διοργάνωση διαπολιτισμικών 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 

,768   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Κατάλληλη αξιοποίηση του Η/Υ στη 
διδακτική πράξη 

,681   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Προσεκτικότερες εφημερίες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

 ,458  

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Αποφασιστική αντιμετώπιση 
προβλημάτων εθνοπολιτισμικής ετερότητας 

   

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Συμβουλές/έμπρακτη βοήθεια από 
συνάδελφο/Σύλλογο διδασκόντων 

  ,888 

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Συμβουλές/έμπρακτη βοήθεια από 
Διευθυντή/Προϊστάμενο του σχολείου 

  ,904 

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Συνεργασία με τους Γονείς/Κηδεμόνες   ,720 
Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων: Συνεργασία με το Δήμο και άλλους 
φορείς (κοινωνικές υπηρεσίες κ.ά.) 

  ,659 

 
Συσχετίζοντας τις μεταβλητές της έρευνας, προέκυψαν οι ακόλουθες, στατιστικά σημαντικές, 

συσχετίσεις (πίνακας 7). 
Εντοπίστηκε ασθενής θετική συσχέτιση ανάμεσα στη μεταβλητή «Επάρκεια Επιστημονικών 

Γνώσεων» και τις μεταβλητές «Καλλιέργεια και Προάσπιση Θετικού Σχολικού Κλίματος», «Χρήση 
Σύγχρονων - Προηγμένων Μεθόδων & Τεχνικών Διδασκαλίας», «Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς, 
γονείς και φορείς» και σχετικά ασθενής συσχέτηση με τη μεταβλητή «Χρήση μεθόδων και τεχνικών 
αντιμετώπισης των Σχολικών Προβλημάτων που προκύπτουν από τις Εθνοπολιτισμικές Διαφορές». 

Εντοπίστηκε ασθενής θετική συσχέτιση ανάμεσα στη μεταβλητή «Επάρκεια Επιμόρφωσης σε 
θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» και τις μεταβλητές «Καλλιέργεια και Προάσπιση Θετικού 
Σχολικού Κλίματος», «Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς, Γονείς και Φορείς» και σχετικά ασθενής 
συσχέτιση με τις μεταβλητές «Χρήση μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης των Σχολικών 

Προβλημάτων που προκύπτουν από τις Εθνοπολιτισμικές Διαφορές» και «Χρήση Σύγχρονων - 
Προηγμένων Μεθόδων & Τεχνικών Διδασκαλίας». 

 
Πίνακας 7: Συσχετίσεις ανάμεσα στην επάρκεια γνώσεων και επιμόρφωσης με τη Χρήση μεθόδων και τεχνικών 

αντιμετώπισης των Σχολικών Προβλημάτων που προκύπτουν από τις Εθνοπολιτισμικές διαφορές  

 

 

Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι 
επιστημονικές σας γνώσεις είναι 

επαρκείς για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων εθνοπολιτισμικής 

ετερότητας; 

Πόσο επαρκής ήταν η 
επιμόρφωσή σας, σε ζητήματα 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 

από την Υπηρεσία και τους 

Υπηρεσιακούς παράγοντες; 

Καλλιέργεια και Προάσπιση 

Θετικού Σχολικού Κλίματος 

Pearson 

Correlation 
,183* ,148 

Sig. (2-
tailed) 

,028 ,076 

N 144 144 

Χρήση Σύγχρονων - 

Προηγμένων Μέθόδων & 

Τεχνικών Διδασκαλίας 

Pearson 
Correlation 

,192* ,349** 

Sig. (2-

tailed) 
,021 ,000 
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N 144 144 

Συνεργασία με 
Εκπαιδευτικούς, Γονείς και 

Φορείς 

Pearson 

Correlation 
,199* ,261** 

Sig. (2-

tailed) 
,017 ,002 

N 144 144 

 Χρήση Μεθόδων 
Αντιμετώπισης των Σχολικών 

Προβλημάτων που 

Προκύπτουν από τις 

Εθνοπολιτισμικές Διαφορές 

Pearson 

Correlation 
,226** ,329** 

Sig. (2-

tailed) 
,006 ,000 

N 144 144 

4. Συμπεράσματα 

Από την έρευνα προκύπτουν σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση της ετερότητας στις 
σχολικές μονάδες. Αρχικά, προκύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών δεν έχει 

επιμορφωθεί σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ από όσους έχουν επιμορφωθεί πάνω από 
τους μισούς δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση τους.  

Όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εθνοπολιτισμική ετερότητα, οι εκπαιδευτικοί ζητούν κυρίως τη συνεργασία του συλλόγου 

διδασκόντων και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.Η συνεργασία αυτή κρίνεται ικανοποιητική 
έως άριστη από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής 
ετερότητας στο σχολείο. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στο 

Δήμο και σε άλλους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων, ενώ, ακόμα και στις περιπτώσεις που 
επιζητούν τη συνεργασία, αυτή δεν είναι ικανοποιητική.  

Επιπλέον, από την έρευνα φάνηκε ότι οι γνώσεις και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών για τη 

διαχείριση της ετερότητας. Συγκεκριμένα, η επάρκεια γνώσεων και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση φαίνεται ότι συνδέεται γενικότερα  με την υιοθέτηση 
καταλληλότερων μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν από τις 
εθνοπολιτισμικές διαφορές και πιο συγκεκριμένα με την καλλιέργεια και προάσπιση του θετικού 

κλίματος στο σχολείο, τη χρήση Σύγχρονων-Προηγμένων Μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας και 
τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς. 

 Οι σχολικές μονάδες πρέπει να στοχεύουν στην κατανόηση και στο σεβασμό μεταξύ όλων των 
μαθητών, γι’ αυτό πρέπει τα αναλυτικά προγράμματα, οι σχολικές δραστηριότητες και το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι μαθητές να μπορούν 
να συνυπάρχουν τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτύξουν την 
αυτοεκτίμησή τους, αλλά και τις κατάλληλες αξίες και αντιλήψεις, με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. 

Επομένως, είναι ανάγκη να ενισχυθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να σέβονται την προσωπικότητα των 
μαθητών και τις ιδιαιτερότητες τους και να γνωρίζουν τις κατάλληλες μεθόδους και προγράμματα 
διδασκαλίας που θα ευνοούν τη θετική αλληλεπίδραση και θα τους βοηθήσουν στην εφαρμογή του 

διαπολιτισμικού μοντέλου (Tiedt & Tiedt, 2006). 
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Περίληψη  

Η εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας–Μάθησης (ΔΔΜ) στην εκπαίδευση 
συνδέεται με σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης, όπως είναι η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky, 

1978), οι επαγωγικές διαδικασίες μάθησης (Koutselini, 2020) κ.ά.. Ευρήματα ερευνών έδειξαν ότι η 
επιτυχής εισαγωγή της καινοτομίας αυτής κρίνεται από το βαθμό οικειοποίησης και εξοικείωσης των 
εκπαιδευτικών με αυτήν (Κουτσελίνη, 2014). Το άρθρο αυτό συμβάλλει στο να αναδείξει μέρος της 
βιβλιογραφικής έρευνας και μέρος των αποτελεσμάτων στα πλαίσια της διδακτορικής έρευνας 

«ΔΔΜ και οι παράγοντες που την επηρεάζουν». Στόχος της παρούσης έρευνας ήταν η αξιολόγηση 
των επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών για τη ΔΔΜ. Τα αποτελέσματα των ερευνών επισημαίνουν 
το ρόλο της επιμόρφωσης στην προσπάθεια για μεταρρύθμιση και το ρόλο της αξιολόγησής της. Το 
άρθρο θα συμβάλει στην εφαρμογή της ΔΔΜ στα σχολεία και στην ανάδειξη της σπουδαιότητας των 

επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή της καινοτομίας αυτής. 
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Λέξεις κλειδιά: Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση, βιβλιογραφική έρευνα, 

επιμόρφωση, αξιολόγηση επιμόρφωσης    

1. Εισαγωγή 

Η σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι τεράστια, γιατί παρατηρείται συνεχής 
αλλαγή των κοινωνικών και εκπαιδευτικών συνθηκών και παρουσιάζονται μέσα από την 

εκπαιδευτική έρευνα νέες γνώσεις (Kουτσελίνη & Πυργιωτάκης, 2015· Αυγητίδου, 2014·  
Ζηλιασκοπούλου, 2014).  

Στη σχετική με τη ΔΔΜ επιμόρφωση των εκπαιδευτικών η διαφοροποίηση γίνεται στόχος της 
ίδιας της διδακτικής διαδικασίας. Επιδιώκει τη μέγιστη απόδοση των μαθητών, αναγνωρίζοντας τη 

διαφορετικότητά τους σε ενδιαφέροντα, ανάγκες και ρυθμούς μάθησης (·Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 
2008· Koutselini, 2017a · Koutselini 2021). Το αίτημα για άνοδο της επίδοσης των μαθητών και τα 
μεταρρυθμιστικά κινήματα των τελευταίων δεκαετιών ώθησαν προσπάθειες εντοπισμού τρόπων 
ομαδοποίησης των μαθητών, όπως τις ομοιογενείς τάξεις (streaming) και ομοιογενείς ομάδες ανά 

μάθημα (setting) (Koutselini, 2006 · Koutselini, 2017b). Σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος 
διαφοροποίηση για τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας. Είναι απαιτητική διδακτική 
στρατηγική (Kyriakides, Creemers & Antoniou, 2009), γιατί θεωρείται βασική διάσταση της 
αποτελεσματικής διδασκαλίας (Kyriakides, 2007· Θεοφιλίδης, 2009) για όλους τους μαθητές, με 

στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης (Kyriakides & Creemers, 2008).  
Για την επιτυχή εφαρμογή της ΔΔΜ, απαιτείται η συνεχής ανανέωση των σχετικών γνώσεων 

των εκπαιδευτικών. Η μοναδική οδός για επιτυχία του σκοπού αυτού είναι η επιμόρφωσή τους. Αυτή 
συνδέεται με τις ευκαιρίες για επαγγελματική μάθηση και αποσκοπεί στη βελτίωση του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού έργου και, μέσω αυτής, στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (Αυγητίδου, 2014). 
Για να είναι αποτελεσματική, επβάλλεται να αξιολογείται και να ανατροφοδοτεί τη μελλοντική της 
πορεία. 

Ενώ η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση θεωρείται επαγγελματικό καθήκον στις μισές Ευρωπαϊκές 

χώρες, περίπου, στην πράξη είναι προαιρετική (Koutselini, Mata & Koumi, 2013) και ανεπαρκής. 
Απαιτείται η βελτίωση της ποιότητας των σχετικών προγραμμάτων. Σε πολλές χώρες της ΕΕ, η 
Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ) των εκπαιδευτικών θεωρείται πλέον καθήκον. Ωστόσο, 
στην περίπτωση της Κύπρου τα σχολεία δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων 

(Eurydice, 2013). Η έλλειψη της Διαφοροποίησης Διδασκαλίας-Μάθησης (ΔΔΜ) ήταν, μέχρι 
πρόσφατα, φανερή σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα εκπαιδευτικά δρώμενα.  

Στην Έκθεση της ΟΥΝΕΣΚΟ (1997) σημειώνεται ότι οι αξιολογητές συμπέραναν ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας γίνεται με την άμεση αφηγηματική μέθοδο και η τάξη 

αντιμετωπίζεται ως σύνολο, με τη χρήση ενός συνηθισμένου σχολικού βιβλίου. Το πραγματικό 
πρόβλημα είναι η παροχή ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, η εξυπηρέτηση των ατομικών 
αναγκών τους, η δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για αποτελεσματική και ευχάριστη μάθηση.  

Η Koutselini (2014) τονίζει ότι, αν και οι εκπαιδευτικοί γμώριζαν το γεγονός ότι οι  τάξεις τους 

ήταν μεικτών ικανοτήτων, που δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν από τη γραμμική διδασκαλία των 
σχολικών βιβλίων, η γνώση που είχαν σχεδιάσει ήταν σε άμεση σχέση με το περιεχόμενο των 
εγχειριδίων. Ενώ δήλωσαν ότι είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με τη ΔΔΜ ούτε αυτό 
φάνηκε να τους επηρέασε στον εκπαιδευτικό τους ρόλο.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος  

Το παρόν άρθρο είναι μέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, που διενεργήθηκε στα πλαίσια 
της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως με θέμα «ΔΔΜ και οι παράγοντες που 
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την επηρεάζουν». Σημειώνεται ότι τα ευρήματα αυτά εμπλουτίστηκαν και από μερικά ευρήματα της 
εν λόγω διδακτορικής διατριβής, κυρίως στα αφορώντα το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.  

 Τετρακόσιοι δεκαεννέα εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στην 
συμπλήρωση ημιδομημένου ερωτηματολογίου. Υπήρχαν ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήματα 

(Κλίμακα Likert 1..5). Οι επιμορφωθέντες εκπαιδευτικοί σε θέματα ΔΔΜ κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησαν τις χρονιές 2013 - 2018 ως προς 
την οργάνωση, την μεθοδολογία και την αποτελεσματικότητά τους. Παρατηρήθηκαν είκοσι 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δέκα καταρτισμένοι και δέκα μη επιμορφωμένοι σε 

θέματα ΔΔΜ), κατά τη διδακτική τους πρακτική. Έλαβαν μέρος σε σχετικές συνεντεύξεις. Οι 
αναλύσεις έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSS V.21 και στα ποιοτικά δεδομένα η αναλυτική 
περιγραφική μέθοδος. 

2.1.1. Σχεδιασμός  

Όταν έγινε αντιληπτή η μεγάλη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα ΔΔΜ, 
επεδιώχθηκε η απομόνωση στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με την αξιολόγηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. 
Άμεσο ενδιαφέρον επιδείχθηκε στις χώρες της ΕΕ και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ελλάδα και 

στην Κύπρο. Μελετήθηκαν αρκετά κείμενα, βιβλία, άρθρα, κείμενα από το διαδίκτυο και λήφθηκαν 
όλες οι σχετικές με το θέμα αυτό πληροφορίες και στοιχεία.  

2.1.2. Καταγραφή των συγκεντρωθέντων στοιχείων 

Καταγράφηκαν όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία σε υποκεφάλαια. Το άρθρο συμπληρώθηκε 

με τον κατάλογο της βιβλιογραφίας. 

2.2. Αποτελέσματα 

2.2.1. Εκπαιδευτικοί και επαγγελματική ανάπτυξη  

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναθεωρούν και να εμπλουτίζουν τις δεξιότητές τους, να 
αναπτύσσουν καινοτόμες έρευνες σχετικά με τη διδασκαλία και να προσαρμόζουν τις αλλαγές στις 
ανάγκες των μαθητών (Musset, 2010). Οι προκλήσεις στον εκπαιδευτικό τομέα και οι στόχοι που 

τίθενται οδηγούν σε διαδικασία διά βίου μάθησης. Η ΣΕΑ τους είναι σημαντική για αποτελεσματικό 
διδακτικό και παιδαγωγικό έργο (Παπαναούμ & Λιακοπούλου, 2014). Τίθενται σε εφαρμογή νέες 
αρμοδιότητες εκ μέρους των εκπαιδευτικών (Buchberger, et al., 2000). Στο πλαίσιο της δια βίου 
μάθησης, η ΣΕΑ αποτελεί βασικό θέμα (ENTEP, Kerger & Uzerli, 2007).  

Για την επιτυχία της επιμορφωτικής παρέμβασης, που διαρκεί μέχρι το τέλο ς της 
σταδιοδρομίας τους (Παπαναούμ στο Παπαναούμ και Λιακοπούλου, 2014),  ο σχεδιασμός είναι 
αναγκαίος με βάση την εκπαίδευση ενηλίκων και τη θεωρία των προγραμμάτων. Σήμερα, είναι 
αποδεκτό ότι η πιο ισχυρή επαγγελματική μάθηση συμβαίνει, όταν υπάρχει η ευκαιρία να είναι μέρος 

μιας κοινότητας μάθησης (Cochran-Smith, 2003). Η θετική στάση απέναντι στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή τους στη διαδικασία έρευνας δράσης 
καλλιεργεί κουλτούρα συνεργασίας στο σχολείο, μετατρέποντάς το σε κοινότητα μάθησης 
(Koutselini & Patsalidou, 2015). 

2.2.2. Αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

Βασικός στόχος της ΕΕ είναι η ΕΑ των εκπαιδευτικών (και των επιμορφωτών τους) μέσω της 

διά βίου μάθησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 
Ορισμένες πρόσφατες εκθέσεις διαγράφουν βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Το «Πράσινο 

Βιβλίο» για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τονίζει την αναγκαιότητα για «υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών» (Eurydice, 2006, 2009, 2013∙ European Commissio n, 2007). 
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Καταβάλλονται προσπάθειες για ανάπτυξη κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την επιμόρφωσή τους, 
αφού θεωρείται ως θέμα υψηλής προτεραιότητας (ENTEP, 2000).  

Σύμφωνα με την έρευνα «Teaching and Learning International Survey (TALIS)», οι 
παράγοντες, που διασφαλίζουν την προσφορά και την ποιότητα της αποτελεσματικότητας των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων ΣΕΑ, είναι η μεγάλη διάρκειά τους, η προώθηση ποικιλίας 
δραστηριοτήτων και η απόκτηση δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί, το θετικό κλίμα/η 
αποδοχή των εκπαιδευτικών στο σχολείο και η ανατροφοδότηση (European Union, 2010). 

Σημαντικό ρόλο αποτελεί ο επιμορφωτής. Οφείλει να αντιμετωπίζει τους επιμορφωνομένους 

ως πρόσωπα και να επιδιώκει να αναπτύξει εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ τους (Jarvis, 2006).  
Πρέπει να διερευνά τις μαθησιακές ανάγκες και απαιτήσεις τους και να σχεδιάζει κατάλληλο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, να παρέχει ασφάλεια, γνωστική και συναισθηματική 
υποστήριξη και εμπιστοσύνη, προκειμένου αυτοί να νιώθουν άνετα να εκφραστούν και να 

πειραματιστούν (Mezirow, 2003). 
Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική τονίζει τη σημασία της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών, την οποία συνδέει με την ΕΑ τους, τη διά βίου μάθηση και τις ανάγκες της 
καθημερινής πράξης (Μάνεσης, 2014). Αυτή καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως ένας 

από τους δεκαέξι δείκτες ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.  
Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Commission, 2007) θέτει ως 

προτεραιότητές της για τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών την πρόσβ ασή τους σε 
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Αυτές λειτουργούν ως μοχλοί για την αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών, τη διασφάλιση ότι η επιμόρφωσή τους είναι συνεκτική και συντονισμένη, την 
προώθηση κουλτούρας, με βάση την οποία οι εκπαιδευτικοί στοχάζονται (Καλαϊτζοπούλου, 2011), 
αναστοχάζονται (Αυγητίδου, 2011) και ερευνούν μεταξύ τους, την αναγνώριση του εκπαιδευτικού 
ως επαγγελματία, την υποστήριξή του στη διδασκαλία και την προώθηση του κύρους του 

επαγγέλματός του.  
Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας (2009) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013), 

στην ΕΕ δεν υπάρχει σταθερή πολιτική σε όλες τις χώρες της, δεν υπάρχει συστηματικός συντονισμός 
μεταξύ των ποικίλων στοιχείων της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η ειδική ΕΑ, η συνδεδεμένη 

με την εισαγωγή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και οργανωμένη από τις αρμόδιες αρχές, είναι 
γενικά υποχρεωτική. 

Αυτό οδηγεί σε έλλειψη συνοχής, ειδικά μεταξύ της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσής τους 
και της ΕΑ (European Commission, 2007). Στο «Κείμενο Πολιτικής»  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Συνδικαλιστικής Ένωσης για την Εκπαίδευση (European Union, 2008) γίνεται και αναφορά στη ΣΕΑ 
των εκπαιδευτικών, τη σύνδεση θεωρίας–έρευνας-πράξης, την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών 
κ.ά. Η Caena (2011) επισημαίνει ότι η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση θεωρείται επαγγελματικό καθήκον 
στις μισές, περίπου, ευρωπαϊκές χώρες. Παρ’ όλα αυτά, αποτελέσματα ποικίλων μελετών δείχνουν 

ότι τα κίνητρα που υπάρχουν για ενθάρρυνση εκπαιδευτικών στη ΣΕΑ είναι ανεπαρκή.  
Το στρατηγικό πλαίσιο “Education & Training 2020” στοχεύει στην προσφορά βοήθειας στα 

κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστεί και βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητας με την ενίσχυση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επιβάλλεται να δοθεί 

έμφαση στην ποιότητα των συνεχών ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη (European Union, 2009).  
Σε όλη την Ευρώπη, τα προγράμματα της ΕΑ αποτελούν, συνήθως, μέρος του ετήσιου 

σχολικού προγράμματος. Στις περισσότερες χώρες καταρτίζονται σε επίπεδο σχολείου και είναι, 
συνήθως, υποχρεωτικά. Οι επιθεωρητές υποβάλλουν συχνά συστάσεις στη διοίκηση του σχολείου 

για τους τομείς, στους οποίους χρειάζεται βελτίωση το εκπαιδευτικό προσωπικό ως προς την 
ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 

Η τάση στην Ευρώπη είναι η εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων (Koutselini, Mata & 
Koumi, 2013). Καταβάλλεται προσπάθεια να επιτρέπεται η οριζόντια και κάθετη κινητικότητα των 

εκπαιδευτικών. Επιδιώκεται να διασφαλίζεται η παροχή επιμόρφωσης υψηλής ποιότητας. Αυτή να 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σχολείων, των εκπαιδευτικών 
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και της κοινωνίας. Να προωθούν τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και την απόκτηση των αναγκαίων 
για τους εκπαιδευτικούς δεξιοτήτων. 

Η θεωρούμενη ως απαραίτητη ΣΕΑ παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 17 
Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στη Διεθνή Έρευνα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση 

(TALIS, 2008). Οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει μέτρα πολιτικής για την εφαρμογή του 
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ. Εν τούτοις, τα εθνικά συστήματα κινητικότητας για την 
ενθάρρυνση συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε μαθησιακές διαδικασίες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών 
δεν είναι διαδεδομένα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013).  

2.3.3. Αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα 

Η επιτυχής επιμόρφωση στηρίζεται στον προσεκτικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών στόχων.  

Είναι βασισμένος στη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών. Οι στόχοι πρέπει να δίνουν 
έμφαση στην απόκτηση νέων γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση σχετικών με 
την επιμόρφωση στάσεων (Γιαννακοπούλου, 2006). 

Ο επιμορφωτής λειτουργεί ως μεσολαβητής και έμμεσα καθοδηγητής με την αξιοποίηση 

ποικίλων τεχνικών δυνατοτήτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες, στις δυνατότητες και στις 
ιδιαιτερότητες των επιμορφωνομένων (Φύκαρης, 2014). 

Για τον καθορισμό της επιτυχίας των επιμορφώσεων, βασική προϋπόθεση αποτελεί και η 
επιλογή των κατάλληλων τεχνικών, όπως την εμπλουτισμένη εισήγηση, κατά την οποία 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο, η εργασία σε ομάδες, η μελέτη περίπτωσης, και, τέλος, το 
παιχνίδι ρόλων (Δεδούλη, 2014). 

Αξιολόγηση ενδοσχολικού επιμορφωτικού προγράμματος από επιμορφωθέντες, περιορίστηκε 
στο περιεχόμενό του, τη χρησιμοποιηθείσα μέθοδο, το υλικό που δόθηκε και το κλίμα που 

επικράτησε∙ τέθηκαν διάφορες προτάσεις για βελτίωση (Παπαναούμ και Λιακοπούλου, 2014). 
Τονίστηκε η εξιδείκευση περιεχομένου, ανάλογα με τον τύπο σχολείου και την ειδικότητα των 
εκπαιδευτικών, η αξιοποίηση των εμπειριών από διάφορα σχολεία, η παρουσίαση πρόσφατων 
ερευνητικών δεδομένων και πληροφορίες για πρακτικές που υιοθετούνται σε άλλες χώρες.  

Απαιτούνται πρακτικές εφαρμογές, βιωματική προσέγγιση των θεμάτων, ομαδικές 
δραστηριότητες, μελέτη περιπτώσεων, προσωπικές εμπειρίες. Να γνωστοποιούνται οι δυσκολίες των 
εκπαιδευτικών. Απαραίτητη είναι η προμήθεια εργαλείων και διδακτικού υλικού πριν από το 
σεμινάριο, ώστε να έχουν μια πρώτη εξοικίωση με το θέμα και να παρέχεται διδακτικό υλικό σχετικά 

με πρακτικές, οι οποίες υιοθετούνται σε άλλες χώρες. Το διδακτικό υλικό να είναι εξειδικευμένο και 
να εμπεριέχεται σε σχέδια διδασκαλίας. 

Τονίστηκε ότι πρέπει να υπάρχει διαρκής υποστήριξη, προσφερόμενη σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Ο σχεδιασμός να γίνεται από την αρχή του σχολικού έτους. Να εμπλέκονται και άλλες 

ομάδες αναφοράς. Να χορηγείται επιμορφωτικό υλικό.  
Η επιμόρφωση να έχει τη μορφή πρότζεκτ, στο πλαίσιο του οποίου το διδακτικό προσωπικό θα 

έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρακτικές με στόχο τη σύνδεση θεωρίας με την πράξη. Να υπάρχει 
διαβάθμισης, όσον αφορά τις γνώσεις, τις οποίες θα αποκτήσει ο εκπαιδευτικός που θα το 

παρακολουθήσει. 

2.2.4. Αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Κύπρο  

Κατά διαστήματα, το ΠΙΚ διοργάνωσε πολύ μικρό αριθμό προαιρετικών σεμιναρίων 
επιμόρφωσης σχετικών με τη ΔΔΜ. Αναφέρεται το μοναδικό σεμινάριο που διοργανώθηκε κατά τη 
σχολική χρονιά 2007 – 2008, με θέμα «ΜΕΟ2.015 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μεικτής 
ικανότητας». Απευθυνόταν σε φιλολόγους. Εντοπίστηκαν και μερικά άλλα μη  υποχρεωτικά με 

περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω διατριβής τη μεγαλύτερη σημασία  για τους 

δασκάλους έχουν οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα. Αυτές επιβάλλεται να μην είναι περίπλοκες 
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και να μην απαιτούν χρόνο και υποβολή οποιωνδήποτε στοιχείων και να επιτρέπουν ομαλή και 
γρήγορη. ένταξη.  

Μεγάλης σημασίας θεωρείται και ο τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου, γιατί διαδραματίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή των δασκάλων.  

Το ίδρυμα, το οποίο διοργανώνει το συνέδριο, είναι αναγκαίο να εξυπηρετεί όσο το δυνατό 
πληρέστερα τους συμμετέχοντες. 

Ο χρόνος διεξαγωγής του συνεδρίου πρέπει να διευκολύνει τους συμμετέχοντες. Όσον αφορά 
το χρόνο διάρκειάς του ημερησίως δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος, να γίνονται μερικά διαλείμματα 

κ.ο.κ. 
Η άνεση του ωρολογίου προγράμματος είναι για τους συνέδρους αναγκαία. Η άνεση αυτή 

δημιουργεί στους συνέδρους ευχάριστα συναισθήματα, παραμένουν ξεκούραστοι και επιθυμούν να 
παρακολουθούν τακτικά τέτοια συνέδρια/σεμινάρια. 

Τα αποκτηθέντα προσόντα να πιστοποιούνται. 
Αξιολογήθηκε το επίπεδο των γνώσεων των επιμορφωτών. Δόθηκε από τους/ις δασκάλους/ες 

μεγάλη σημασία σ’ αυτό. 
Οι Κύπριοι δάσκαλοι αναμένουν πολύ περισσότερα, στη διδακτική προσέγγιση των 

επιμορφωτών τους. Αυτή η στάση είναι πολύ φυσιολογική, αφού η διδακτική προσέγγιση είναι 
στοιχείο μεγάλης σημασίας για κάθε εκπαιδευτικό.  

Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού να λαμβάνει υπόψη την εφαρμογή της διαφοροποίησης 
στην τάξη. 

Όσον αφορά τους μαθητές, ο καθένας επιβάλλεται να προβαίνει σε δραστηριότητες που σκοπό 
έχουν να τον βοηθήσουν να επιτύχει τους στόχους του μαθήματος που τον αφορούν.  

Ο δάσκαλος να αξιοποιεί το διδακτικό χρόνο, καταμερίζοντάς τον, αν είναι δυνατό, εξίσου σε 
όλους τους μαθητές και η διαφοροποίηση αφορά όλα τα στάδια διδασκαλίας από τον 

προγραμματισμό–προετοιμασία μέχρι την ανατροφοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντικά.  
Ο κάθε μαθητής, στην προσπάθειά του να αξιοποιήσει όλο το διδακτικό χρόνο να εργάζεται 

πραγματικά και ως άτομο και μέσα σε μικρή ομάδα, οι μαθητές να συνεργάζονται σε ικανοποιητικό 
βαθμό, το κλίμα της τάξης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της διαφοροποίησης και 

στην αξιολόγηση το νέο επίπεδο του κάθε μαθητή συγκρίνεται με εκείνο στο οποίο βρισκόταν στο 
προηγούμενο μάθημα.   

  Όσον αφορά τη διοργάνωση, την υψηλότερη βαθμολογία (μέσος όρος 4) έλαβε η δήλωση «Οι 
διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα ήταν απλές». Η χαμηλότερη βαθμολογία δόθηκε στη δήλωση 

«Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν ικανοποιητική». με βαθμολογία 3,3  
Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτών, η υψηλότερη βαθμολογία ήταν η δήλωση «Το 

επίπεδο των γνώσεων τους» με μέσο όρο βαθμολογίας 4, ακολουθούμενη από τη δήλωση «Η 
διδακτική τους προσέγγιση» με βαθμολογία 3,2 και τέλος η δήλωση «Οι μέθοδοι διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν». με βαθμολογία 3,1. 
 Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν 

υψηλότερα τις δηλώσεις «Υπήρχε πιστοποίηση παρακολούθησης/συμμετοχής» με μέσο όρο 4,4. Οι 
δηλώσεις "Υπήρχαν ευκαιρίες για δοκιμή πρακτικών με στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη" 

έλαβαν τη χαμηλότερη βαθμολογία με μέσο όρο 2,4 και "Υπήρχε πρακτική βοήθεια διδασκαλίας" με 
μέσο όρο 2,2. 

Σχετικα΄με τις ανάγκες, οι εκπαιδευτικοί έδωσαν υψηλή βαθμολογία στις δηλώσεις 
«Αποφεύχθηκε η γραφειοκρατία και περιορίστηκαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής (διαδικασία 

επιλογής κ.λπ.)» με μέσο όρο 4,2. Η χαμηλότερη βαθμολογία δόθηκε στη δήλωση «Συμμετέχουν και 
άλλες ομάδες αναφοράς (γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λπ.)». -με βαθμολογία 1,9. 

Για τα κίνητρα συμμετοχής σε επιμορφωτικα προγράμματα οι εκπαιδευτικοί έδωσαν υψηλές 
βαθμολογίες στις δηλώσεις «η επιθυμία για απόκτηση εμπειρίας και επεξεργασία της» και  «η 

επιθυμία για για εθελοντική επιμόρφωση». Στις περιπτώσεις αυτές φαίνεται καθαρά η εσωτερική 
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δύναμη, η οποία ώθησε τους/τις δασκάλους/λες να συμμετάσχουν στα συνέδρια, πράγμα μεγάλης 
σημασίας.  

2.3 Συμπεράσματα 

2.3.1 Συζήτηση 

Στην Κύπρο σε μερικές περιπτώσεις η επιμόρφωση αντικαθίσταται με γραπτά κείμενα, τα 
οποία αποστέλλονται στους εκπαιδευτικούς (Κασσωτάκης, 2010) και τούτο γιατί η ενδοϋπηρεσιακή 

κατάρτιση πρέπει να μην παραβιάζει την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και τη ζωή στο σπίτι 
(Koutselini και Patsalidou, 2015). 

Η εξυπηρέτηση εκ μέρους του ιδρύματος μπορεί να περιλαμβάνει την ύπαρξη κατάλληλου και 
κοντινού προς την αίθουσα του συνεδρίου χώρου στάθμευσης, την καθαριότητα και τον εξαερισμό 

του χώρου διεξαγωγής του, την εξασφάλιση κατάλληλων καθισμάτων και τραπεζιών για τους 
συνέδρους, την καταλληλότητα των μηχανημάτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική 
διεξαγωγή του συνεδρίου, τον κατάλληλο φωτισμό της αίθουσας κτλ. Ταυτόχρονα, μπορεί να 
περιλαμβάνει για το διάλειμμα κάποιο ποτό ή κάποιο είδος προγεύματος. 

Με την επισιωκόμενη άνεση στα προγράμματα, η μάθηση διευκολύνεται και ο χρόνος του 
συνεδρίου αξιοποιείται πλήρως.  

Για το επίπεδο των γνώσεων των επιμορφωτών απαιτείται να είναι ψηλό. Οι γνώσεις τους 
πρέπει να είναι πολύ πλουσιότερες σε σύγκριση με εκείνες των μελών της ομάδας. Αν αυτό δε 

συμβαίνει, το κύρος του ως επιμορφωτής χάνεται και δημιουργούνται αρνητικά για το  
συνέδριο/σεμινάριο συναισθήματα που απωθούν τους συμμετέχοντες από τέτοιες δραστηριότητες.  

Οι δάσκαλοι/άλες, αφού θα διδαχθούν και για μεθόδους διδασκαλίας, κρίνουν αυστηρά αυτούς, 
οι οποίοι τους διδάσκουν. Αναμένουν να βλέπουν τα όσα ακούουν στην αίθουσα του σεμιναρίου να 

εφαρμόζονται. Σ’ αυτό το σημείο όλοι οι επιμορφωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν 
είναι υποχρεωμένοι, λόγω της μεγάλης ηλικίας των ακροατών, να ακολουθήσουν διαφορετική απ’ 
αυτήν που διδάσκουν μέθοδο διδασκαλίας, καλό είναι να εξηγήσουν στους συμμετέχοντες στο 
σεμινάριο τους λόγους για τους οποίους ακολουθείται αυτή η μέθοδος.  

Χωρίς ο εκπαιδευτικός να προετοιμαστεί είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να εφαρμόσει τη 
ΔΔΜ. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η διδασκαλία γενικά απαιτεί καλή προετοιμασία εκ μέρους του 
εκπαιδευτικού.  

Η ομαδική, κυρίως, εργασία που γίνεται σε μικρές ομάδες, επιδιώκει την επίτευξη σε κάθε 

ομάδα ορισμένων στόχων άσχετων με τους στόχους που επιδιώκει εκάστη από τις άλλες ομάδες.  
Από τις δηλώσεις για τα μέσα διδασκαλίας φανερώνεται το μεγάλο ενδιαφέρον των δασκάλων, 

η έλλειψη των οποίων στα συνέδρια εντοπίστηκε και βαθμολογήθηκε πολύ χαμηλά. Επιβάλλεται να 
δίνεται μεγαλύτερη σημασία από τους διοργανωτές των συνεδρίων και να καταβάλλεται προσπάθεια 

να μην παρατηρείται αυτό το κενό.  
Έπρεπε να δοθεί περισσότερη σημασία στην αξιολόγηση των προυπαρχουσών γνώσεων των 

εκπαιδευτικών. 

2.3.2 Επίλογος 

Για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τόσο η αρχική, όσο και η ΣΕΑ των 
εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας. Αυτοί πρέπει να ανανεώνουν τις γνώσεις τους και να 

επαναπροσδιορίζουν τους ρόλους τους. Η σημαντικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι 
μεγάλη. Η επαγγελματική τους εξέλιξη πρέπει να είναι διά βίου (European Union, 2010). 
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Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

 

Παρδαλού Αργυρώ 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70-Ψυχολόγος-Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Χανίων 
 

Περίληψη  

Ο ρόλος ενός Διευθυντή είναι πολύπλοκος και επηρεάζει σε αρκετά τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας ως ένας ενεργητικός και κοινωνικός οργανισμός. 

Υποστηρίζοντας  τη θεωρία αυτή, γίνεται προσπάθεια με την παρούσα ποιοτική μελέτη να 
διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Διευθυντών Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης που υπηρετούν 
στον Δήμο Χανίων. Τα δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της Θεματικής  
Ανάλυσης, χρησιμοποιώντας το σύστημα αξόνων που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων. Οι σπουδαιότερες εκπαιδευτικές ανάγκες των διευθυντών ως ευρήματα της έρευνας, 
είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η γραφειοκρατική διεκπεραίωση. Μέσα από την 
θεματική κατηγοριοποίηση και το σχολιασμό αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, το 
είδος και το περιεχόμενό της. Είναι επιβεβλημένη για τους διευθυντές και σε περαιτέρω λειτουργίες 

της διοίκησης όπως είναι η διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, η οργάνωση, ο προγραμματισμός, 
η λήψη αποφάσεων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τέλος, η αξιολόγηση. Ο τομέας της 

https://doi.org/10.12681/dial.25544
http://dx.doi.org/10.1787/%205kmbphh7s47h-en
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επιμόρφωσης στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα σχολιάζεται και χαρακτηρίζεται ως μη 
ικανοποιητικός έως ανεπαρκής και προτείνεται η επιμόρφωση να γίνεται από την αρχή και  κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους. Έτσι, σε μία δια βίου μάθηση, θα αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες 
ανταποκρινόμενοι αποτελεσματικότερα στο δύσκολο έργο τους.  

 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικές ανάγκες, διευθυντές, επιμόρφωση, ποιοτική θεματική ανάλυση  

1. Εισαγωγή  

Η ανάγκη για βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, κρίνεται απαραίτητη με σκοπό να 

είναι σε θέση ν’ ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες των καθηκόντων τους και ταυτόχρονα να διαθέτουν 
την ικανότητα διαμόρφωσης θετικού προτύπου, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους 
συναδέλφους τους (Villa, 1996· Μακρή, 2011· Μπορουτζή, 2015 & Ταρναράς, 2020).  

Τα τελευταία χρόνια επικρατεί η διοίκηση ολικής ποιότητας  η οποία ως μια νέα προσέγγιση 

στην έννοια και στην εφαρμογή της ορθής διαχείρισης, δύναται να υλοποιηθεί στη διοίκηση των 
σχολικών μονάδων με τέτοιο τρόπο που να αποσκοπεί στη βελτίωση και στην αποτελεσματικότητά 
τους, μέσα από την οργάνωση δραστηριοτήτων, με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. 
Στη χώρα μας και ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης οι επιμορφωτικές δράσεις γίνονται συνήθως 

χωρίς σχεδιασμό, στοχοθεσία και σαφή θεματολογία που απορρέει από τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των στελεχών όπως αναφέρουν οι Τσώνος, (2006), Αντωνοπούλου (2010), Μακρή (2017), Αντύπας 
(2018) και  Doufexi &Pampouri (2020). 

Η πολυπλοκότητα του ρόλου ενός/μιας διευθυντή/τριας και οι συνεχόμενες αλλαγές 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές, επιβάλλουν την αναγκαιότητα μίας επιμόρφωσης που θα στοχεύει στη 
συνεχόμενη παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων και θα καθιστά ικανά και αποτελεσματικά τα 
διευθυντικά στελέχη. 

Η ποιοτική μέθοδος κρίθηκε ως καταλληλότερη στη συγκεκριμένη μελέτη, για τη διερεύνηση 

και την κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών και κατά πόσο αυτές οι 
ανάγκες, ικανοποιούνται με την κατάλληλη επιμόρφωση. Άλλωστε με την  ποιοτική προσέγγιση 
υπάρχει η δυνατότητα  σε κάποιον βαθμό, να έχουμε πρόσβαση στην υποκειμενική εμπειρία ή 
προοπτική των άλλων και  στα υποκειμενικά τους νοήματα (Creswell, 2002). Η φιλοσοφία της 

παρούσας μελέτης επηρεάστηκε ως έναν βαθμό από τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες ενός πληθυσμού – στόχου μπορεί να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες 
: συνειδητές και ρητές, συνειδητές και μη ρητές, λανθάνουσες (και προφανώς μη ρητές) ανάγκες  
(Βεργίδης, 2008, Roger, 1974). Η διάκριση αυτή των εκπαιδευτικών αναγκών βοηθά στην επιλογή 

των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων.  
Στην παρούσα έρευνα επελέγη η χρήση της ποιοτικής προσέγγισης, με σκοπό την  εμβάθυνση 

και κατανόηση ενός συμβάντος-φαινομένου (Ίσαρη & Πουρκός, 2015) και συγκεκριμένα των 
εκπαιδευτικών αναγκών των Διευθυντών. Ο ερευνητής μελετά την πραγματικότητα όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή από τους συμμετέχοντες μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιό της. Στόχος είναι, με τη 
χρήση ερμηνευτικών πρακτικών, η κατανόηση του κόσμου αυτού (Παμπούρη, 2016).  

Οι Παπαναστασάτος και Τσιμπουκλής (1995), αναφέρουν ότι η ποιοτική μέθοδος επιχειρεί να 
κατανοήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην αλλαγή της. Έτσι λοιπόν, 

διερευνώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες, που θα μας υποδείξουν οι συμμετέχοντες, προσδοκούμε μία 
αλλαγή. Επιπρόσθετα, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε εάν θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι η 
επιμόρφωση θα καλύψει αυτές τις ανάγκες και θα επιφέρει την αλλαγή και τη βελτίωση στην 
επαγγελματική τους ζωή. 
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Το δείγμα που επιλέχθηκε με τυχαία δειγματοληψία, το εκπροσωπούσαν οχτώ διευθυντές και 
διευθύντριες του Δήμου Χανίων. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημί-δομημένη 
συνέντευξη, η οποία έλαβε χώρα στο εργασιακό χώρο των συμμετεχόντων, στη σχολική μονάδα. Με 
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η κατανόηση του υπό διερεύνηση φαινομένου «μέσω της άμεσης 

επαφής με τα πρόσωπα της έρευνας, μέσα από την καταγραφή της ιστορίας τους, την παρατήρηση 
της συμπεριφοράς τους, τον εντοπισμό των πρακτικών τους, στα πλαίσια που ζουν και εργάζονται» 
(Πουρκός & Δαφέρμος, 2010). Οι συνεντεύξεις  πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2021κάτω από 
τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας και το κλείσιμο των σχολείων.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα και υπό-ερωτήματα που προκύπτουν από το στόχο της έρευνας 
είναι: 

Ποια είναι η εκπαίδευση των διευθυντών αλλά και η επιμόρφωση που έχουν δεχθεί έως 
σήμερα; 

Ποιες είναι οι ανάγκες επιμόρφωσής τους σε θέματα διοίκησης του σχολείου; 
Τι είδους επιμόρφωση εκτιμούν ότι θα καλύψει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες; 

• ως προς το περιεχόμενο; 

• ως προς τον φορέα;  

• ως προς τη διάρκεια της επιμόρφωσης; 

Ποια εμπόδια ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης; 
Ποιες γνώσεις και δεξιότητες προσδοκούν να αποκτήσουν μετά την ολοκλήρωση της 

επιμόρφωσης; 
Γίνεται η αποδελτίωση των σχετικών στο υπό έρευνα υλικό αναφορών και μετά 

διαμορφώνονται τέσσερις άξονες με υπό-κατηγορίες:  
Α) Οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχέση με την επιμόρφωση,  

Β) Το είδος της επιμόρφωσης που αιτούνται,  
Γ) Τα εμπόδια που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν και  
Δ) Οι προσδοκίες από την επιμόρφωση και η αναμενόμενη αλλαγή.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Έγινε η αποδελτίωση των σχετικών στο υπό έρευνα υλικό αναφορών. Μετά την αποδελτίωση 
δημιουργήθηκε για κάθε άξονα και το σύστημα κατηγοριών (Παμπούρη, 2016). Συγκεκριμένα: 

Α) Οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχέση με την επιμόρφωση 
1. Έλλειψη επιμόρφωσης για την διοίκηση  
Οι διευθυντές αναλαμβάνοντας το νέο τους ρόλο είναι υποχρεωμένοι να   ανταπεξέλθουν στις 

δύσκολες απαιτήσεις του, χωρίς ιδιαίτερη στήριξη, με αποτέλεσμα να τους δημιουργούνται 

συναισθήματα αβεβαιότητας, ανεπάρκειας και έντονου άγχους.  
Πολλοί επισήμαναν ότι στην αρχή της θητείας τους δεν είχαν καμία ενημέρωση ή επιμόρφωση 

σχετικά με τα νέα τους καθήκοντα. Κάποιοι παρακολούθησαν με πρωτοβουλία τους σεμινάρια κατά 
διαστήματα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι κάποιοι συμμετέχοντες συμβουλεύτηκαν το έργο των προηγούμενων 
ή παλαιότερων διευθυντών  σε διάφορα θέματα, ακολουθώντας τα βήματά τους. 

2. Αναγκαιότητα Επιμόρφωσης 
Από την αρχή της ανάληψης της υπηρεσίας εκφράζονται έντονα οι ανάγκες (ως ρητές και 

συνειδητές), περισσότερο στο θέμα της διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών και της 
διαχείρισης συνολικά της σχολικής μονάδας.  

Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης από την έναρξη της θητείας τους αλλά και κατά τη διάρκειά 
της,  θεωρείται απαραίτητη και επιβεβλημένη.  

Οι τομείς επιμόρφωσης που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες τους, είναι συνυφασμένοι με 
όλες τις λειτουργίες της διοίκησης και κατά προτεραιότητα, είναι η διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού και η διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας. Ακολουθεί ο τομέας της συμβουλευτικής, της 
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οργάνωσης, του προγραμματισμού, της λήψης αποφάσεων και τέλος, τομείς που δεν είχαν 
προβλεφθεί κατά το σχεδιασμό της παρούσας μελέτης και προέκυψαν κατά την πορεία της, αυτός 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της αξιολόγησης.  

3. Επιμόρφωση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

Αναδεικνύονται ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες ιδιαιτέρα της διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναμικού. Δήλωσαν ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι και απαιτεί πρωτίστως ψυχική ανθεκτικότητα 
αλλά και δεξιότητες πρόβλεψης και διαχείρισης.  

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αφορά στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων, 

μαθητών και διευθυντών, καθώς στις κρίσεις ή στις συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν. Έχει 
μεγάλη προτεραιότητα για τους ίδιους το θετικό κλίμα μέσα στο Σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος 
πρέπει συχνά να ενδυναμώνεται ως ομάδα. 

Η επιμόρφωση θα τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν στρατηγικές επίλυσης διαφορών 

και κρίσεων στη σχολική μονάδα.  
4. Επιμόρφωση στον γραφειοκρατικό τομέα 
Στον τομέα της διεκπεραίωσης εμπλέκονται η διευθέτηση εγγράφων, οι νόμοι, οι εγκύκλιοι, οι 

οικονομικοί πόροι και γενικά τα θέματα διοικητικής λειτουργίας. Η ψηφιακή διαχείριση απαιτεί 

εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Οι διευθυντές θεωρούν ότι η ευθύνη είναι μεγάλη και 
διακρίνεται ο φόβος της απειλής του νόμου εάν κάτι δεν πάει καλά.  

Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός στο κομμάτι της διευθέτησης και της ολοκλήρωσης κάθε 
ενέργειας. Η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών, είναι ανασταλτικός παράγοντας στο γραφειοκρατικό  

κομμάτι και ζητάνε περισσότερη αυτονομία στα σχολεία και διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της 
προσωπικής πρωτοβουλίας. 

Το έργο των διευθυντών επηρεάζεται αρνητικά και συχνά και από τις ενέργειες του ίδιου του 
Υπουργείου, που δεν εφαρμόζει έγκαιρο προγραμματισμό σε θέματα όπως τοποθετήσεις 

εκπαιδευτικών, τακτικές επιχορηγήσεις, κ.α. 
5. Επιμόρφωση στην συμβουλευτική 
Η συμβουλευτική θεωρείται από όλους απαραίτητη λειτουργία στην εκτέλεση του ρόλου τους. 

Είναι μία καθοδήγηση απέναντι σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.  

6. Επιμόρφωση στην οργάνωση και στον προγραμματισμό  
Η οργάνωση βοηθάει στη συγκρότηση της μονάδας, την οποία παρομοιάζουν ως μία μηχανή 

για τη λειτουργία της οποίας ευθύνονται οι ίδιοι, ο Σύλλογος διδασκόντων αλλά και η προϊστάμενη 
αρχή. 

7. Επιμόρφωση στη λήψη αποφάσεων 
Οι αποφάσεις άλλοτε είναι απλές και άλλοτε καθορίζουν την πορεία του σχολείου, τόσο ώστε 

να θεωρούνται καθοριστικές ή και καμιά φορά ριψοκίνδυνες. Η γνώση βοηθάει στην πρόβλεψη, στην 
ετοιμότητα και στην κατεύθυνση της κατάλληλης λύσης για όλους. Επιπρόσθετα, η διαδικασία αυτή 

δίνει τη δυνατότητα στην υποβολή ερωτημάτων των ίδιων και στην εξασφάλιση των καλύτερων 
δυνατών λύσεων και απαντήσεων. 

8. Επιμόρφωση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στην Αξιολόγηση  
Στην παρούσα περίοδο ανέκυψαν δύο σοβαροί τομείς στην εκπαίδευση για τους οποίους 

κάποιοι συμμετέχοντες ζήτησαν επιμόρφωση. Αυτοί είναι ο τομέας της αυτό -αξιολόγησης της 
σχολικής μονάδας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Β) Το είδος της επιμόρφωσης που αιτούνται 
1. Χρόνος και διάρκεια επιμόρφωσης 

Οι απόψεις διαφοροποιούνται στα θέματα διάρκειας της επιμόρφωσης, του χρόνου υλοποίησης 
και του τόπου διεξαγωγής. Κάποιοι θεωρούν αποτελεσματικότερη την επιμόρφωση με διάρκεια 
τουλάχιστον έξι μήνες, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι θα είναι εξαντλητικό και δεν αποτελεί ένα κίνητρο 
θελκτικό. Τα ετήσια προγράμματα επιμόρφωσης είναι πολύ βοηθητικά και ουσιαστικά. Βεβαία, αυτό 

εξαρτάται κάθε φορά από το θέμα που διαπραγματεύεται η επιμόρφωση π.χ. το θέμα της 
αντιμετώπισης κρίσεων και συγκρούσεων απαιτεί περισσότερο χρόνο εκπαίδευσης.  Συμφωνούν 
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όλοι στο να πραγματοποιείται εντός εργασιακού ωραρίου και με ταυτόχρονη απαλλαγή των 
καθηκόντων τους, καθώς και σε χώρο εκτός σχολείου. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό για όλους να 
υλοποιείται κατά την έναρξη και τη λήξη της σχολικής χρονιάς.  

2. Περιεχόμενο και τρόπος επιμόρφωσης 

Από την εμπειρία τους και τη μακρινή τους πορεία στο χώρο της διοίκησης, έχουν 
συνειδητοποιήσει τις ανάγκες τους και προτείνουν θέματα και το είδος της επιμόρφωσης, (π.χ. 
Management στη διοίκηση, μέθοδο win-win, διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων), καθώς και τρόπους 
ή τεχνικές υλοποίησης της επιμόρφωσης όπως είναι η προσομοίωση, η διάδραση και η 

ομαδοσυνεργατική τεχνική. Η στρατηγική της ομαδοσυνεργατικής στοχεύει στην αλληλεπίδραση, 
στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στη διάχυση ιδεών. Αρκετοί υποστηρίζουν την δια ζώσης 
επαφή λόγω μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης, κάποιοι όμως συμβιβάζονται και με την εξ αποστάσεως, 
όπως έχει πλέον εφαρμοστεί διευρυμένα λόγω πανδημίας, ενώ άλλοι προτιμούν και τις δύο 

περιπτώσεις για εξοικονόμηση χώρου και χρόνου. 
3. Επιμορφωτές και Φορέας Επιμόρφωσης 
Στον τομέα των επιμορφωτών ή στον φορέα επιμόρφωσης, όλοι τόνισαν την βαρύτητα του 

ρόλου αυτών και πόσο καθοριστικός είναι σε μία επιμόρφωση. Σε αυτό το σημείο δεν διστάζουν να 

αναφέρουν ότι ο ρόλος του επιμορφωτή μπορεί να αποτελέσει κίνητρο συμμετοχής ή μη, στην 
επιμόρφωση. Εμπιστεύονται καθηγητές Πανεπιστημίων ως ειδικούς με σχετική τεχνογνωσία, αλλά 
και προηγούμενους διευθυντές με εμπειρία και γνώση στα θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναμικού αλλά και στον τομέα της γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης. Ωστόσο εμπιστεύονται και 

τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ως άτομα που εμπλέκονται άμεσα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία μαζί τους. Να σημειωθεί ότι ελάχιστοι προτείνουν 
τους Διευθυντές εκπαίδευσης ή άτομα της Περιφερειακής διεύθυνσης, ως ειδικούς για επιμόρφωση. 
Επιπρόσθετα, εμπλουτίζεται το σύνολο των επιμορφωτών από νέους ειδικούς όπως είναι οι 

ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που κρίνονται οι πλέον ειδικοί στα θέματα διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού, σε κρίσεις και συγκρούσεις. Τέλος, ο οποιοσδήποτε αναλάβει το ρόλο του 
επιμορφωτή θεωρείται απαραίτητο να έχει γνώση της σχολικής πραγματικότητας, να έχει αυξημένα 
προσόντα αλλά και να είναι ειδικός σε διάφορα θέματα.   

Γ) Τα εμπόδια που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν  
Πρακτικά 
Ο χρόνος, προβάλλεται από αρκετούς συμμετέχοντες ως ένα εμπόδιο πρακτικής φύσεως και 

ανασταλτικός παράγοντας στη συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιμόρφωση. Εάν η επιμόρφωση γίνεται 

στα πλαίσια του εργασιακού ωραρίου με ταυτόχρονη απαλλαγή καθηκόντων, τότε για όλους θα είναι 
πιο εύκολη η συμμετοχή. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε πρωινό εργασιακό ωράριο δεν θα 
προκαλέσει δυσκολία στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.  

Ψυχολογικά  

Κάποιοι δήλωσαν ότι εμπόδιο μπορεί να προκαλέσει και η ίδια η επιμόρφωση εάν δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις (επιμορφωτές, είδος, διάρκεια, κ.τ.λ.) και δεν είναι σύμφωνη με τις ανάγκες τους 
καθώς επίσης, και η ίδια η ψυχική τους διάθεση και κατάσταση. Δεν αντέχουν την καταστρατήγηση 
του προσωπικού χρόνου που θα έχει αποτέλεσμα την ψυχολογική πίεση και αυτό αποτελεί ένα 

εμπόδιο στη συμμετοχή τους. 
Δ) Οι προσδοκίες από την επιμόρφωση και η αναμενόμενη αλλαγή  
1. Βελτίωση αποτελεσματικότητας 
Αντιλαμβάνονται ότι με αυτή την επιμόρφωση θα καταφέρουν μια επαγγελματική ανάπτυξη 

μέσα σε ένα πλαίσιο διαμόρφωσης της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Επιδιώκουν να 
υλοποιήσουν το όραμά τους ώστε το σχολείο να αποτελέσει κοινότητα δημιουργίας και μάθησης. 
Αναμένουν επίσης να εμπλουτίσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση, συμμετέχοντας ενεργητικά και 
συζητώντας και ανταλλάσσοντας εμπειρίες, απόψεις και καλές πρακτικές.  

2. Αλλαγή στο καλύτερο 
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Μία αλλαγή έστω και μικρή, θα φέρει αποτέλεσμα, γιατί έχει ένα εργαλείο ή ένα όπλο ο 
καθένας για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. Ακόμα και για ανάγκες που ήταν μη ρητές και 
συνειδητές, με την επιμόρφωση θα αναδειχθούν και θα καλυφθούν τα ελλείμματα. Η πρόοδος θα 
ξεκινήσει από το ίδιο το άτομο και θα γενικευτεί και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδας και θα καταλήξει στα παιδιά που είναι το ζητούμενο. Αυτή η οπτική της επιμόρφωσης, είναι 
για κάποιους η «ρομαντική» πλευρά αυτού του κλάδου. 

Αντίθετα, κάποιοι από τους συμμετέχοντες πιστεύουν ότι δεν θα αλλάξει η επιμόρφωση την 
καθημερινότητά τους κατά την εκτέλεση του έργου τους. Επίσης, διαφαίνεται και η δυσκολία στο να 

αλλάξει κανείς παγιωμένες καταστάσεις, στάσεις και συμπεριφορές, ιδιαίτερα σε ενήλικες που έχουν 
χαράξει μια πορεία στον επαγγελματικό τους χώρο.  

3. Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα τα δεδομένα δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό τους 
επίπεδο θεωρείται αρκετά υψηλό. Όλοι σχεδόν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο Διδασκαλείο και κάποιοι κατέχουν και δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ. Ήταν 

έκδηλη η δυσαρέσκειά τους απέναντι στην εκπαιδευτική πολιτική, διότι είναι μια παράμετρος πολύ 
σημαντική γι’ αυτούς,  η οποία τους  δημιουργεί αβεβαιότητα και άγχος στο πώς θα διαχειριστούν 
τα θέματα της διαχείρισης της σχολικής μονάδας. Η ισχύουσα επιμορφωτική πολιτική στην  Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται από την απουσία ενός σταθερού και οργανωμένου πλαισίου επιμόρφωσης. Οι 

διευθυντές στερούνται ειδικών σπουδών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και 
από τα προγράμματα σπουδών των σχολών, απουσιάζουν μαθήματα διοίκησης σχολικής μονάδας. 

Επιπρόσθετα, δεν δίνεται η απαιτούμενη βαρύτητα στο κριτήριο της διοικητικής επάρκειας υπό 
το πρίσμα της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, αλλά το κριτήριο επιλογής περιορίζεται στη 

διοικητική εμπειρία-προϋπηρεσία.  
Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσης και δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν διατηρώντας μία στάση 
θετική. Αναγνωρίζουν ότι αυτή θα βοηθήσει στην πρόσληψη πρόσθετης γνώσης και απόκτηση 

δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο φάνηκε ότι λειτουργεί συχνά και ως κίνητρο για 
περαιτέρω εκπαίδευση και μάθηση και δηλώνει την ανάγκη ευαισθητοποίησης σε θέματα 
επαγγελματικά, για εμπλουτισμό της γνώσης, για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ως 
ενεργοί πολίτες. 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των διευθυντών είναι αυτή της οργάνωσης και του 
προγραμματισμού, της λήψης αποφάσεων, της γραφειοκρατικής διαδικασίας, της συμβουλευτικής 
και της διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων που σχετίζεται περισσότερο με το ανθρώπινο 
δυναμικό. Η τελευταία τίθεται από όλους πρώτη σε προτεραιότητα, λόγω των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά στη σχολική μονάδα. Βασική ικανότητα είναι να ενθαρρύνουν την 
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και να τους παρακινούν με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία 

της σχολικής μονάδας. Το θετικό κλίμα και οι καλές σχέσεις επιτυγχάνεται με πολύ μεγάλη 

προσπάθεια εκ μέρους τους και φυσικά, πρέπει να συνεισφέρουν όλοι.  
Ακολουθεί η γραφειοκρατική διεκπεραίωση η οποία θέλει χρόνο και αρκετή γνώση για να 

ανταποκριθούν έγκαιρα και έγκυρα, χωρίς νομικές ή διοικητικές συνέπειες.  
Η λειτουργία της οργάνωσης και η διαδικασία του προγραμματισμού είναι βασικές παράμετροι 

στην επίτευξη των στόχων μίας σχολικής μονάδας για να θεωρηθεί αποτελεσματική. Ο 
προγραμματισμός αποτελεί πυξίδα που κατευθύνει το σχολείο, από πού ξεκινάει και πού θέλει να 
φτάσει μέσα στις κοινωνικές εξελίξεις και αλλαγές. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι απαιτείται 
επιμόρφωση για να ακολουθούν όλοι το ίδιο μοτίβο οργάνωσης και προγραμματισμού, χωρίς να 

στηρίζεται αυτός ο τομέας σε προσωπική επιλογή του κάθε στελέχους.  
Η λήψη αποφάσεων θεωρείται μία λειτουργία που τους ακολουθεί σε κάθε βήμα από τις πιο 

απλές έως και σε αυτές που ενδεχομένως  χρειάζεται να πάρουν το ρίσκο και την ευθύνη για να τις 
λάβουν. Αυτές οι αποφάσεις είναι καθοριστικής σημασίας, τις περισσότερες φορές απαιτείται γνώση 
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για την πρόβλεψη των αναμενόμενων συνεπειών εκ μέρους τους και την ετοιμότητά τους για την 
λήψη. Συνήθως στηρίζονται στην εμπειρία, για τις αποφάσεις όμως, συμβουλεύονται και 
προηγούμενους διευθυντές και λιγότερο ζητείται η συνδρομή των ανωτέρων στελεχών.  

Η συμβουλευτική ως λειτουργία της διοίκησης, εφαρμόζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία 

χρόνια στις σχολικές μονάδες από τους διευθυντές, προς τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία  για να προσεγγίσει 
κανείς το άτομο που την χρειάζεται για να μπορέσει το τελευταίο να βοηθηθεί. Αυτός ο ρόλος 
χρειάζεται ειδική εκπαίδευση που σαφώς δεν αποκτάται εύκολα από εμπειρία, αλλά από ειδικούς 

συνεργάτες-επιμορφωτές.  
Αναδείχθηκαν επίσης  και δύο νέες εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών, αυτή της αυτό- 

αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση στο χώρο 
της εκπαίδευσης είναι ένα θέμα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό όλους του εμπλεκόμενους και 

ιδιαίτερα τα στελέχη. «[…] Η συζήτηση για το ακανθώδες θέμα της αξιολόγησης είναι επίκαιρη, 
απροσδιόριστη, ατέρμονη, πολύπλευρη και αρκετά δύσκολη» όπως αναφέρει ο Μπαγάκης, όπως 
αναφέρεται στο Παμπούρη (2016).  Ο Ν.3848/2010 και ιδιαίτερα το πρόσφατο ΦΕΚ 140/2021, 
σχετικά με το συλλογικό προγραμματισμό, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών 

μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις πώς τα διοικητικά 
στελέχη θα καθοδηγήσουν και θα προετοιμάσουν τους συλλόγους διδασκόντων για όλο αυτό το 
μεγαλεπήβολο και χρονοβόρο έργο. Όμως τα ίδια τα στελέχη δεν έχουν δεχθεί μία ανάλογη 
επιμόρφωση  για να είναι σε ετοιμότητα και σε θέση να ηγηθούν του έργου αυτού, που στόχο έχει 

την βελτίωση της  ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Η αξιολόγηση 
είναι μία βασική λειτουργία της εκπαίδευσης, που θα πρέπει αρχικά να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση 
από τα στελέχη ως μία ιδιαίτερη διαδικασία που δεν εμπλέκει μόνο το σύλλογο διδασκόντων αλλά 
και όλα τα υπόλοιπα μέλη μίας σχολικής κοινότητας, καθώς επίσης τοπικούς φορείς και την εκάστοτε 

τοπική αυτοδιοίκηση.   
Η εκπαιδευτική ανάγκη που αφορά στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εντοπίζεται κυρίως στους 

χειρισμούς των ψηφιακών μέσων, των εκπαιδευτικών πλατφόρμων που χρησιμοποιούνται στη 
διδασκαλία, καθώς και στην υλικοτεχνική υποστήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Παρ’ όλο που 

αναγνωρίζεται η αξία αυτής ως μία καινοτόμος διδακτική διαδικασία, εν τούτοις, αναδεικνύεται ότι 
η οργάνωση και ο συντονισμός της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, απαιτεί ιδιαίτερη και εξειδικευμένη 
γνώση η οποία προσφερόταν μέσω τρίμηνων επιμορφώσεων του προγράμματος της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα δεν κάλυψε τις ανάγκες όλων των 

εκπαιδευτικών και ιδίως των στελεχών. Στην περίοδο του lock down, έπρεπε τόσο οι συνεδριάσεις 
του συλλόγου, όσο και η επικοινωνία με τους γονείς να υλοποιούνται διαδικτυακά. Παράλληλα, 
εκφράζεται και η μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στους 
μαθητές από την παρατεταμένη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.  

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά στο είδος της επιμόρφωσης, στο περιεχόμενό της, στη 
διάρκεια και στον φορέα υλοποίησης. Κάθε επιμόρφωση πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των επιμορφούμενων. Είναι πολύτιμο  να αφιερωθεί χρόνος για τη διερεύνηση 
των σκέψεών τους, των εμπειριών, της προϋπάρχουσας γνώσης τους, γιατί θα αποτελέσουν τη βάση 

του περιεχομένου του προγράμματος και των μεθόδων που θα εφαρμοστούν. Θα έπρεπε να σχεδίαζαν 
οι ίδιοι την επιμόρφωση και να αξιολογούσαν τα αποτελέσματά της στο βαθμό ικανοποίησης και 
αποτελεσματικότητας αυτής. Ο επιμορφωτής πρέπει να διαθέτει βασικά προσόντα και να ειδικεύεται 
σε θέματα που αφορούν τις λειτουργίες της διοίκησης. Εμπιστεύονται νομικούς συμβούλους για 

γραφειοκρατικές διευθετήσεις, ενώ σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού ή κρίσεων και 
συγκρούσεων εμπιστεύονται ειδικούς ψυχικής υγείας και από παλαιότερα διοικητικά στελέχη με 
πολυετή εμπειρία στη διοίκηση. Οι φορείς από τους οποίους προτιμούν να υλοποιούνται,  είναι το 
ΥΠ.Π.Θ., ύστερα τα Α.Ε.Ι., μετέπειτα οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και σε μικρότερο βαθμό 

οι περιφερειακές υπηρεσίες.  



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

424 

Η επιμόρφωση μεγάλης διάρκειας ίσως προκαλέσει κόπωση και πρέπει να υλοποιείται εκτός 
χώρου σχολικής μονάδας σε περιοδική βάση, για να μπορέσουν να ασχοληθούν και να 
επικεντρωθούν στην εκπαίδευσή τους, χωρίς την επιβάρυνση των καθηκόντων. Η επιμορφωτική 
διαδικασία, προτιμούν να γίνεται στην αρχή ή τέλος της σχολικής χρονιάς και λιγότερο κατά τη 

διάρκειά της.  
Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αφορά στα εμπόδια που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν 

διαπιστώθηκε ότι το επικρατέστερο εμπόδιο ήταν αυτό του χρόνου, ο οποίος επηρεάζει θέματα  
πρακτικής φύσεως αλλά και ψυχολογικά. Η υλοποίηση της επιμόρφωσης πρέπει να ακολουθεί τις 

αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων ιδιαίτερα στο θέμα του ωραρίου. Η μη απαλλαγή καθηκόντων και 
η καταστρατήγηση του ελεύθερου χρόνου, ενδεχομένως να δημιουργήσει ψυχολογική πίεση στους 
ίδιους και τελικά, να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μίας επιμόρφωσης. Ο 
εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να δημιουργεί κατάλληλο μαθησιακό κλίμα με ελευθερία έκφρασης, 

εμπιστοσύνη, διάλογο, αλληλοεκτίμηση, αμοιβαιότητα και συνεργατικότητα.  
Επίσης, και η ίδια η ψυχολογική κατάσταση, τα αρνητικά συναισθήματα ή οι οικογενειακές  

υποχρεώσεις μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο. Δήλωσαν ότι μπορεί και το κόστος της επιμόρφωσης 
να αποτελέσει κώλυμα συμμετοχής ή ακόμα και η έλλειψη γνώσης μίας ξένης γλώσσας.  

Αναφορικά με το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα προσδοκούν την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Παραδέχονται ότι δεν τους έχουν δοθεί περιθώρια να 
πάρουν οι ίδιοι αποφάσεις για το περιεχόμενο των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και να 
αξιοποιηθεί η πολυμορφία του ρόλου τους. Επίσης πιστεύουν, ότι ως ενήλικοι που συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δραστηριότητες, είναι σε θέση να μάθουν αλλά και να αξιολογούν τα 
αποτελέσματα της μάθησης, τα οποία θεωρούν ότι θα πρέπει να σχετίζονται με τις προσωπικές τους 
ανάγκες. Οι προσδοκίες που λειτουργούν ως κίνητρα, θα πρέπει να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες 
με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγουν την εικόνα του οργανισμού και τους ανθρώπους που τον 

αποτελούν.  
Προσδοκούν την επιτυχία αξιόλογων αποτελεσμάτων της σχολικής μονάδας για τους μαθητές 

που είναι και το ζητούμενο. Επιδιώκουν να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τους διαθέσιμους 
πόρους με βάση πάντα τις ανάγκες του σχολείου, παροτρύνοντας το σύλλογο διδασκόντων για ενεργό 

συμμετοχή στην λειτουργία του σχολείου. 
Έγινε αναφορά ότι σε παγιωμένες στάσεις και συμπεριφορές είναι δύσκολο να περάσει ένας 

διευθυντής όραμα και καινοτομίες. Συμπεραίνουμε ότι στο σύλλογο διδασκόντων στον οποίο οι 
εκπαιδευτικοί ως ενήλικες είναι δύσκολο συχνά να αλλάξουν κάποιες εδραιωμένες στάσεις, 

προκαταλήψεις και απόψεις.   
Δεν διακατέχονται από αρνητικά συναισθήματα, ούτε νιώθουν συναισθηματική και φυσική 

κούραση και είναι αισιόδοξοι και θετικοί. Νιώθουν πως μπορούν να προσφέρουν πολλά και είναι 
γεμάτοι ενέργεια για να προωθήσουν τους στόχους του σχολείου. Παραδέχονται όμως ότι χώρος τους 

είναι σε μεγάλο βαθμό ψυχοφθόρος και προσδοκούν από ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης  να 
αντισταθμίσει αυτήν την πίεση που αισθάνονται ή να τους βοηθήσει να τη διαχειρίζονται καλύτερα 
και να μειώσει το άγχος.  

Τέλος, προσδοκούν ως «ρομαντικοί» του κλάδου σε ένα επιμορφωτικό σύστημα ποιοτικό, 

αποδοτικό, αποτελεσματικό κι ευέλικτο, που αποσκοπεί στο να διαφωτίσει, να εκπαιδεύσει και να 
λύσει προβλήματα. Η επιμόρφωση θα διαφοροποιήσει την παραδοσιακή εικόνα ενός διευθυντή σε 
αυτή τη εικόνα που επιβάλλουν οι απαιτήσεις των μεταβαλλόμενων εποχών.  
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Περίληψη  

Αυτή η έρευνα προσπάθησε να διερευνήσει πώς αντιλαμβάνονται τη μάθηση τα παιδιά 
δημοτικού σχολείου σε μια δυτική χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, και πώς νιώθουν γι' αυτήν, διότι 
λίγοι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να το κάνουν μέχρι τώρα και επειδή στις  κοινωνίες του δυτικού 
πολιτισμού ο τρόπος ζωής είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και αγχωτικός. Αυτή η έρευνα διεξήχθη με τη 

χρήση παιδικών ζωγραφιών και ανοικτών αδόμητων συνεντεύξεων σε δείγμα οκτώ συμμετεχόντων, 
ηλικίας 7-10 ετών, που φοιτούσαν σε κρατικά σχολεία. Τα ευρήματα της έρευνας θεωρήθηκαν 
ιδιαίτερα ανησυχητικά και ως εκ τούτου η ανάγκη για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο δυτικός 
πολιτισμός αντιλαμβάνεται τη μάθηση, θεωρήθηκε επιτακτική. Κατά συνέπεια, αυτό που προτείνει 

αυτή η έρευνα είναι οι εκπαιδευτικοί στις δυτικές κοινωνίες να αλλάξουν τον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται τη μάθηση, ώστε και τα παιδιά να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την μάθηση ως 
ευκαιρία να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.  

 

Λέξεις κλειδιά: μάθηση, αντιλήψεις, συναισθήματα 

1. Εισαγωγή  

Η διερεύνηση του τι είναι μάθηση έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, όταν φιλόσοφοι όπως ο 
Σωκράτης και ο Πλάτωνας (Βρεττός, 2004) προσέγγισαν τη φύση της μάθησης και έθεσαν με αυτόν 
τον τρόπο τη βάση μιας έρευνας που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Σωκράτη στον 
Πλάτωνα, «Σωκράτης απολογία» (Βρεττός, 2004), η μάθηση είναι η εσωτερική έρευνα της αλήθειας 

που κάνουν οι άνθρωποι μέσα από τις εμπειρίες τους. Ο Πλάτωνας στο «Μένος» (Βρεττός , 2004) 
σχολιάζει ότι η μάθηση είναι οι ιδέες που υπάρχουν στο μυαλό μας και επιστρέφουν στη μνήμη μας 
όταν λαμβάνουμε το κατάλληλο ερέθισμα και σκοπός της μάθησης είναι να καλλιεργηθούν άνθρωποι 
που να είναι μέρος της κοινωνίας. Προσεγγίσεις της έννοιας της μάθησης παρέχονται επίσης από 

φιλοσόφους του Διαφωτισμού όπως ο Rousseau και ο Locke. Πιο συγκεκριμένα, ο Rousseau (1979) 
υποστήριξε ότι μάθηση είναι η αμερόληπτη ανάπτυξη της σκέψης των ανθρώπων μέσα από τις 
αισθήσεις τους. Η ανάπτυξη των σκέψεων πρέπει να εξυπηρετεί τις προσωπικές ανάγκες των 
ανθρώπων και η βοήθεια του παιδαγωγού πρέπει να περιορίζεται στην επίβλεψη. Ομοίως, ο Locke 

(1712) δήλωσε ότι η μάθηση είναι η γνώση που οι άνθρωποι ανακαλύπτουν και κατασκευάζουν μέσα 
από τις εμπειρίες τους με στόχο να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες. Οι παραπάνω 
θεωρίες σχετικά με τη μάθηση παρέχουν έναν ορισμό σύμφωνα με τον οποίο οι άνθρωποι 
ανακαλύπτουν τη γνώση και δίνουν λύσεις σε προβλήματα με αβίαστο και αμερόληπτο τρόπο μέσω 

εμπειριών και ερεθισμάτων. Παρόλο που αυτές οι θεωρίες συντάχθηκαν σε διαφορετικούς αιώνες, 
φαίνεται να καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα. Αυτό το γεγονός φαίνεται να είναι ο λόγος για 
τον οποίο αυτές οι θεωρίες αποτέλεσαν τη βάση για τον ορισμό της μάθησης από σύγχρονους 
ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Piaget (1964) η μάθηση είναι η κατασκευή της 

γνώσης μέσω προσομοίωσης και προσαρμογής ενώ σύμφωνα με τον Vygotsky (1963) μάθηση είναι 
η αμερόληπτη κατασκευή της γνώσης μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Τέλος, στην ίδια 
φιλοσοφία που θέλει την μάθηση ως την κατασκευή της γνώσης μέσω των εμπειριών και των 
ερεθισμάτων, φαίνεται να εντάσσονται και οι πιο σύγχρονες μέθοδοι μάθησης όπως το inquiry -based 

learning, το game-based learning και το STEAM-based learning που στοχεύουν στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων που αφορούν την πραγματική ζωή στο σύγχρονο δυτικό κόσμο.  
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Αυτές οι θεωρίες για τη μάθηση φαίνεται να συνοδεύεται από συναισθήματα ολοκλήρωσης και 
δημιουργικότητας από τους μαθητές. Ωστόσο ορισμένοι ερευνητές, με πιο αντιπροσωπευτικούς τους 
Watson (1913) και Skinner (1972), υποστήριξαν ότι η μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι 
εκπαιδευόμενοι γίνονται αποδέκτες της γνώσης που παρέχεται από τους εκπαιδευτές και η λήψη της 

γνώσης ενισχύεται με ανταμοιβές και τιμωρίες. Η θεωρία αυτή δεν φάνηκε να έχει βρει πολλούς 
υποστηρικτές, όπως υποδηλώνει η ανασκόπηση των Taylor και MacKenney (2008), επειδή η 
διδασκαλία σύμφωνα με αυτή τη θεωρία μάθησης φαίνεται να δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα 
σχετικά με τη μάθηση καθώς οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται ότι έχουν να μάθουν πράγματα χωρίς 

να ξέρουν γιατί πρέπει να τα μάθουν. 
Ποια όμως από τις παραπάνω θεωρίες μάθησης εφαρμόζεται στα σχολεία του δυτικού κόσμου 

και ποια η άποψη των μαθητών για αυτήν; Όπως είναι γνωστό, αλλά όπως τονίστηκε επίσης από τις 
κριτικές των Eckersley, Dixon, Douglas και Douglas (2001) και Jackson (2014), στις κοινωνίες του 

δυτικού πολιτισμού υπάρχουν έντονοι ρυθμοί ζωής και υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού και άγχους. 
Αυτά τα επίπεδα επηρεάζουν έντονα τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η εκπαίδευση.  

Σκοπός λοιπόν αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει:  

• Τι αντιλαμβάνονται ως μάθηση τα παιδιά του Δημοτικού, διαφόρων ηλικιών, στον δυτικό 
κόσμο και ποια τα συναισθήματά τους για την μάθηση.  

Με αυτή τη διερεύνηση, η παρούσα ερευνητική μελέτη επιχειρεί να προσθέσει μια έρευνα που 
θα προβληματίσει και θα κάνει προτάσεις πάνω στην διαμόρφωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών 
στους δυτικούς πολιτισμούς. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Ενώ οι φιλόσοφοι και οι περισσότεροι ερευνητές παρέχουν μια άποψη για τη μάθηση ως 
ανακάλυψη και κατασκευή της γνώσης, τα παιδιά, σύμφωνα με τις ερευνητικές μελέτες που 
διερεύνησαν τη μάθηση μέσω των αντιλήψεων των παιδιών στις κοινωνίες του δυτικού πολιτισμού, 
υποστηρίζουν ότι αυτό που αντιλαμβάνονται τα παιδιά ως μάθηση διαφέρει κατά πολύ και είναι πιο 

κοντά στην αντίληψη της μάθησης των Watson (1913) και Skinner (1972). Στην ανασκόπηση αυτή 
δεν αναφέρονται έρευνες οι οποίες μελέτησαν στοχευμένα στο αν ένα εργαλείο αρέσει στους μαθητές 
ή δεν αρέσει. Στην ανασκόπηση αυτή περιλαμβάνονται έρευνες που μελέτησαν τις απόψεις των 
μαθητών για την μάθηση με δεδομένη την μάθηση που λαμβάνουν καθημερινά από το περιβάλλον 

τους και όχι την μάθηση που μπορεί να έλαβαν μέσω ενός εξειδικευμένου πειράματος ή 
προγράμματος στα πλαίσια μιας έρευνας. 

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δημοτικού σχολείου ηλικίας 6 -7 ετών που συμμετείχαν στην 
έρευνα του Lodge (2007) στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξαν να αντιλαμβάνονται, τη μάθηση ως τη 

δουλειά που λαμβάνουν από τον δάσκαλο, όπως π.χ. μαθηματικά και γλώσσα. Επιπλέον, έδειξαν να 
αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως τις απαιτήσεις σχετικά με μια σωστή συμπεριφορά που έχουν οι 
εκπαιδευτικοί. Τέλος τα παιδιά δήλωσαν ότι ακολουθούν τις οδηγίες του δασκάλου για να έχουν την 
ανταμοιβή του καλού μαθητή και του καλού παιδιού. Τα δεδομένα της έρευνας αυτής συλλέχθηκαν 

μέσω μέσω ζωγραφιών και φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από τα παιδιά.  
Ομοίως, τα περισσότερα από τα 44 παιδιά Δημοτικού ηλικίας 7 -12 ετών, ιδιαίτερα τα 

μικρότερα, που συμμετείχαν σε έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους McCallum 
και Hargreaves (2000) στις δομημένες συνεντεύξεις τους δήλωσαν τη μάθηση ως τη γνώση που 

αποκτούν από τις σχολικές διαδικασίες και τα λόγια των δασκάλων.  
Στην έρευνα που διεξήχθη από τους Habók και Babarczy (2018) στην Ουγγαρία, 

χρησιμοποιώντας ημιδομημένες συνεντεύξεις, συμμετείχαν 33 παιδιά Δημοτικού ηλικίας 6 -7 ετών, 
τα οποία φάνηκε να αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία πρέπει να 
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αποκτήσουν όσες περισσότερες σχολικές γνώσεις μπορούν ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες 
του σχολείου και συγκεκριμένα των δασκάλων έχοντας καλούς βαθμούς.   

Τέλος, 27 παιδιά Δημοτικού που φοιτούσαν στην τελευταία σχολική τάξη που συμμετείχαν 
στην έρευνα που διεξήχθη από τους Klatter, Lodewijks και Aarnoutse (2001) στην Ολλανδία 

δήλωσαν ότι μάθηση είναι το να αποκτήσουν όσες περισσότερες γνώσεις μπορούν από τους 
δασκάλους τους ώστε να πετύχουν καλούς βαθμούς. Τα δεδομένα της έρευνας αυτής συλλέχθηκαν 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ομαδικής συνέντευξης-συζήτησης και ερωτηματολόγια. 

Οι παραπάνω ερευνητικές μελέτες παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις 

αντιλήψεις των παιδιών του Δημοτικού για τη μάθηση. Ωστόσο, δεν υπάρχει η διερεύνηση των 
συναισθημάτων των παιδιών του Δημοτικού για τη μάθηση. Ακόμη και οι μελέτες που προσπάθησαν 
να βγάλουν συμπεράσματα για τα συναισθήματα των παιδιών στη μάθηση, δεν το έκαναν σε βάθος 
καθώς ο κύριος σκοπός τους ήταν να διερευνήσουν τις αντιλήψεις των παιδιών και όχι τα 

συναισθήματα για τη μάθηση και έτσι δεν παρείχαν συγκεκριμένα αποτελέσματα στα συμπεράσματά 
τους. 

2.2. Μεθοδολογία της έρευνας 

Αυτή η ποιοτική ερευνητική μελέτη επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των αντιλήψεων και των 
συναισθημάτων για τη μάθηση μιας μικρής ομάδας παιδιών Δημοτικού σχολείου που φοιτούσαν σε 
κρατικά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν οκτώ (8) παιδιά ηλικίας 7 -

10 ετών. Το πολιτιστικό υπόβαθρο των παιδιών δεν λήφθηκε υπόψη καθώς ανεξάρτητα από την 
καταγωγή τους, αυτά τα παιδιά ζουν, αλληλεπιδρούν και επηρεάζονται από το πολιτιστικό πλαίσιο 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον αυτή η μελέτη δεν εξετάζει δημογραφικά ή πολιτισμικά 
ζητήματα. Τέλος, αυτή η μελέτη δεν έλαβε υπόψη το φύλο των παιδιών καθώς δεν είχε στόχο να 

δώσει αποτελέσματα ανάλογα με το φύλο των παιδιών. Ωστόσο, η ηλικία των παιδιών και το σχολικό 
έτος λήφθηκαν υπόψη, ώστε να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις σχετικά με τις αντιλήψεις και τα 
συναισθήματα για τη μάθηση ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Το δείγμα συγκεντρώθηκε μέσω 
της επικοινωνίας με οικογένειες με παιδιά ηλικίας Δημοτικού μέσω της δειγματοληψίας χιονόμπαλα 

(Morgan, 2008). 
Η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη προσέγγιση για την 

αντιμετώπιση του ερευνητικού ερωτήματος αυτής της μελέτης, καθώς παρέχει το  χώρο για μια 
λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων, εντοπίζοντας ακόμη και τα κρυφά νοήματα που μπορεί να 

εκφράσουν έμμεσα τα παιδιά (Goodwin and Goodwin, 1996; Silverman, 2016).  
Για την διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος, κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν  δύο 

διαφορετικά ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία διότι όπως διαπίστωσαν και οι Black, Swan και William 
(2006), ο έλεγχος της εγκυρότητας των δηλώσεων των παιδιών μπορεί να επιτευχθεί 

χρησιμοποιώντας πολλαπλά ερευνητικά εργαλεία. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο ερευνητικό εργαλείο 
που επιλέχθηκε ήταν οι παιδικές ζωγραφιές. Οι παιδικές ζωγραφιές επιλέχθηκαν διότι έχουν την 
δυνατότητα να παρέχουν ένα «παράθυρο» στις σκέψεις και τα συναισθήματα των παιδιών και να μας 
δείξουν τον τρόπο που τα παιδιά κατανοούν τον κόσμο (Thomas and Silk, 1990; Matthews, 2003). 

Το άλλο ερευνητικό εργαλείο που θεωρήθηκε κατάλληλο για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των 
συναισθημάτων των παιδιών σχετικά με τη μάθηση, ήταν οι μη δομημένες ανοιχτού τύπου 
συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις, γενικά, μπορούν να αποκαλύψουν την ιστορία πίσω από τις εμπειρίες 
ενός ανθρώπου (Brinkmann, 2014). Ωστόσο, οι ανοιχτού τύπου συνεντεύξεις, σε αντίθεση με τις 

δομημένες ή ημι-δομημένες συνεντεύξεις που χρησιμοποιήθηκαν σε ανάλογες έρευνες που 
αναφέρονται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να 
δώσουν τις σκέψεις και τις δηλώσεις τους χωρίς όρια, καθώς πρέπει να απαντήσουν σε γενικές, 
ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της μελέτης και όχι σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που μπορεί  

να μπερδέψουν (Hoffmann, 2007). 
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Τα δεδομένα των συνεντεύξεων και των ζωγραφιών αναλύθηκαν σύμφωνα με τη θεματική 
ανάλυση (Boyatzis, 1998; Braun και Clarke, 2006; Joffe, 2012), όπου τα θέματα και τα μοτίβα 
αποκαλύπτονται μέσω των σχεδίων και των χρωμάτων.  

3. Αποτελέσματα 

Παρακάτω, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας, που περιλαμβάνουν τις ζωγραφιές των 
παιδιών για το τι είναι μάθηση, καθώς και τις δηλώσεις τους για το τι είναι μάθηση στις ανοιχτού 

τύπου συνεντεύξεις που έδωσαν. Το φύλο των παιδιών δεν λαμβάνεται υπόψη σε αυτήν την έρευνα, 
οπότε όλοι οι συμμετέχοντες χάρην της μετάφρασης αναφέρονται στο θηλυκό γένος.  

 

 
 

Εικόνα 1: μάθηση είναι να ακούμε τη δασκάλα 

 

Σύμφωνα με τη συμμετέχουσα 1: «Η μάθηση είναι αυτό που μαθαίνουμε στο σχολείο όταν 
ακούμε τον δάσκαλό μας. Μαθαίνουμε να μετράμε, να διαβάζουμε, να γράφουμε… Η μάθηση… η 
μάθηση είναι διασκέδαση… τις περισσότερες φορές. Αλλά… μερικές φορές βαριέμαι και νιώθω 

κουρασμένη. Πρέπει όμως να μάθουμε πράγματα…» 
 

 
 

Εικόνα 2: μάθηση είναι να ακούμε τη δασκάλα  

 

Σύμφωνα με τη συμμετέχουσα 2: «Η μάθηση είναι… τα πράγματα που μαθαίνουμε στο 
σχολείο… που μας διδάσκει ο δάσκαλος στην τάξη… μαθηματικά, αγγλικά… και μελετάμε… για να 
μάθουμε. Μερικές φορές όταν η δασκάλα φωνάζει ή όταν είμαι κουρασμένη ή όταν δεν καταλαβαίνω 
κάτι φοβάμαι και δεν μου αρέσει… Μερικές φορές νιώθω ωραία αλλά μερικές φορές άσχημα…» 
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Εικόνα 3: μάθηση είναι ότι μαθαίνουμε στο σχολείο  

 

Σύμφωνα με τη συμμετέχουσα 3: «Η μάθηση είναι το σχολείο. Τα πράγματα που μαθαίνουμε 
στα σχολικά μαθήματα όταν μιλούν οι δάσκαλοί μας…και όλα αυτά πρέπει να μάθουμε. Μου αρέσει να 
μαθαίνω όταν είμαι καλή, αλλά όταν δεν είμαι φοβάμαι και δεν μου αρέσει.»  

 

 
 

                 Εικόνα 4: μάθηση είναι να ακούμε τη δασκάλα 

 
Σύμφωνα με την συμμετέχουσα 4: «Η μάθηση είναι… πράγματα… που μας λέει ο δάσκαλος να 

μάθουμε… και πρέπει να μάθουμε και να μελετήσουμε για να είμαστε καλοί την επόμενη μέρα. Η 
μάθηση είναι απαίσια! Αισθάνομαι απαίσια, μόνο αυτό. Δεν  μου αρεσει. Δεν μου αρέσει να μαθαίνω 

και δεν μου αρέσει το σχολείο. Είναι εξαντλητικό. Δεν μπορώ να είμαι καλή και δεν με νοιάζει το 
σχολείο.» 
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           Εικόνα 5: μάθηση είναι οι γνώσεις που παίρνουμε  

 
Σύμφωνα με τη συμμετέχουσα 5: «Η μάθηση είναι αυτό που ξέρουμε…που μαθαίνουμε στο 

σχολείο όπως Μαθηματικά, Φυσική, Μουσική, Τέχνη και... Όλα όσα μας διδάσκουν οι δάσκαλοι και 
μαθαίνουμε. Μου αρέσει να μαθαίνω, αλλά μερικές φορές νιώθω βαρετά και κουράζομαι όταν δεν μου 

αρέσουν αυτά που μαθαίνουμε, αλλά πρέπει να μάθουμε… Έτσι… Τις περισσότερες φορές η μάθηση 
είναι διασκεδαστική… αλλά… μερικές φορές δεν είναι…»  

 

 
 

           Εικόνα 6: μάθηση είναι οι γνώσεις που παίρνουμε  

 

Σύμφωνα με τη συμμετέχουσα 6: «Η μάθηση είναι… δεν ξέρω. Χμμμ… Πράγματα που 
μαθαίνουμε από τους δασκάλους και τους ανθρώπους στο σχολείο. Η μάθηση είναι πολύ σημαντική και 
πρέπει να μελετάμε. Χμμμ… Μου αρέσει να μαθαίνω, μου αρέσει το σχολείο… Μερικές φορές είναι 

βαρετό… ορισμένα μαθήματα είναι βαρετά… αλλά θέλω να είμαι καλή μαθήτρια. Μερικές φορές όταν 
δεν τα καταφέρνω, αγχώνομαι λίγο…αλλά προσπαθώ σκληρά και πάντα τα καταφέρνω!» (γέλιο) 

 

 
 

          Εικόνα 7: μάθηση είναι οι γνώσεις που παίρνουμε από το σχολείο  
 

Σύμφωνα με τη συμμετέχουσα 7: «Μάθηση είναι...Δεν ξέρω… Σχολείο… Υποθέτω όταν ακούω 

τους δασκάλους και… μαθαίνω πράγματα όπως, Μαθηματικά, Αγγλικά, Τέχνη, Γαλλικά, Μουσική για 
να γίνουμε έξυπνοι και καλοί μαθητές. Νιώθω άσχημα όταν πρέπει να μάθω κάτι… αλλά δεν πειράζει. 
Εννοώ…Όταν δεν τα καταφέρνω νιώθω ανόητη…Νιώθω ότι οι άνθρωποι δεν με συμπαθούν…και 
πραγματικά δεν μου αρέσει που δεν με συμπαθούν (γέλιο)…αλλά προσπαθώ σκληρά να είμαι καλή 

μαθήτρια…» 
 



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

432 

 
 

              Εικόνα 8: μάθηση είναι να ακούμε τη δασκάλα 

 

Σύμφωνα με τη συμμετέχουσα 8: «Η μάθηση είναι τα πράγματα που μαθαίνουμε στο σχολείο… 
Μαθηματικά, Γεωγραφία, Ιστορία… Α… και η εργασία που μας δίνει ο δάσκαλος (γέλιο). Μπορώ να 

πω την αλήθεια; Η μάθηση είναι απαίσια! Μισώ τη μάθηση. Δεν μπορώ να μάθω τόσα πολλά 
πράγματα! Είναι πολύ κουραστικό. Νιώθω άσχημα όταν μελετώ και κάνω τα μαθήματά μου. Αλλά 
πρέπει…» 

4. Συμπεράσματα 

Από τις αναλύσεις των δύο τύπων δεδομένων προέκυψαν τα ίδια αποτελέσματα που 
επιβεβαιώνουν το ένα το άλλο. Οι συμμετέχοντες της έρευνας αυτής αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως 

τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο κατά τη διδασκαλία των σχολικών μαθημάτων και 
ως τη γνώση που τους μεταδίδεται από τους δασκάλους τους.  

 

 
 

Πίνακας 1: Οι αντιλήψεις των παιδιών για τη μάθηση 

 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις δύο αναλύσεις, ενώ για ορισμένους συμμετέχοντες η μάθηση 

προέρχεται γενικά από τη διδασκαλία όλων των σχολικών μαθημάτων, για άλλους, η μάθηση 
πραγματοποιείται από τη διδασκαλία των βασικών σχολικών μαθημάτων που διδάσκονται στην τάξη. 
Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως τις σχολικές 
διαδικασίες κατά τις οποίες η γνώση αποκτάται ακολουθώντας τις οδηγίες των δασκάλων.  

 Τα συναισθήματα των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις δύο αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι 
ποικίλλουν όχι τόσο στο είδος τους αλλά στην έντασή τους. Πιο συγκεκριμένα, η μάθηση φαίνεται 
να είναι μια ευχάριστη διαδικασία για τους συμμετέχοντες σε περιπτώσεις που εκπληρ ώνουν τα 
σχολικά τους καθήκοντα και φαίνεται να είναι μια κουραστική και αγχωτική διαδικασία εάν 
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αισθάνονται ανίκανοι να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των δασκάλων. Επομένως, η ένταση αυτών 
των συναισθημάτων φαίνεται να ρυθμίζεται ανάλογα με τις σχολικές επιδόσεις των συμμετεχόντων, 
όπως έδειξαν οι αναλύσεις και των δύο συνόλων δεδομένων. Ωστόσο, αρνητικά συναισθήματα 
μεγάλης έντασης φαίνεται να χαρακτηρίζουν συμμετέχοντες που ανήκουν στη δεύτερη ομάδα 

αντιλήψεων στις οποίες η μάθηση λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στη διδασκαλία των στοιχειωδών 
μαθημάτων εντός της τάξης, καθώς τόσο οι ζωγραφιές τους όσο και οι δηλώσεις τους 
χαρακτηρίστηκαν με «έντονο άγχος». 

 

 
 

Πίνακας 2: Τα συναισθήματα των παιδιών ανάλογα με τις αντιλήψεις τους για την μάθηση 

 

Διαφορές ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων δεν βρέθηκαν και στα δύο σύνολα 
δεδομένων καθώς κάθε θέμα που προκύπτει από τη θεματική ανάλυση έδειξε ότι συμμετέχοντες με 
διαφορετικές ηλικίες ανήκαν σε όλες τις κατηγορίες που προέκυψαν.  

4. Συζήτηση 

Αυτή η μελέτη επιχείρησε αρχικά να κάνει μια προσθήκη στην έρευνα σχετικά με τις 
αντιλήψεις και τα συναισθήματα των παιδιών για τη μάθηση στον δυτικό πολιτισμό και επιπλέον να 

καλύψει τα κενά που άφησαν σχετικές ερευνητικές μελέτες. Το πρώτο κενό επιχειρήθηκε να 
καλυφθεί διερευνώντας σε βάθος όχι μόνο τις αντιλήψεις των παιδιών του δημοτικού για τη μάθηση 
αλλά και τα συναισθήματά τους για τη μάθηση. Το δεύτερο κενό επιχειρήθηκε να καλυφθεί με τη 
χρήση δύο ερευνητικών εργαλείων, έτσι ώστε οι δηλώσεις των παιδιών να μπορούν να ελεγχθούν 

και να επικυρωθούν. 
Η έρευνα προσπάθησε να διερευνήσει πώς αντιλαμβάνονται τη μάθηση και πώς αισθάνονται 

για αυτήν τα παιδιά κρατικού δημοτικού σχολείου σε μια δυτική χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 
ο τρόπος ζωής μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα απαιτητικός και αγχωτικός. Προηγούμενες μελέτες που 

προσπάθησαν να διερευνήσουν το ίδιο θέμα κατέληξαν σε μερικά ενδιαφέροντα και σημαντικά 
συμπεράσματα. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες δεν επικύρωσαν τις δηλώσεις των παιδιών και δεν 
παρείχαν κάποιες σαφείς δηλώσεις σχετικά με τα συναισθήματα των παιδιών για τη μάθηση. 

Ως εκ τούτου, το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν το τι αντιλαμβάνονται τα παιδιά του 

δημόσιου δημοτικού σχολείου ως μάθηση, ώστε να διερευνηθεί ποιες διαδικασίες θεωρούν τα παιδιά 
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ως μάθηση και ποια τα συναισθήματα που έχουν τα παιδιά αυτά για τη μάθηση, ώστε να διερευνηθεί 
πώς αισθάνονται τα παιδιά κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Η διερεύνηση του ερευνητικού 
ερωτήματος διεξήχθη με τη χρήση δύο φιλικών προς τα παιδιά ερευνητικών εργαλείων, των  παιδικών 
ζωγραφιών και των ανοιχτών αδόμητων συνεντεύξεων. Αυτά τα ερευνητικά εργαλεία επιλέχθηκαν 

καθώς και τα δύο μπορούν να παρέχουν σε βάθος πληροφορίες όχι μόνο για τις αντιλήψεις των 
παιδιών για τη μάθηση αλλά και για τα συναισθήματα των παιδιών.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της μελέτης, τα παιδιά δημοτικού που συμμετείχαν στην 
έρευνα αυτή και που φοιτούν σε κρατικά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανεξάρτητα από την ηλικία 

τους, αντιλαμβάνονται ότι μάθηση είναι οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο σχο λικό 
περιβάλλον και η γνώση που αποκτούν από τα σχολικά μαθήματα ακολουθώντας τις οδηγίες των 
δασκάλων τους. Έτσι, η μάθηση σύμφωνα με αυτές φαίνεται να επικεντρώνεται μόνο στην 
ακαδημαϊκή γνώση που παρέχουν τα μαθήματα του σχολείου. Επιπλέον, σε αυτή τη μελέτη, 

εντοπίστηκε ότι για ορισμένα παιδιά, μάθηση σημαίνει η γνώση που αποκτούν από τα βασικά 
μαθήματα που διδάσκονται στην τάξη, ενώ για άλλα μάθηση σημαίνει ότι η γνώση αποκτάται και 
από τα άλλα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. 

Όσον αφορά τα συναισθήματα των παιδιών, σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της μελέτης, 

φαίνεται ότι τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν κυρίως αισθήματα 
κούρασης και άγχους για τη μάθηση. Αυτά τα συναισθήματα διαμορφώνονται από την αντίληψη των 
παιδιών για τη μάθηση σύμφωνα με την οποία η μάθηση είναι μια διαδικασία που πρέπει να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και επομένως τα συναισθήματά τους εξαρτώνται 

από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Αυτά τα συναισθήματα εκφράστηκαν λίγο πολύ από όλους τους 
συμμετέχοντες σε αυτή τη μελέτη. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες που αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως 
γνώση που αποκτάται από τα βασικά σχολικά μαθήματα που διδάσκονται στην τάξη, εξέφρασαν τα 
αρνητικά τους συναισθήματα πιο έντονα.  

Αυτά τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με αυτό που οι δυτικοί φιλόσοφοι και αρκετοί 
ερευνητές έχουν ορίσει ως μάθηση, καθώς για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου η μάθηση δεν 
φαίνεται να είναι η ανακάλυψη και η κατασκευή της γνώσης, καθώς οι αντιλήψεις τους για αυτή 
φαίνεται να είναι κοντά στη θεωρία του συμπεριφορισμού, σύμφωνα με την οποία η πραγματική 

ανάπτυξη των ανθρώπων μπορεί να συμβεί μόνο με την απομνημόνευση πληροφοριών που 
προέρχονται από τους εκπαιδευτές μέσω ανταμοιβής και τιμωρίας. Αυτό το γεγονός θεωρήθηκε 
ιδιαίτερα ανησυχητικό από αυτή τη μελέτη καθώς τα παιδιά εξέφρασαν αρνητικά συναισθήματα για 
τη μάθηση και έτσι η ανάγκη για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο δυτικός πολιτισμός 

αντιλαμβάνεται τη μάθηση θεωρείται επιτακτική. Με πιο απλά λόγια, η έρευνα αυτή επισημαίνει ότι  
παρά τις εκπαιδευτικές έρευνες και εξελίξεις, παρά τις καινοτομίες στις μεθόδους διδασκαλίας που 
κατά καιρούς δημοσιεύονται και παρά την επισήμανση των επιστημόνων της αγωγής και 
εκπαίδευσης, η μάθηση εξακολουθεί στα σχολεία να είναι μία στείρα μορφή μετάδοσης γνώσεων 

από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, που κάθε άλλο παρά δημιουργική και ευχάριστη είναι.  
Κατά συνέπεια, αυτό που προτείνει αυτή η έρευνα είναι ότι οι άνθρωποι, αλλά πιο 

συγκεκριμένα οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί στις δυτικές κοινωνίες θα πρέπει να αλλάξουν τον 
τρόπο που αντιλαμβάνονται τη μάθηση και να εντάξουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, 

ώστε τα παιδιά να σταματήσουν να αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως απαιτητικές διαδικασίες που 
λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά στο σχολείο στο οποίο βρίσκονται ακολουθώντας τις οδηγίες ενός 
ενήλικα (δάσκαλος) και να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως μια ευκαιρία να 
ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα ή έξω από το σχολείο.  

Τέλος, αυτή η έρευνα, παρόλο που παρέχει μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με το 
τι αντιλαμβάνονται τα παιδιά του δημοτικού σχολείου ως μάθηση και πώς νιώθουν για αυτό, περιέχει 
επίσης αρκετούς περιορισμούς όπως το γεγονός ότι εξέτασε ένα πολύ μικρό δείγμα. Ως εκ τούτου, 
αυτή η έρευνα προτείνει ότι οι αντιλήψεις και τα συναισθήματα των παιδιών για τη μάθηση στις 

δυτικές κοινωνίες θα πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη μεθοδολογία, 
σε ένα πιο σημαντικό δείγμα συμμετεχόντων και σε ένα μη χρονικά περιορισμένο πλαίσιο που 
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παρέχει όχι μόνο ποιοτικά αλλά και ποσοτικά αποτελέσματα και έτσι να μπορεί να παρέχει 
γενικότερα συμπεράσματα και πιο συγκεκριμένες προτάσεις.  
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Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ  

ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
 

Καραγεώργη Νίκη 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

 
Σιφακάκης Πολυχρόνης 

Μέλος ΕΔΙΠ Πανεπιστημίο Πελοποννήσου 
 

Περίληψη  

Η παρούσα μελέτη αφορά την διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην επαγγελματική 

εξουθένωση και την οργανωσιακή σιωπή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής, κάτω από την επίδραση του τρόπου που ασκεί την ηγεσία 
του ο σχολικός διευθυντής. Το δείγμα αποτέλεσαν 123 εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλό επίπεδο εξουθένωσης και σιωπούν για λόγους κοινωνικούς. Οι 

διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική εξουθένωση και την οργανωσιακή 
σιωπής δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές. Φάνηκε, ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής και οι 
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας θεωρούν τον διευθυντή τους περισσότερο αποτελεσματικό, 
συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς της γενικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάσταση 

«δεξιότητες επικοινωνιάς» φανηκε ότι θεωρείται ως η αποτελεσματικότερη δεξιότητα του διευθυντή. 
Στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν για την διάσταση «συμμετοχή στη διοίκηση» με την 
παθητική και την συγκαταβατική σιωπή. Η βαθύτερη κατανοήση του φαινομένου θα δώσει 
απαντήσεις για την καλύτερη διαχείρηση από την ηγεσία.  

  
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, οργανωσιακή σιωπή, σχολική ηγεσία, γενική και 

ειδική αγωγή 

1. Εισαγωγή  

Στο σχολείο του 21ου αιώνα οι προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων μελών φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα υψηλές, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως 

πυλώνα ανάπτυξής τους (Κουτσαμπέλας, 2020). Η εκπαιδευτική κοινότητα παίζει, καταλυτικό ρόλο 
στη διαμόρφωση αυτής της προσέγγισης με τους εκπαιδευτικούς να βιώνουν συχνά επαγγελματική 
εξουθένωση ή να προβαίνουν στην οργανωσιακή σιωπή (Crocket, 2013· Skaalvik & Skaalvik, 2017). 
Προκειμένου αυτά να περιοριστούν, η υιοθέτηση μιας μορφής διοίκησης του σχολικού οργανισμού 

που να έχει δημοκρατικά χαρακτηριστικά, δύναται να δημιουργήσει εκείνο το σχολικό κλίμα, που θα 
προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να εκφράζουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολικού οργανισμού  (Schlosser & Zolin, 2012). 

Τόσο η επαγγελματική εξουθένωση όσο και η οργανωσιακή σιωπή μπορούν να αποτελέσουν 

δυο σημαντικές διαστάσεις που επηρεάζουν με δυσμενή τρόπο την ανάπτυξη και την ομαλή 
λειτουργία του σχολικού οργανισμού. Σε μελέτη τους οι Knoll, Meyer, Kroemer & Schroeder-Abe 
(2016) αναφέρουν ότι ανάλογα το είδος της  οργανωσιακής σιωπής,  είτε πρόκειται για αμυντική 
(παθητική), είτε για συγκαταβατική, είτε για κοινωνική και καιροσκοπική (ευκαιριακή) σιωπή, έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην συναισθηματική εξουθένωση και την αποπροσωποποίηση (αίσθημα 
αποξένωσης από τον εαυτό) και αντιστρόφως. Δύναται δηλαδή η επαγγελματική εξουθένωση να έχει 
επίδραση σε κάθε είδος οργανωσιακής σιωπής. Στην εκπαιδευτική κοινότητα, η σχολική ηγεσία 
συχνά χρειάζεται να αντλήσει πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς για την επίλυση ζητημάτων που 

προκύπτουν. Η οργανωσιακή σιωπή για όποιον λόγο κι αν υφίσταται στο σύλλογο διδασκόντων, 
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μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στην πορεία του σχολικού οργανισμού (Crocket, 
2013).  

Σκοπός της παρούσας έρευνα είναι να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική 
εξουθένωση και την οργανωσιακή σιωπή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην γενική όσο και στην ειδική αγωγή, κάτω από την επίδραση 
του τρόπου με τον οποίο ασκεί την ηγεσία του ο διευθυντής του σχολείου.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

2.1.1. Ερευνητικό Εργαλείο 

Προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα για την διερεύνηση του σκοπού της παρούσας 

μελέτης, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στην γνώση που προέκυψε από την μελέτης 
της βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 72 ερωτήσεις/ προστάσεις 
(items) και  περιέλαβε την χρήση ενός δημογραφικού ερωτηματολογίου (9 items), δυο σταθμισμένων 
κλιμάκων για την επαγγελματική εξουθένωση  το Maslach Burnout Inventory (Kokkinos, 2006) (22 

items), η κλίμακα της οργανωσιακής σιωπής των Knoll και VanDick (2013) για την οργανωσιακή 
σιωπή (20 items) και ενός αριθμού ερωτήσεων (21items) για τον τρόπο που ο διευθυντής ασκεί την 
ηγεσία που προέκυψε από την μελέτη της βιβλιογραφίας και άλλων ήδη εφαρμοσμένων εργαλείων 
σχετικών με το θέμα. 

2.1.2. Δείγμα 

Στην παρούσα μελέτη, το δείγμα αποτέλεσαν 123 εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενικής και ειδικής αγωγής, που υπηρετούν την σχολική χρονιά 2021-
2022 σε σχολεία της Αττικής και της Κορινθίας και απευθυνθήκαμε σ’ αυτούς με τη μέθοδο της 
χιονοστιβάδας. Το ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και χρήση 
εφαρμογών κοινωνικών δικτύων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν προέρχονται από 

αντιπροσωπευτικό δείγμα και δεν δύναται να γενικευθούν. 

2.1.3.Στατιστική ανάλυση 

Κατά την ερευνητική διαδικασία συλλέχθηκαν 123 ερωτηματολόγια,  εκ των οποίων όλα ήταν 
άρτια συμπληρωμένα. Στην συνέχεια κωδικοποιήθηκαν οι μεταβλητές και οι απαντήσεις και 
καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS 21. Αρχικά, 
πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας στο δείγμα με σκοπό να καθοριστεί εάν θα 

χρησιμοποιηθούν παραμετρικές ή παραμετρικές μέθοδοι ανάλυσης, καθώς η κανονικότητα του 
δείγματος  αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή της ανάλυσης που θα ακολουθήσει ο ερευνητής 
(Graziano & Raulin, 1993). Επιλέχθηκε το τεστ ελέγχου κανονικότητας Shapiro-Wilk’s W test καθώς 
είναι κατάλληλος για έρευνες με μικρό αριθμό δείγματος (Μάρκος, 2012). Φάνηκε ότι οι μεταβλητές 

μας ήταν κανονικά κατανεμημένες (p>0.05) και επιλέχτηκαν παραμετρικές στατιστικές αναλύσεις.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.2.1. Διαφορές ομάδων στο επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

Τα αποτελέσματα για την διάσταση συναισθηματική εξάντληση έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 
κάθε βαθμίδας ή τύπου σχολείου υπηρέτησης, βρίσκονταν στο μεσαίο επίπεδο συναισθηματικής 
εξάντλησης. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής είχαν υψηλότερες τιμές συναισθηματικής εξάντλησης και στις 

δυο βαθμίδες Μ=22.11 και Μ= 24.28 αντίστοιχα. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δεν ξεπέρασαν το επίπεδο στατιστικής 
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σημαντικότητας F(1, 119)= 2.21, p=.140. Επίσης, οι διαφορές στη διάσταση συναισθηματική 
εξάντληση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής φάνηκε ότι δεν είναι 
στατιστικώς σημαντικές F(1, 119)= 1.34, p= .249  

Ομοίως, για την διάσταση αποπροσωποποίηση τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής και στις δυο βαθμίδες είχαν υψηλότερες τιμές με Μ= 4.16 και Μ=3.93 αντίστοιχα, σε σχέση 
με του εκπαιδευτικούς γενικής και στις δυο βαθμίδες Μ=2.9 και Μ=3.24 αντίστοιχα. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν χαμηλό επίπεδο αποπροσωποποίησης για όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι 
διαφορές ανάμεσα στις ομάδες δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές με F(1,119)= 2.11, p= .14 για την 

βαθμίδα και για τον τύπο σχολείου F (1, 119)= 1.34, p=.24  
Τέλος, για την διάσταση προσωπική ολοκλήρωση- επίτευξη τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι 

οι εκπαιδευτικοί είχαν χαμηλά επίπεδα εξουθένωσης σε αυτή τη διάσταση. Οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας γενικής παιδείας αυτή την φορά είχαν υψηλότερη εξουθένωση στην υπό εξέταση 

διάσταση με Μ=41.66 από τους εκπαιδευτικούς ειδικής στην πρωτοβάθμια Μ=38.95. Οι 
εκπαιδευτικοί της ειδικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν υψηλότερη εξουθένωση από τους 
εκπαιδευτικούς γενικής της δευτεροβάθμιας Μ=40.83, Μ=39.24 αντίστοιχα. Οι διαφορές ανάμεσα 
στις ομάδες αναφορικά με την βαθμίδα εκπαίδευσης δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές 

F=(1,119)=0.207, p=.650 και F(1,119)=.049, p=.826   
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλά επίπεδα εξουθένωσης, εφόσον 

βρέθηκε μόνο ένα μεσαίο επίπεδο εξουθένωσης σε μια διάσταση και συγκεκριμένα σε αυτόν της 
συναισθηματικής εξάντλησης. 

 2.2.2. Διαφορές ομάδων στο βαθμό και στο είδος της οργανωσιακής σιωπής 

Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής και στις δυο βαθμίδες σιωπούν περισσότερο Μ= 38.16 για την 

πρωτοβάθμια και Μ=39.31 για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις απόψεις τον εκπαιδευτικών 
γενικής και στις δυο βαθμίδες Μ= 36.24 για την πρωτοβάθμια και Μ= 37.53 για την δευτεροβάθμια. 
Οι παραπάνω διαφορές τόσο αναφορικά με την βαθμίδα όσο και με τον τύπο σχολείου υπηρέτησης 
δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές με F(1,119)=.262, p=.609 και F(1,119)=.603, p=.439 αντίστοιχα. 

Αναφορικά με την παθητική σιωπή οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής έχουν υψηλότερες 
τιμές και στις δυο βαθμίδες Μ=10.63 για την πρωτοβάθμια και Μ=9.90 για την δευτεροβάθμια σε 
σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής και των δυο βαθμίδων που έχουν τιμές Μ=8.63 και Μ=9.68 
για κάθε βαθμίδα αντίστοιχα. Δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες 

με F (1,119)=.042, p=.838για την βαθμίδα και F(1,119)=2.18, p= .142για τον τύπο του σχολείου 
υπηρέτησης.  

Στη καιροσκοπική σιωπή οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής έχουν υψηλότερες τιμές από 
τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην  δευτεροβάθμια 

Μ=7.58, Μ=8.45, Μ=7.49 και Μ=6.76 αντίστοιχα. Οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες δεν είναι 
στατιστικώς σημαντικές ούτε για την βαθμίδα ούτε για τον τύπο του σχολείου υπηρέτησης με F 
(1,119)=.011, p=.916και F(1,119)= 1.65, p=.200 αντίστοιχα  

Αναφορικά με την προ-κοινωνική σιωπή οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και στα δυο βαθμίδες 

έχουν υψηλότερες τιμές με Μ=12.11 για την πρωτοβάθμια και Μ=12.14 για την δευτεροβάθμια σε 
σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής που έχουν τιμές Μ=11.32 για την πρωτοβάθμια και 
Μ=11.38 για την δευτεροβάθμια. Επίσης και εδώ οι διαφορές στις ομάδες δεν είναι στατιστικώς 
σημαντικές με F(1,119)=.003, p=.955 για την βαθμίδα και F(1,119)= .788, p=.377 για τον τύπο του 

σχολείου υπηρέτησης 
Αναφορικά με την συγκαταβατική σιωπή, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της 

γενική και στις δυο βαθμίδες σιωπούν περισσότεροo και ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 
σιωπούν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας συνολικά. Ωστόσο, οι διαφορές 

ανάμεσα στην βαθμίδα και στον τύπο σχολείου υπηρέτησης δεν φάνηκε να είναι στατιστικώς 
σημαντικές αφού F(1,119)=1,23, p=.269 και F(1,119)= 1.17, p=.281 αντίστοιχα  
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2.2.3. Διαφορές ομάδων στις απόψεις τους για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας από τον 

διευθυντή -  δεξιότητες διευθυντή 

Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής και στις δυο βαθμίδες θεωρούν ότι ο τρόπος που ο διευθυντής 
ασκεί την ηγεσία είναι περισσότερο αποτελεσματικός Μ= 58.63 για την πρωτοβάθμια και Μ=55.45 
για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις απόψεις τον εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο βαθμίδες 
Μ=53.83 για την πρωτοβάθμια και Μ=47.59. Οι παραπάνω διαφορές τόσο αναφορικά με την 

βαθμίδα όσο και με τον τύπο σχολείου υπηρέτησης ήταν στατιστικώς σημαντικές με F(1,119)=3.9, 
p=.04 και F(1,119)=7.1, p=.008  

Αναφορικά με την διάσταση «Συμμετοχή στην διοίκηση», τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί της ειδικής και στις δυο βαθμίδες θεωρούν ότι ο τρόπος που ο διευθυντής κάνει χρήση 

συμμετοχικής διοίκησης είναι περισσότερο αποτελεσματικός Μ=11.74 για την πρωτοβάθμια και 
Μ=11.59 για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις απόψεις  των εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο 
βαθμίδες Μ=10.59 και Μ=9.68 αντίστοιχα. Οι διαφορές των ομάδων σε αυτή την διάσταση δεν ήταν 
στατιστικώς σημαντικές για την βαθμίδα F(1,119)=.582, p=.447, ενώ οι διαφορές ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής ήταν στατιστικώς σημαντικές F(1,119)=4.85, p=.02  
Για την διάσταση «Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών» φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής σε κάθε 

βαθμίδα θεωρούν ότι ο τρόπος που ο διευθυντής ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς είναι περισσότερο 
αποτελεσματικός Μ=13.37 για την πρωτοβάθμια και Μ=12.48 για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με 

τις απόψεις  των εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο βαθμίδες Μ=11,95 και Μ=10.06 αντίστοιχα. Σε 
αυτήν την διάσταση οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες ήταν στατιστικώς σημαντικές με 
F(1,119)=4.26, p=.041 για την βαθμίδα και F(1,119)=8.1, p=.005 για την ειδική και την γενική 
αγωγή.  

Ομοίως για την διάσταση «Σαφείς στόχοι – όραμα» τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί ειδικής σε κάθε βαθμίδα θεωρούν ότι ο τρόπος που ο διευθυντής αποσαφηνίζει τους 
στόχους και το όραμά του είναι περισσότερο αποτελεσματικός Μ=13.47 για την πρωτοβάθμια και 
Μ=11.59 για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις απόψεις  των εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο 

βαθμίδες Μ=11 και Μ=9.41 αντίστοιχα. Σε αυτήν την διάσταση οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες 
ήταν στατιστικώς σημαντικές με F(1,119)=5.95, p=.016 για την βαθμίδα και F(1,119)=10.64, p=.001 
για την ειδική και την γενική αγωγή. 

Για την διάσταση «Δικαιοσύνη», τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής σε κάθε 

βαθμίδα θεωρούν ότι ο τρόπος που ο διευθυντής ασκεί την δικαιοσύνη είναι περισσότερο 
αποτελεσματικός Μ=11 για την πρωτοβάθμια και Μ=10.45 για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις 
απόψεις  των εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο βαθμίδες Μ=10.27 και Μ=9.47 αντίστοιχα. Σε 
αυτήν την διάσταση οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές με F(1,119)= 

.84, p=.361 για την βαθμίδα και F(1,119)= 1.35, p=.247 για την ειδική και την γενική αγωγή. 
Τέλος, για την διάσταση «Επικοινωνία» και πάλι οι εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής σε κάθε 

βαθμίδα θεωρούν ότι ο τρόπος που ο διευθυντής επικοινωνεί είναι περισσότερο αποτελεσματικός 
Μ=13 για την πρωτοβάθμια και Μ=12.97 για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις απόψεις  των 

εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο βαθμίδες Μ=12.24 και Μ=11.44. Σε αυτήν την διάσταση οι 
διαφορές ανάμεσα στις ομάδες δεν  ήταν στατιστικώς σημαντικές με F(1,119)= .389, p=.534 για την 
βαθμίδα και F(1,119)= 2.88, p=.09 για την ειδική και την γενική αγωγή  

2.2.4. Συσχέτιση ανάμεσα στις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, της 

οργανωσιακής σιωπής και του τρόπου που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία.  

Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων αναφορικά τον τρόπο που ασκεί την ηγεσία ο διευθυντής 

έδειξαν χαμηλές συσχετίσεις αποκλειστικά για την διάσταση «συμμετοχή στη διοίκηση». 
Συγκεκριμένα, βρέθηκε χαμηλή αρνητική συσχέτιση με την «παθητική σιωπή» καιr=-.232. και 
μέτρια αρνητική συσχέτιση με τη «συγκαταβατική σιωπή» r= -.620. Επίσης για την «συμμετοχή στη 
διοίκηση» βρέθηκε χαμηλή συσχέτιση με την συναισθηματική εξάντλησηr= -.247, την 

αποπροσωποποίησηr= -.253 και την προσωπική ολοκλήρωση – επίτευξη r=.224. Τέλος, χαμηλές 
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συσχετίσεις βρέθηκαν επίσης για τα είδη της οργανωσιακής σιωπής και τις τρεις διαστάσεις της 
επαγγελματικής εξουθένωσης. 

5. Συμπεράσματα 

Αναφορικά με τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην γενική και στην ειδική αγωγή, τα αποτελέσματα συμφωνούν με 
μελέτη των Bernhard (2016) στο γεγονός ότι υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης στους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με μελέτες των Hale-Jinks, Knopf 
& Kemple (2006), Eichinger, (2000), Evers et al, (2004), Kokkinos & Panayiotou (2005) και του 
Kucuksuleymanoglu, (2011) που αναφέρουν ότι στους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 
παρατηρείται αυξητική τάση εξουθένωσης. Επίσης, αναφορικά με τον ελληνικό πληθυσμό τα 

αποτελέσματα για τα χαμηλά επίπεδα εξουθένωσης συμφωνούν με μελέτες των Κουστέλιου και 
Κουστέλιου (2001), Koustelios και Tsigilis (2005), Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos (2009), 
Κάμτσιος και Λώλης (2016) και Σταθοπούλου και Βλαχάκη (2020) . Προκύπτει λοιπόν ότι πιθανά 
κάποια χαρακτηριστικά των μαθητών με αναπηρία μπορούν να επηρεάσουν την συναισθηματική 

εξάντληση του εκπαιδευτικού (Eichinger, 2000· Evans, et al., 2001).  
Σε σχέση με τον βαθμό, στον οποίο εντοπίζονται τα είδη της οργανωσιακής σιωπής στους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην γενική και στην ειδική αγωγή, 
τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με τις μελέτες των Δημητριάδου (2017) και Καλτσογιάννη (2019) 

που πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικό πληθυσμό και βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί σιωπούν 
περισσότερο για λόγους καλής συνεργασίας. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι εκπαιδευτικοί 
σιωπούσαν περισσότερο λόγω φόβου (Crocket, 2013), είτε σιωπούν συγκαταβατικά θεωρώντας πώς 
ότι και να πουν δεν θα εισακουστεί (Milliken et al., 2003). Επίσης είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 

η έρευνα γύρω από την οργανωσιακή σιωπή έχει μελετηθεί περισσότερο στον χώρο των 
επιχειρήσεων και λιγότερο στην εκπαίδευση. Οι μελέτες αφορούν κυρίως την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (Akar, 2018) και δεν έχουν εντοπιστεί μελέτες που συγκρίνουν τις δυο βαθμίδες ή τους 
τύπους σχολείων που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί. 

Αναφορικά με τον βαθμό, στον οποίο εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής τις δεξιότητες του διευθυντή ως προς τον 
τρόπο που αυτός ασκεί την ηγεσία του στο σχολείο που υπηρετούν, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
αναφορικά οι δεξιότητες επικοινωνίας αξιολογήθηκαν υψηλότερα κάτι που συνάδει με την 

βιβλιογραφική έρευνα, καθώς πρόκειται για την κορωνίδα των δεξιοτήτων για την άσκηση 
μετασχηματιστικής ηγεσίας (Bush & Glover, 2003· Σαΐτης, 2014). Επίσης, τα αποτελέσματα της 
μελέτης  συμφωνούν και με τους με τους Day, Gu & Sammons (2016) και τους Leithwood & Riehl 
(2003) σύμφωνα με τους οποίους ο αποτελεσματικός ηγέτης εμπλέκεται ικανοποιητικά σε πολλούς 

τομείς, όπως να ενδιαφέρεται για την επιμόρφωση και την στήριξη των εκπαιδευτικών του, να έχει 
σαφές όραμα και να εξασφαλίζει την συνεργασία μέσω της επικοινωνίας.  Η χαμηλή αξιολόγηση της 
δικαιοσύνης πιθανά οφείλεται στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών ότι ο διευθυντής ασκεί ηγεσία μέσα 
στο γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στο 

οποίο όλα τα καίρια θέματα ρυθμίζονται από την κεντρική διοίκηση (Dimopoulos, Dalkavouki & 
Koulaidis, 2015). Φαίνεται ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας στην ειδική αγωγή που αφορούν την 
συνεργατική κουλτούρα για την επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων των μαθητών, η μεγάλη 
ετερογένεια των μαθητών και οι ανάγκες τους οδηγούν σε μεγαλύτερη αμεσότητα με την ηγεσία σε 

σύγκριση με την γενική αγωγή, που ακολουθεί περισσότερο ιεραρχικούς όρους συνεργασίας. Επίσης, 
τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, συμφωνούν με μελέτες των 
Αλτιντζή (2014), Γκανάτσου (2019) και Κατσίρη (2015), οι οποίες έδειξαν ότι οι διευθυντές στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι περισσότερο συνεργατικοί και αναπτύσσουν ιδιαίτερα το αίσθημα 

της ατομικής ευθύνης των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα του σχολείου σε σύγκριση με 
τους συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας.  
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Τέλος, αναφορικά με τη συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση, στα είδη της 
οργανωσιακής σιωπής και στις δεξιότητες του διευθυντή, αα αποτελέσματα έδειξαν κυρίως χαμηλές 
συσχετίσεις που πιθανά είναι αποτέλεσμα του μικρού δείγματος της παρούσας μελέτης . Η αρνητική 
συσχέτιση ανάμεσα στην συγκαταβατική σιωπή και τη διάσταση «συμμετοχή στη διοίκηση» δείχνει 

ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται να σιωπούν για λόγους που σχετίζονται με αισθήματα μάταιης 
προσπάθειας να εκφράσουν ιδέες, αφού βάση των ευρημάτων της έρευνάς μας, ο ηγέτης τους 
ακολουθεί τακτική που μοιάζει περισσότερο με αυτή ενός μετασχηματιστικού ηγέτη. Τα 
αποτελέσματα συμφωνούν με μελέτες των Milliken et al. (2003) και Haskins & Freeman, (2015) 

σύμφωνα με τις οποίες ο ηγέτης μπορεί να επιδράσει στην σιωπή των υφισταμένων  του και να 
προλάβει την ανάπτυξη του φαινομένου της σιωπής, ενισχύοντας την επικοινωνία. Επίσης αναφορικά 
με την συσχέτιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και τη συμμετοχή στη διοίκηση, τα 
αποτελέσματα συμφωνούν με μελέτες της Γκόλια (2014) και της Κολλητήρη (2018), οι οποίες 

καταλήγουν ότι ο τρόπος διοίκησης σχετίζεται με την ανάπτυξη της συναισθηματικής ισορροπίας 
και συμβάλλει στον περιορισμό των συμπτωμάτων της επαγγελματικής εξουθένωσης.  Τέλος, η 
συσχέτιση της οργανωσιακής σιωπής με την επαγγελματική εξουθένωση που φάνηκε στην έρευνά 
μας βρίσκει αντιστοιχία και στην μελέτη της Σαμαρά (2020) που διενεργήθηκε στον χώρο της υγείας . 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση μελετάται, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, μέσω μελέτης 

περίπτωσης οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  του Νομού Πιερίας 
όσων αφορά το φαινόμενο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον εννοιολογικό άξονα: 
Το σχολικό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται το κοινωνικό φαινόμενο της συνεργασίας.  Η έρευνα 
διενεργήθηκε από αρχές Οκτωβρίου 2016 έως τα τέλη του Ιουνίου 2017. Στην έρευνα επιλέχτηκαν 

31 Δημοτικά σχολεία από τα 61 Δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού 
Πιερίας. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 31 από τα 61 Δημοτικά Σχολεία της ΔΙΠΕ 
ΠΙΕΡΙΑΣ (Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας) . Σκοπός της έρευνας ήταν να 
αποτυπωθούν οι απόψεις που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί αρχικά όσων αφορά το περιεχόμενο και 

τις μορφές συνεργασίας στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, ώστε να εξεταστεί η πληθώρα των 
μορφών της  συνεργασίας στα σχολεία και η περιγραφή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στη πράξη, 
με αποτέλεσμα να διερευνώνται ερωτήματα όπως το πού, πώς, πόσο και σε ποια θέματα 
συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. 

 
Λέξεις-κλειδιά: Συνεργασία εκπαιδευτικών; Ομαδική συνεργασία; Λειτουργικότητα σχολικής 

μονάδας, Εκπαιδευτικοί 
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1. Εισαγωγή 

Στη δεκαετία του 1980 οι συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών θεωρήθηκαν 

ανώτερες, κυρίως στις Η.Π.Α και στον Καναδά, από τις μη συνεργατικές σχέσεις με την αιτιολογία 
ότι υποστηρίζουν καλύτερα τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (Hargreaves Α., 2002b).  

Στη δεκαετία του 1990 η συνεργασία των εκπαιδευτικών άρχισε να αντιμετωπίζεται με 
μεγαλύτερο σκεπτικισμό. Από ορισμένους μελετητές διατυπώθηκε η άποψη ότι μπορεί σε μερικές 

περιπτώσεις να είναι επιβλαβής ή και επικίνδυνη, αν δε συσχετίζεται με το οργανωσιακό πλαίσιο ή 
με το όραμα της σχολικής μονάδας (Hargreaves D., 2002b). 

Πάρα ταύτα οι πρόσφατες δημοσιεύσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών: ως ένα σημάδι για την ανάδειξη αποτελεσματικών σχολείων, με το να συμβάλλει 

στην ανακούφιση των εκπαιδευτικών και στο θετικό σχολικό κλίμα και ταυτόχρονα να στηρίζει την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την βελτίωση και τον προγραμματισμό του 
εκπαιδευτικού  έργου (Bauer, K.‐O. ,2008a). 

Συγχρόνως, ωστόσο, αναφέρεται επανειλημμένα στη διεθνή βιβλιογραφία ότι παρά τα 

πλεονεκτήματα που επιφέρει η συνεργασία των εκπαιδευτικών τόσο στη σχολική μονάδα αλλά και 
τη διδασκαλία στη τάξη, υπάρχει σχετικά ελάχιστη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών στα 
σχολεία. Από αυτή την ασυμφωνία προκύπτει ότι θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί για 
να συνεργαστούν περισσότερο: «Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν - έργο του 

Σισύφου;» (Gräsel et al., 2006).  

2. Η Έρευνα 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να ερευνηθούν εμπειρικές όψεις του φαινομένου της συνεργασίας 
των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον εξής εννοιολογικό άξονα: 

Α. Το περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται το κοινωνικό φαινόμενο της συνεργασίας. Αυτός ο 

άξονας εμπεριέχει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις συνεργασίας, τα σημεία εκκίνησης αλλά και 
τις διαδικασίες δημιουργίας της συνεργασίας (Fullan M., 2001; Rosenholtz S. J., 1989). 

2.2 Στόχος της Έρευνας 

Ο επιμέρους στόχος της παρούσας έρευνας  είναι:  
Η διευκρίνιση εκείνων των συνθηκών οι οποίες συμβάλλουν στη συνεργασία των εκπαιδευτικών: σε 
επίπεδο οργανισμού (σχολική μονάδα), σε επίπεδο προσωπικού  (εκπαιδευτικό προσωπικό), σε 

επίπεδο ιδιαιτερότητας της εκάστοτε σχολικής μονάδας (πρακτικές, συνήθειες, αριθμός 
υπηρετούντων εκπαιδευτικών το προφίλ και γενικά χαρακτηριστικά της  σχολικής μονάδας)  και η 
διασαφήνιση εκείνων των συνθηκών που θεωρούνται ως επαρκής ή αναγκαίες.  

2.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

• Πώς συμβάλλει στη  συνεργασία των εκπαιδευτικών ο αριθμός των υπηρετούντων 
εκπαιδευτικών σε μία σχολική μονάδα (πολυθέσια - ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία);  

• Ο αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε μία σχολική μονάδα επηρεάζει την 
αλληλεγγύη, τις σχέσεις τους και γενικότερα την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών όσον 
αφορά την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους στη σχολική ζωή; 

• Οι συνθήκες διδασκαλίας επηρεάζουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών όπως: η 
συνδιδασκαλία πολλών τάξεων ταυτοχρόνως όπως είναι στα ολιγοθέσια  δημοτικά σχολεία, η 
διδασκαλία με αυξημένο μαθητικό δυναμικό στα τμήματα Γενικής Παιδείας στα πολυθέσια 
δημοτικά σχολεία και το μαθητικό δυναμικό που χρήζει εκπαίδευση σε εξειδικευμένα 

τμήματα: Τμήμα Ένταξης, Τάξη Υποδοχής ΖΕΠ Ι / ΙΙ, Τμήμα Ενισχυτικής διδασκαλίας; 
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• Ποιοι παράγοντες παρακωλύουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών (ανασταλτικοί 
παράγοντες); 

• Ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις συμβάλλουν στη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

(υποστηρικτικοί παράγοντες ); 

3. Μεθοδολογία της έρευνας  

Στην παρούσα έρευνα,  από τις επτά κατηγορίες της περιγραφικής μεθοδολογίας   επιλέξαμε 
να αξιοποιήσουμε την έρευνα επισκόπησης, για να διερευνήσουμε την συνεργασία των 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας στο Ν. Πιερίας.  

Μία έρευνα επισκόπησης έχει ως αντικείμενο της, τις τάσεις των διαφορετικών ομάδων 

πληθυσμού καθώς και τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με ποικίλα 
εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως επιχειρείται και στην παρούσα έρευνα στην οποία εξετάζεται η 
συνεργασία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολική μονάδας της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
του Ν. Πιερίας. 

Η στρατηγική δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε  στις φάσεις της έρευνας ήταν η σκόπιμη 
δειγματοληψία με βολικό δείγμα. Ο κύριος στόχος της σκόπιμης δειγματοληψίας, είναι να 
επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, με 
σκοπό να μπορέσει ο ερευνητής να ανταποκριθεί καλύτερα και να απαντήσει στα ερευνητικά 

ερωτήματα και η βολική δειγματοληψία, μας  έδωσε τη δυνατότητα της επιλογής των πλησιέστερων, 
πρόθυμων και διαθέσιμων ατόμων για την διαδικασία της συνέντευξης (Μπονίδης, 2014).  

3.1 Η μέθοδος ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση του προς εξέταση θέματος και 
ειδικότερα η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου (Qualitative Inhaltanalyse) (Μπονίδης, 2014 · 
Ιωσηφίδης, 2006).  

3.2 Δείγμα της Έρευνας  

3.2.1 Πρώτη Φάση - Προκαταρκτική έρευνα 

Η Προκαταρκτική έρευνα διεξήχθη από αρχές Μαΐου 2016 έως τα τέλη Ιουλίου 2016. Σε αυτή 
τη Φάση της έρευνας συμπεριλήφθηκαν 3 πολυθέσια Δημοτικά σχολεία και 2 ολιγοθέσια δημοτικά 
σχολεία από τα 61 Δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας. Συνολικά 
συστάθηκαν 7 ομάδες εστίασης.  Στις 5 ομάδες εστίασης συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτήτων από 3 πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία και  4 εκπαιδευτικοί δάσκαλοι από 2 διθέσια 
δημοτικά σχολεία. Επίσης συμμετείχαν σε 1 ομάδα εστίασης 3 Δ/ντές πολυθέσιων σχολικών 
μονάδων και 1 ομάδα εστίασης 2 σχολικοί σύμβουλοι. Η Προκαταρκτική έρευνα  είχε ως στόχο την 
οριστικοποίηση και διαμόρφωση των θεματικών ερωτήσεων της συνέντευξης των ομάδων εστίασης, 

του ερευνητικού εργαλείου, της κύριας έρευνας. 

3.2.2 Δεύτερη Φάση - Κύρια έρευνα 

Η κύρια έρευνα διενεργήθηκε από αρχές Οκτωβρίου 2016 έως τα τέλη του Ιουνίου 2017. Στην 
Κύρια έρευνα επιλέχτηκαν 31 Δημοτικά σχολεία από τα 61 Δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας. Από τις 31 σχολικές μονάδες του δείγματος, οι 9 από τις 13 που 
είναι σε επίπεδο Νομού, ήταν ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (1/θ έως 3/θ) και οι 22 από τις 48 που 

είναι σε επίπεδο Νομού ήταν πολυθέσια δημοτικά σχολεία (4/θ έως 12/θ).  
Συνολικά συστάθηκαν 40 ομάδες εστίασης και σε αυτές έλαβαν μέρος 120 εκπαιδευτικοί από 

τους 560 εκπαιδευτικούς, που υπηρετούσαν συνολικά στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πιερίας κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Στις 31 ομάδες εστίασης συμμετείχαν 101 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων από πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία (43 γυναίκες και 58 άντρες,  
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ηλικίας από 42 έως 60 ετών) και 19 εκπαιδευτικοί δάσκαλοι (8 άνδρες και  11 γυναίκες, ηλικίας από 
32 έως 40 ετών) από ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία. Επίσης έλαβαν μέρος σε  1 ομάδα εστίασης 2 
σχολικοί σύμβουλοι και σε 8 ομάδες εστίασης 22 Δ/ντές πολυθέσιων δημοτικών σχολείων και 9 
προϊστάμενοι ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων.   

4.Τα ευρήματα της έρευνας 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από διάφορα πλαίσια που υπάρχουν σε 

διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού σχολείου. Παρακάτω αποτυπώνεται μία πιο  προσεκτική ματιά 
σε επίπεδο σχολικής μονάδας, σε επίπεδο του σχολείου ως οργάνωση αλλά και σε επίπεδο των 
εκπαιδευτικών.  

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα θα αναδειχθούν οι απόψεις που εξέφρασαν οι 

εκπαιδευτικοί σε επίπεδο υποστηρικτικό αλλά και ανασταλτικό.  
Στο επίπεδο των ιδιαιτεροτήτων των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρονται σε παράγοντες που παρακωλύουν ή και υποστηρίζουν τη συνεργασία τους μέσω των 
εσωτερικών  «συνηθειών» της σχολικής μονάδας. Είναι οι «Συνήθειες» και οι «πεπατημένες» που 

έχουν καθιερωθεί  και εφαρμόζονται στη σχολική μονάδα,  χωρίς την εκ νέου απόφαση του συλλόγου 
διδασκόντων ως κυρίαρχο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας, στο οποίο προεδρεύει ο Δ/ντής 
της σχολικής μονάδας. Πρόκειται για πρακτικές, που έχουν υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών και επηρεάζουν φυσικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται, α ισθάνονται 

και ενεργούν. 
Στο επίπεδο του σχολείου σε σχέση με το οργανωτικό και νομοθετικό πλαίσιο του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος,  οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στους υποστηρικτικούς αλλά και 
ανασταλτικούς παράγοντες των εκπαιδευτικών ως εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό, το οποίο 

βασίζεται στο πλαίσιο συνεργασίας που δίνουν οι νόρμες και οι θεσμοί που καθορίζονται από το 
Υπουργείο Παιδείας,  τις κατά τόπους  Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  αλλά και οποιαδήποτε 
καινοτομία που προέρχεται από τον κρατικό μηχανισμό.  

Στο επίπεδο των εκπαιδευτικών οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στον τρόπο που μπορούν στο 

πλαίσιο των παραπάνω διαδικασιών αλλά και των θέσεων τους να υποστηρίξουν αλλά και να 
παρακωλύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.    

Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αξιολογούν αυτά τα διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας, ενώ οι  
συνθήκες και οι προϋποθέσεις που προωθούν ή και παρακωλύουν τη συνεργασία στο πλαίσιο των 

παραπάνω επιπέδων  παρουσιάζονται ξεχωριστά. 
Έτσι η παρακάτω παρουσίαση των δεδομένων, όπως ήδη αναφέρθηκε , θα γίνει σε δύο πτυχές 

, αρχικά στους υποστηρικτικούς και εν συνεχεία  στους ανασταλτικούς παράγοντες.  
Δηλαδή οι υποστηρικτικοί και ανασταλτικοί παράγοντες ξεχωριστά σε επίπεδο: 

• Των ιδιαιτεροτήτων των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων 

• Του εκπαιδευτικού προσωπικού 

• Της σχολικής μονάδας σε σχέση με το οργανωτικό και νομοθετικό πλαίσιο του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος 

4.1 Συζήτηση και Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

Σύμφωνα με τις αναφορές των εκπαιδευτικών και τη ποσοτικοποίηση των  δεδομένων, ένα 32% 
(βλ. Γράφημα 1) αυτών , πιστεύει ότι η σχολική μονάδα , η οποία διέπεται από το πλαίσιο της 

νομοθεσίας του Υπουργείο Παιδείας αλλά και των αποφάσεων των κατά τόπους Περιφερειακών 
Δ/νσεων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα 
στη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Επιπροσθέτως το 14% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι οι 
εμπλεκόμενοι της σχολικής μονάδας, δηλαδή εκπαιδευτικοί σε συνδυασμό με τη Διοίκηση της 

σχολικής μονάδας, λειτουργούν υποστηρικτικά  στη σχολική μονάδα , βάσει του νομοθετικού  
πλαισίου , δια του οποίου τους επιτρέπεται άτυπα αλλά και τυπικά , η παρακίνηση της συνεργασίας 
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, μέσω των δικών τους πρωτοβουλιών. Ακόμη, το 54% (βλ. Γράφημα 1) των εκπαιδευτικών,  θέτει 
το επίπεδο της σχολικής μονάδας ως υποστηρικτικό παράγοντα για τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών , και συγκεκριμένα των  «κρυφών» νόμων της σχολικής μονάδας αλλά και των 
συνηθειών και πρωτοβουλιών  των εκπαιδευτικών – Δ/ντή. (βλ. Γράφημα 1).   

 

Γράφημα 1: Συχνότητες θεματικών ενοτήτων του συνόλου των εκπαιδευτικών στην κατηγορία: Συνθήκες και προϋποθέσεις 

της συνεργασίας: Υποστηρικτικοί παράγοντες της συνεργασίας.  

 

Όσον αφορά στους ανασταλτικούς παράγοντες,  οι αναφορές του  54% (βλ. Γράφημα 2) των 
εκπαιδευτικών, έδειξαν ότι σε επίπεδο σχολικής μονάδας, παρεμποδίζεται η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών.  
Ενώ στο επίπεδο αυτών που εμπλέκονται στη σχολική μονάδα, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς 

και τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, αναφέρεται  ότι το 20% (βλ. Γράφημα 2) των εκπαιδευτικών 
μπορούν να προβάλουν έναν ανασταλτικό ρόλο στη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Τέλος, σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας,  αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, τις συνήθειες αλλά και τη κουλτούρα 
αυτής, το 25%  των εκπαιδευτικών αναφέρουν (βλ. Γράφημα 2), ότι η σχολική μονάδα μπορεί να 
διαδραματίσει έναν ανασταλτικό ρόλο στη συνεργασία των εκπαιδευτικών.   

 

 

  

Γράφημα 2: Συχνότητες θεματικών ενοτήτων του συνόλου των εκπαιδευτικών στην κατηγορία: Συνθήκες και προϋποθέσεις 

της συνεργασίας: Ανασταλτικοί παράγοντες της συνεργασίας.  
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Παρακάτω θα συζητηθούν αναλυτικά οι Υποστηρικτικοί αλλά και οι Ανασταλτικοί παράγοντες 
των τριών επιπέδων που συμβάλλουν στη συνεργασία των εκπαιδευτικών δηλαδή: της σχολικής 
μονάδας σε σχέση με το οργανωτικό και νομοθετικό πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, των εμπλεκομένων της σχολικής μονάδας (εκπαιδευτικοί, Δ/ντής) και της σχολικής 

μονάδας  . 

4.1.1 Υποστηρικτικοί και Ανασταλτικοί παράγοντες σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε σχέση με 

το οργανωτικό και νομοθετικό πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Το 32% (βλ. Γράφημα 1) των εκπαιδευτικών αναφέρει μία υποστηρικτική τάση που έχει η 
σχολική μονάδα σε σχέση με το οργανωτικό και νομοθετικό πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος στο ζήτημα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών, με τις καθορισμένες από  το Νόμο 

(ΠΔ79/2017) συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, δηλαδή τις διαδικασίες που ορίζει η 
νομοθεσία που αφορά τις συνεργασίες μεταξύ του σχολικού συμβούλου, του Δ/ντή της σχολικής 
μονάδας με το δάσκαλο του τμήματος ένταξης, τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών για τον 
προγραμματισμό του εβδομαδιαίου Ωρολογίου προγράμματος, τον προγραμματισμό των σχολικών 

δράσεων αλλά και εκδρομών, τη  συνεργασία των εκπαιδευτικών με τα συστεγαζόμενα σχολεία και 
νηπιαγωγεία και τέλος τις  κενές ώρες που προκύπτουν από το Εβδομαδιαίο  Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
της σχολικής Μονάδας.  

Όσον αφορά στις συναντήσεις που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί στα διαλλείματα ή τα κενά, 

αυτές δεν είναι προγραμματισμένες, είναι μη δομημένες χωρίς να αναδεικνύουν συνέχεια και πρόοδο. 
Άλλωστε, όπως ήδη ειπώθηκε, η τυπική συνεργασία, επιλύει διαδικαστικά και θεσμικά θέματα εντός 
της σχολικής μονάδας.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω,  προκύπτουν δύο υποστηρικτικοί παράγοντες στο επίπεδο της 

σχολικής μονάδας σε σχέση με το οργανωτικό και νομοθετικό πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος:   

• Συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων που καθορίζονται από τη Νομοθεσία  

• Διαλείμματα / ελεύθεροι περίοδοι/κενά. 

Συνολικά, το 55% (βλ. Γράφημα 2) των εκπαιδευτικών αναφέρονται σε ανασταλτικές πτυχές 
της σχολικής μονάδας σε σχέση με το οργανωτικό και νομοθετικό πλαίσιο του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος που επηρεάζουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών.  

Η δομή της εργασίας παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη συνεργασία των εκπαιδευτικών, 

καθόσον μεγάλη πλειοψηφία αυτών αναφέρεται στο πρόβλημα του χρόνου που υπάρχει στο να 
συνευρεθούν εντός του σχολικού ωραρίου. Συνεπώς, η συνεργασία αποτυγχάνει, κυρίως γιατί οι 
εκπαιδευτικοί στη σχολική ζωή, δεν βρίσκουν χρόνο να συγκεντρωθούν με τους συναδέλφους τους 
ώστε να συνεργαστούν.  

Η σχολική ζωή , σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, είναι πολύ στρεσογόνα, χρησιμοποιώντας 
τα διαλείμματα για άλλα καθήκοντα (εφημερίες διαλειμμάτων, συζητήσεις με τους γονείς) αλλά και 
για την προετοιμασία της διδασκαλίας (φωτοτυπίες φύλλα εργασιών, προετο ιμασία πειραμάτων). 
Κατά κανόνα,  δεν υπάρχει κάποιο επίσημο επίπεδο επαφής των εκπαιδευτικών, όπως μια 

προγραμματισμένη ώρα συνεργασίας, στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να συνεργαστούν 
για να συζητήσουν διάφορα θέματα που τους απασχολούν.  

Περαιτέρω δηλώσεις αυτών, αναφέρονται στο γεγονός ότι η δομή του σχολείου, η οποία 
απαρτίζεται από την νομοθεσία αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα, δεν προβλέπει «χρονοθυρίδες»,  

ώστε να συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
και να μην παροτρύνονται να εξελιχθούν σε «μονομάχοι».    

Περαιτέρω, οι απαιτήσεις του διδακτικού προσωπικού αυξάνονται σταθερά, καθιστώντας την 
συνεργασία χρονοβόρα διαδικασία  και μάλιστα χωρίς ανταμοιβή των εμπλεκομένων.  

Από τα παραπάνω αποτυπώνονται οι ακόλουθες πτυχές ως ανασταλτικοί παράγοντες: 
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• Δεν υπάρχουν δομές χρόνου στη σχολική μονάδα για συνεργασία 

• Το σχολείο ως νομικό πρόσωπο γενικότερα και οι υποδομές του δεν έχουν σχεδιαστεί και 
προβλεφθεί, ώστε οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται. 

• Οι απαιτήσεις στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι υψηλές , με αποτέλεσμα η συνεργασία 
να θεωρείται μια χρονοβόρα διαδικασία. 

• Οι «ηγέτες» των σχολικών μονάδων,  δεν έχουν καμία δυνατότητα να ανταμείψουν τους 
εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται. 

4.1.2 Υποστηρικτικοί και Ανασταλτικοί  παράγοντες της συνεργασίας ως ιδιαιτερότητα 

συγκεκριμένων σχολικών μονάδων 

Το 54% (βλ. Γράφημα 1) των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του κάθε 
σχολείου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συγκρότηση και την προώθηση της συνεργασίας που μπορεί 
να είναι επωφελής στον εκπαιδευτικό ή στη σχολική μονάδα.  

Σε αυτό το σημείο μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες πτυχές,  σύμφωνα με τις αναφορές 

των εκπαιδευτικών που είναι αρχικά το εύρος της αυτονομίας της σχολικής μονάδας η οποία 
επηρεάζει τα περιθώρια σχεδιασμού που έχει κάθε μία αλλά και  το προφίλ που έχει οικοδομήσει η 
σχολική μονάδα με τους μακροπρόθεσμους στόχους  οι οποίοι φυσικά δεν εξαρτώνται μόνο από το 
εκάστοτε Υπουργείο και τη νομοθεσία  αλλά και από τις φιλοδοξίες που έχει ως ζωντανός 

οργανισμός.  
Σημαντική πτυχή καθίσταται επίσης και η θεσμοθέτηση ομάδων εργασίας αλλά και 

συναντήσεων στη σχολική μονάδα, η διάθεση χώρων και χρόνου αλλά και η υποστήριξη και 
προαγωγή της συνεργασίας από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας , ο οποίος φέρει το  ρόλο του 

παρακινητή. 
Συνοπτικά διακρίνονται οι εξής πτυχές: 

• Tο εύρος της αυτονομίας της σχολικής μονάδας 

• Oι συνήθειες, το προφίλ, γενικά χαρακτηριστικά της  σχολικής μονάδας   

• H θεσμοθέτηση ομάδων εργασίας 

• O Διευθυντής ως παρακινητής και διευκολυντής της συνεργασίας των εκπαιδευτικών  

• H διάθεση χώρου και χρόνου στη σχολική μονάδα.  

Το 25% (βλ. Γράφημα 2) των εκπαιδευτικών περιγράφουν παράγοντες, σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας, που παρακωλύουν τη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων, με ένα εκ των σημαντικότερων , τη 
κατάσταση του χώρου που διατίθεται στη σχολική μονάδα: τα γραφεία του συλλόγου διδασκόντων: 

μία αίθουσα που είναι στα διαλείμματα  γεμάτη από δασκάλους ή η παρουσία αρκετών μικρών 
αιθουσών διδασκαλίας που εμποδίζει πολλούς εκπαιδευτικούς να συναντήσουν τους συναδέλφους 
τους στην καθημερινή σχολική ζωή. 

Συνοψίζοντας παρακάτω, οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφέρονται  στις εξής παραμέτρους: 

• Μη συναδελφικό κλίμα,  ανασφάλεια /απομόνωση  

• Η συνεργασία δεν υποστηρίζεται από τη διοίκηση της σχολικής μονάδας 

• Η αρνητική στάση του συλλόγου διδασκόντων  στις πρωτοβουλίες της σχολικής διοίκησης  

• Λείπουν οι κατάλληλες επιτροπές ή ακόμη και οι θεσμοί που θα μπορούσαν να οργανώσουν 
τη συνεργασία. 

4.1.3 Υποστηρικτικοί και Ανασταλτικοί παράγοντες  σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού 

Μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών , και συγκεκριμένα  το 14%  (βλ. Γράφημα 1) αυτών, 

περιγράφουν τη δική τους συμπεριφορά, ως κίνητρο για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ 
των εκπαιδευτικών,  εστιάζοντας  στην προσωπική προθυμία, στη διαθεσιμότητα αλλά και  στο 
«άνοιγμα» των συναδέλφων  για ανταλλαγή απόψεων αλλά και αμοιβαίων επισκέψεων στην τάξη .  
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Το 20% (βλ. Γράφημα 2) των εκπαιδευτικών περιγράφουν  πτυχές, που δεν είναι προσωπικές 
αλλά πηγάζουν κατά κανόνα από τους συναδέλφους, καθώς σχετίζονται με τη γενική προθυμία και 
τα κίνητρα τους, ώστε να μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τους. Ένας δάσκαλος περιγράφει 
τον εαυτό του ως δυναμική προσωπικότητα με το αν έχει τη δυνατότητα να παρακινεί τους άλλους 

συναδέλφους του.   
Σημαντική και ενιαία πτυχή, η οποία  περιγράφεται από τους εκπαιδευτικούς, θεωρείται η 

αξιοπιστία των συναδέλφων, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η σύγκλιση 
μεταξύ των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά στο ατομικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί θεωρο ύν τις 

παρακάτω πτυχές ως σημαντικές για τη συνεργασία: 

• Tην προθυμία/το ανοικτό πνεύμα για συνεργασία 

• Aξιοπιστία και  

• Tην  προδιάθεση της ίδιας της  προσωπικότητας για συνεργασία.  

Το ίδιο ποσοστό  (βλ. Γράφημα 2) των εκπαιδευτικών, αναφέρουν προσωπικούς λό γους ως 
ανασταλτικούς παράγοντες,  για τη συνεργασία τους με άλλους συναδέλφους.  

Από τη μία,  δεν έχουν χρόνο (για προσωπικούς λόγους) να παραμείνουν περισσότερο χρόνο 

στο σχολείο, για να συνευρεθούν με άλλους συναδέλφους και από την άλλη δεν τους προσφέρ ονται 
τα κίνητρα να θυσιάσουν επιπλέον χρόνο για επιπλέον συναντήσεις με τους συναδέλφους.  

Ένας τελευταίος λόγος είναι η ατομική εργασία και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προς την 
κατεύθυνση ενός «Μονομάχου». Έτσι, οι χρονοθυρίδες (τα κενά και ο ελεύθερος χρόνος) που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς είναι πιο πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν για την διεκπεραίωση και την  ολοκλήρωση δικών τους εργασιών που αφορούν τα 
δικά τους μαθήματα.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των δηλώσεων, αναφέρονται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

είναι έτοιμοι να συνεργαστούν, αλλά αντιθέτως μπλοκάρουν μία συνεργασία και προτιμούν να τα 
βγάλουν μόνοι τους εις πέρας.   

Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας, είναι η υφιστάμενη ανισορροπία μεταξύ των 
συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών όσον αφορά στον ατομικό φόρτο εργασίας. Δύο άλλες,  λιγότερο 

αναφερόμενες πτυχές,  είναι ότι οι συνάδελφοι, δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν τις ιδέες και την 
προσέγγισή τους,  επειδή βρίσκουν ότι η ατομική εργασία τους είναι πιο  αποτελεσματική και 
πρωτότυπη,  ακολουθώντας  τις αποδεδειγμένες πρακτικές τους.  

Το 20% (βλ. Γράφημα 2) των εκπαιδευτικών,  τονίζει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που  προκύπτει, 

όπως αναφέρεται και στις συνεντεύξεις, την ανάγκη προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για  
συνεργατικές προσεγγίσεις. Όταν προτίθεται το θέμα της συνεργασίας, όλοι θεωρούν πως η 
συνεργασία είναι αυτονόητη. Το θέμα όμως που προκύπτει είναι ότι αν και πολλοί δάσκαλοι είναι 
«προικισμένοι» στο να λειτουργούν συνεργατικά, οι απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συνεργασίας 

είναι αυξημένες, καθώς  προϋποθέτουν  λεπτές δεξιότητες επικοινωνίας και χειρισμού διενέξεων, 
που ενδεχομένως στο παρελθόν να μην υπήρχαν.  Άλλες αναφορές περιγράφουν τη δυσκολία 
συζήτησης προβλημάτων με τους συναδέλφους, επειδή ερμηνεύονται τα λεγόμενα τους ως 
ανικανότητα. Σε ατομικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τους ακόλουθους ανασταλτικούς 

παράγοντες: 

• Μειωμένη  προθυμία για συνεργασία (για διάφορους προσωπικούς λόγους) 

• Η Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σε έναν «μοναχικό μαχητή»  

• Τα αιτήματα συνεργασίας ερμηνεύονται ως ανεπάρκεια 

• Ανισορροπία του φόρτου εργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών.  

5. Συμπεράσματα 

Όσων αφορά το οργανωτικό και νομοθετικό πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. 
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Γίνεται  σαφές ότι η σχολική μονάδα,  ως οργανισμός ο οποίος  διέπεται από τη Νομοθεσία, τις 
εγκυκλίους καθώς και τις Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου παιδείας, δεν παρέχει ιδιαίτερες 
προϋποθέσεις για συνεργασία, καθώς οι συνεργασίες που καταγράφονται στις εγκυκλίους αλλά και 
στη Νομοθεσία αφορούν τυπικές διαδικασίες όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω δηλαδή: συνεργασίες 

μεταξύ του σχολικού συμβούλου αλλά και του Δ/ντή της σχολικής μονάδας με το δάσκαλο του 
τμήματος ένταξης.    

Είναι γεγονός, όπως περιγράφεται και από τους εκπαιδευτικούς, ότι,  αν και υφίσταται 
συνεργασία,  αυτή απέχει πάρα πολύ από την παραγωγική και εποικοδομητική συνεργασία, στην 

οποία οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν προβληματισμούς, πρακτικές και γνώσεις  σχετικές με τη 
διδακτική μεθοδολογία και την παιδαγωγική. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων δείχνουν ότι η 
νοοτροπία της συνεργασίας σπανίζει, καθώς  δεν είναι συμβατή με το κυρίαρχο πλαίσιο του έργου 
των εκπαιδευτικών. Οι δυο πλευρές αυτού του πλαισίου που είναι ιδιαίτερα σημαντικές στον 

περιορισμό των δυνατοτήτων και των προοπτικών της συνεργασίας,  είναι ο προγραμματισμένος 
χρόνος στη σχολική ημέρα και οι απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος όπως διαφαίνεται από 
τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων (Day, 2002). 

Όσων αφορά ιδιαιτερότητα συγκεκριμένων σχολικών μονάδων  

Ως σχολική μονάδα, εννοούνται οι  ιδιομορφίες των δομών  που λαμβάνουν χώρα στη σχολική 
μονάδα,  πέραν της νομοθεσίας αναφορικά με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Ως προς στην 
αυτονομία των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις αναφορές των εκπαιδευτικών, σε αυτή  
περιλαμβάνονται η χρησιμοποίηση των δομών που διαθέτει κάθε σχολική μονάδα όπως ο χρόνος και 

ο χώρος, η παρακίνηση της συνεργασίας από τα μέλη του οργανισμού πέραν του νομοθετικού 
πλαισίου, η προώθηση της συνεργασίας από τη Δ/νση της σχολικής μονάδας και πέραν του 
νομοθετικού πλαισίου, ο Δ/ντής στο ρόλο του διευκολυντή, ο οποίος παρέχει την υλικοτεχνική 
υποδομή αλλά και διευκολύνει  τα χρονικά περιθώρια των εκπαιδευτικών για συνεργασία (Fey  et.al., 

2004)  
Επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που προέκυψε στις σχολικές μονάδες όπου 

αναφέρθηκε η συνεργασία των εκπαιδευτικών,  είναι η αποφυγή και ο περιορισμός των αμυντικών 
ρουτινών στην εργασία. Αντίθετα όμως,  διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι οι οποίοι 

πολλές φορές παρεμποδίζουν τις στρατηγικές των Δ/ντών,  που προσπαθούν να προάγουν  και  να 
ωθήσουν τη συνεργασία, δαπανώντας πολύ χρόνο σε συγκρούσεις. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, 
ακόμη, ότι ένας διευθυντής που προωθεί τη συναδελφικότητα,  πρέπει να διαθέτει ευελιξία.  

Όσων αφορά σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού 

Γίνεται σαφές από τα παραπάνω, ότι ο ατομικός χαρακτήρας της διδασκαλίας,  εξακολουθεί να 
αποτελεί την κυρίαρχη μορφή κουλτούρας για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από τις συνεντεύξεις.  

Οι εκπαιδευτικοί, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, δουλεύουν χωρίς να ακούν ή να 

βλέπουν ο ένας τον άλλο, σχεδιάζουν και προετοιμάζουν τα μαθήματα και το υλικό τους μόνοι και 
παλεύουν μόνοι τους να λύσουν τα διδακτικά, τα σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα 
διαχειριστικά προβλήματα. Η απομόνωση αυτή εν μέρει τους προστατεύει από εξωτερικές 
παρεμβάσεις, καθώς η τάξη λειτουργεί γι’ αυτούς σαν καταφύγιο, σαν απαραβίαστο άσυλο (Fullan, 

2006).  
Από τα παραπάνω σίγουρα, δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

στο ίδιο σχολείο, δεν έχουν φιλικές σχέσεις. Αντίθετα, προσδοκούν συναισθηματική υποστήριξη από 
τους συναδέλφους τους και μπορεί να κάνουν και παρέα εκτός σχολείου. Παρ’ όλα αυτά, αποφεύγουν 

να μιλούν για διδακτικές πρακτικές, αναφερόμενοι περισσότερο στην πολιτική, τα παράπονά τους, 
την οικογενειακή τους ζωή ,  την προσωπικότητα αλλά και το οικογενειακό υπόβαθρο 
εξατομικευμένων περιπτώσεων μαθητών και όχι στο πρόγραμμα, το διδακτικό περιεχόμενο και τις 
διδακτικές μεθόδους, καθιστώντας την διδασκαλία μια μοναχική δραστηριότητα (Sarason, 

1990).Από την άλλη,  φαίνεται πως  ένα μέρος των συναδελφικών σχέσεων ορίζεται από την παροχή 
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βοήθειας, υποστήριξης, συμβουλών αλλά και από τον κοινό σχεδιασμό, στοχασμό και 
ανατροφοδότηση σχετικά με τη διδασκαλία και τις κοινές δραστηριότητες (Hargreaves, 2002b).  
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Περίληψη  

Η παρέμβαση αφορούσε γονείς μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δημοτικού 

σχολείου, της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου έργου. Στόχος της παρέμβασης 
ήταν η βελτίωση του προτύπου διαπαιδαγώγησης και ποιότητας ζωής της οικογένειας. Στη μελέτη 
υιοθετήθηκε ένας πειραματικός σχεδιασμός, με τη χρήση δύο ομάδων (παρέμβασης - ελέγχου). Η 
παρέμβαση βασίστηκε στο πρόγραμμα “A Six Week Parenting Program For Child Compliance” 

(Cipani, 2005) και εφαρμόστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
γονεϊκού ρόλου, υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και βελτίωσης της σχέσης των γονέων με τα παιδιά, 
μέσα από μια εκπαίδευση στους γονείς για την ενίσχυση της θετικής ανταπόκρισης των παιδιών. Η 
παρέμβαση αξιολογήθηκε με αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια στην ομάδα παρέμβασης και 

ελέγχου, εξετάζοντας τα πρότυπα διαπαιδαγώγησης και ποιότητας ζωής της οικογένειας, 
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συναντώντας υψηλή αποδοχή, ενώ η ανάλυση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα ευρήματα αναμένεται να 
αναδείξουν νέες προσεγγίσεις στη βελτίωση του γονεϊκού ρόλου, με αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής 
των οικογενειών. 

 

Λέξεις κλειδιά: παρέμβαση, γονεϊκός ρόλος, ποιότητα ζωής, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  

1. Εισαγωγή  

Οι σημαντικότερες προκλήσεις που σχετίζονταν με τη φροντίδα των παιδιών με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες αφορούν τη δυσκολία επικοινωνίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και τις 
περιορισμένες δεξιότητες σε ζητήματα καθημερινότητας (Pejovic-Milovancevic et al., 2018). Ένα 
υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να ρυθμίσει θετικά τόσο τα ζητήματα 

καθημερινότητας, όσο και τη μαθησιακή συμπεριφορά ενός παιδιού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
(Sahu et al., 2018 · Smythe et al., 2005). Ωστόσο, αρκετοί γονείς φαίνεται να έχουν ελλιπή 
πληροφόρηση, σχετικά με τη δυσκολία των παιδιών τους, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ή 
καθυστερημένη αναγνώριση των «κρυμμένων» διαταραχών και την ανεπιτυχή διαχείρισή τους. Σε 

πολλές περιπτώσεις αποδίδουν λανθασμένα τη δυσκολία του παιδιού σε άλλους παράγοντες και δεν 
αξιολογούν σωστά τη φύση και την ένταση του προβλήματος, καθώς και την ανάγκη άμεσης 
παρέμβασης. Σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται να αρνούνται τα προβλήματα μάθησης των παιδιών 
τους, ακόμη και όταν έμπειροι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να τα επισημάνουν (Heiman, 2002). Συχνά 

βιώνουν συναισθήματα έντονης απογοήτευσης, ανικανότητας, ανεπάρκειας και θυμού, καθώς και 
ενοχή που οδηγεί σε υπερπροστατευτική συμπεριφορά προς το παιδί και σε μη ρεαλιστικές 
προσδοκίες (Chandramuki et al., 2015). Αυτοί είναι σημαντικοί αποτρεπτικοί παράγοντες στην 
ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής του παιδιού και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης (Hazarika et al., 2017). Πολλές φορές οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην 
ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση των γονέων και τη χαμηλή ποιότητα ζωής (Simon & 
Easvaradoss, 2015). Στη βάση των παραπάνω, η βιβλιογραφία έχει επανειλημμένα αναδείξει την 
ανάγκη σχεδιασμού δομημένων προγραμμάτων παρέμβασης για γονείς παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των οικογενειών, με έμφαση σε ολιστικές προσεγγίσεις, βασισμένες στις ανάγκες 
τόσο των παιδιών, όσο και των γονέων (Brod et al., 2006 ∙ Schalock et al., 2007 ∙ Karande et al., 
2009). Παρόλα αυτά, στον ελλαδικό χώρο δεν έχει επίσημα θεσμοθετηθεί ένα ανάλογο πρόγραμμα 

παρέμβασης που να απευθύνεται σε γονείς. Επομένως, η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να σχεδιάσει 
και να εφαρμόσει πιλοτικά ένα πρόγραμμα παρέμβασης για γονείς παιδιών με ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, σε τομείς που αφορούν τη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και την αποτελεσματική διαχείριση των δυσκολιών μάθησης και 

των ελλειμάτων τους στον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

2. Κυρίως μέρος - Εννοιολογικές προσεγγίσεις 

2.1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Ο όρος «ειδική μαθησιακή δυσκολία» (Special Learning Disability, SpLD) είναι ένας όρος που 
αναφέρεται σε μια διαφορά ή δυσκολία στη μάθηση (Sharma et al., 2015). Το DSM-5 θεωρεί ότι η 
ειδική μαθησιακή δυσκολία είναι ένας τύπος νευροαναπτυξιακής διαταραχής που εμποδίζει τη 

δυνατότητα εκμάθησης ή χρήσης συγκεκριμένων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν τη 
βάση για άλλη ακαδημαϊκή μάθηση. Οι Khalili et al. (2021) αναφέρουν ότι η δυσκολία αυτή 
σχετίζεται με την εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής, της καταμέτρησης και των μαθηματικών. 
Ομοίως, η Λιβανίου (2004) υπογραμμίζει ότι τα πιο συνηθισμένα είδη ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών είναι αυτά της δυσλεξίας, της δυσκολίας στην ανάγνωση (δυσαναγνωσίας), στη γραπτή 
έκφραση (δυσγραφίας), στην ορθογραφία (δυσορθογραφίας) και τα μαθηματικά - αριθμητική 
(δυσαριθμησίας). Ένα άτομο μπορεί να έχει μία από αυτές τις δυσκολίες ή μπορούν να συνυπάρχουν 
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περισσότερες από μία, ως μέρος ενός ευρύτερου προφίλ μαθησιακών δυσκολιών, με επίδραση στην 
ακρόαση, στην ομιλία, στην ανάγνωση, στη γραπτή έκφραση, στην ορθογραφία και τα μαθηματικά. 
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες νοούνται ως χρόνιες δυσκολίες που τυπικά διατηρούνται μέχρι την 
ενηλικίωση, αν και με πολιτισμικές διαφορές κι αναπτυξιακές αλλαγές, στον τρόπο με τον οποίο 

εκδηλώνονται (International Dyslexia Association, 2021). Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (APA, 
2021) εκτιμά ότι 5 έως 15% των παιδιών σχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν κάποιας μορ φής 
μαθησιακή δυσκολία, ενώ το 80% των ατόμων με μαθησιακές διαταραχές έχουν δυσκολία στην 
ανάγνωση, η οποία, συνήθως, αναφέρεται ως δυσλεξία. Οι πρώτες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών 

μπορεί να εμφανιστούν στην προσχολική ηλικία, αλλά μπορούν να διαγνωστούν αξιόπιστα μόνο μετά 
την έναρξη της επίσημης εκπαίδευσης. 

2.2. Γονεϊκότητα, επιβάρυνση κι αναγκαιότητα παρέμβασης  

 Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι μελέτες άρχισαν να ερευνούν τις συνέπειες των δυσκολιών 
των παιδιών στους γονείς, διαπιστώνοντας ότι έχουν μειωμένη ποιότητα ζωής, περισσότερο άγχος 
και επιβαρυμένη ψυχική υγεία (Davis & Carter, 2008 · Phetrasuwan & Miles, 2009 · Hill & Rose, 

2009 · Crnic et al., 2017 · Karande et al., 2009). Οι Hadjiyiannakou et al. (2007) αναφέρουν ότι, όταν 
οι γονείς έχουν παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η ταυτότητα της οικογένειας αλλάζει, ενώ 
το αίσθημα ανασφάλειας αυξάνεται. Όπως υπογραμμίζουν οι Padeliadou & Chideridou (2013), η 
συμβίωση με ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να είναι πολύ απαιτητική  ή 

απογοητευτική. Οι συγγραφείς επικεντρώνονται στην καθημερινή πραγματικότητα και τις 
απαιτήσεις των γονέων, τη σχέση με τα παιδιά και τις δικές τους απόψεις. Με βάση τις αναλύσεις 
ημιδομημένων συνεντεύξεων, αποκαλύφθηκαν τρία βασικά ζητήματα: η υψηλή χρονική απαίτηση 
και, επομένως, η έλλειψη προσωπικού χρόνου, η έλλειψη γνώσης, σχετικά με τις δυσκολίες και οι 

αναδρομικές τύψεις και ενοχές των γονιών. Στο σύνολό τους, οι γονείς που συμμετείχαν στην εν 
λόγω μελέτη φάνηκαν να αγωνίζονται μεταξύ δύο αντικρουόμενων ρόλων, αυτών του γονέα και του 
δασκάλου, και ένιωθαν ενοχές για την πίεση που είχαν ασκήσει στα παιδιά, η οποία συχνά οδηγούσε 
σε λεκτική ή/και σωματική κακοποίηση. 

Οι Moghtadai et al. (2021) υποστηρίζουν ότι οι γονείς των παιδιών με ειδική μαθησιακή  
δυσκολία έχουν υψηλότερο στρες και χαμηλότερα επίπεδα συζυγικής ικανοποίησης, χαμηλή ψυχική 
υγεία, χαμηλή ψυχολογική ευεξία και κακή ποιότητα ζωής, σε σύγκριση με γονείς παιδιών τυπικής 
ανάπτυξης. Στις οικογένειες μαθητών με ειδική μαθησιακή δυσκολία, το άγχος των γονέων 

περιλαμβάνει τα στρεσογόνα χαρακτηριστικά τόσο του παιδιού, όσο και της μητέρας και οδηγεί σε 
μείωση της ψυχικής υγείας της μητέρας. Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα στρες στις μητέρες με παιδιά 
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες τις κάνουν πιο θετικές στο να χρησιμοποιήσουν άκαμπτες, 
απειλητικές και επιθετικές στρατηγικές γονικής μέριμνας. Αυτό επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη 

του παιδιού και οδηγεί σε δυσάρεστες συμπεριφορές, ενώ οι μητέρες φαίνεται να επωφελούνται 
λιγότερο από τα θεραπευτικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι Chien & Lee (2013) προσδιορίζουν τέσσερις κατηγορίες εκπαιδευτικών 
αναγκών που αντιλαμβάνονται οι γονείς: (1) πληροφόρησης για τη φροντίδα, (2) διαχείρισης της 

ανησυχίας, σχετιζόμενης με την υγεία των ιδίων και του παιδιού, (3) ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
και (4) διαχείρισης του προσλαμβανόμενου στίγματος που συνδέεται με την αναζήτηση βοήθειας. 
Ομοίως, οι Dey και Amponsah (2020) υποστηρίζουν ότι μια σημαντική παράμετρος είναι η επιδίωξη 
κοινωνικής υποστήριξης στους γονείς για την κάλυψη συναισθηματικών αναγκών, συμβάλλοντας 

στην ανθεκτικότητά τους. 

2.3. Η παρέμβαση 

2.3.1. Δομή και περιεχόμενο της παρέμβασης 

Η παρέμβαση ήταν βασισμένη στο πρόγραμμα “A Six Week Parenting Program For Child 
Compliance” (Cipani, 2005), που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, με συνολική διάρκεια 
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έξι βδομάδων και στόχο την ενίσχυση της γονικής ικανότητας για υποστήριξη της ένταξης των 
παιδιών στο κοινωνικό σύνολο, ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και βελτίωση της σχέσης 
γονέα - παιδιού. Η παρέμβαση περιλάμβανε τέσσερις δίωρες συνεδρίες εκπαίδευσης των γονέων σε 
δεξιότητες γονεϊκού ρόλου, τις οποίες συντόνιζε η κύρια ερευνήτρια, ενώ επόπτευε την εφαρμογή 

του προγράμματος από τους ίδιους τους γονείς στο σπίτι.  
Η πρώτη συνεδρία περιλάμβανε μια ημιδομημένη συνέντευξη, κατά την οποία ο επαγγελματίας 

διευκόλυνε μια συζήτηση με τους γονείς, με στόχο την ανάδειξη και επεξεργασία των γνώσεων και 
στάσεών τους, σχετικά με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού. Αυτή η συνεδρία 

δημιουργούσε ένα συνεργατικό τόνο για τις μελλοντικές συνεδρίες. Από τη δεύτερη συνεδρία 
ξεκινούσε η περίοδος της εκπαίδευσης των γονέων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και τη 
μεγιστοποίηση συμπεριφορών θετικής ανταπόκρισης των παιδιών. Η τρίτη συνεδρία (την 3η 
βδομάδα) και η τέταρτη συνεδρία (την 6η βδομάδα) περιλάμβανε επεξεργασία ζητημάτων 

καθημερινής αλληλεπίδρασης των γονέων με τα παιδιά, με δεδομένα που είχαν συλλέξει οι ίδιοι από 
την αλληλεπίδραση με το παιδί τους, βάσει των τεχνικών που εφάρμοσαν και του αποτελέσματος 
που επέφεραν, ως προς την ανταπόκριση του παιδιού (θετική ή αρνητική). Στην τελευταία συνεδρία 
συζητούνταν τα εμπόδια και τα δυνατά σημεία της παρέμβασης.  

Σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, οι γονείς διερευνούσαν τις ειδικές δυσκολίες του παιδιού 
και στοχοθετούσαν συμπεριφορές θετικής ανταπόκρισης, βάσει ενός σύντομου ερωτηματολογίου 
του Cipani (2005), στο οποίο εκπαιδεύτηκαν.  

2.3.2. Μεθοδολογία αξιολόγησης της παρέμβασης 

Τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής και το 
γονικό ρόλο (στυλ) ήταν δύο τυπικά σταθμισμένα ερωτηματολόγια, ήτοι το ερωτηματολόγιο για το 

γονικό στυλ (Parenting Style Questionnaire των Robinson, Mandleco, Olsen & Hart, 1995) και το 
ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής της οικογένειας (The Family Quality of Life Scale (FQOL) των 
Hoffman, Marquis, Poston, Summers & Turnbull, 2006). Επιπλέον, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο, 
στο πλαίσιο της ημιδομημένης συνέντευξης, βασισμένο στο «Attitude scale of parents towards their 

mentally retarded children» (Hazarika, Das & Choudhury, 2017). Τέλος, έγινε χρήση του κοινωνικού 
ιστορικού της οικογένειας για τη διερεύνηση κοινωνικών παραγόντων που συνδέονταν με τις 
δυσκολίες του παιδιού, μεταξύ των οποίων εξετάστηκαν παράγοντες που αφορούσαν τα μεμονωμένα 
μέλη της οικογένειας και την ποιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, αλλά και της 

αλληλεπίδρασης με το ευρύτερο φιλικό και συγγενικό δίκτυο. Για τη χρήση των τεχνικών της 
παρέμβασης του Cipani (2005) υπήρξε επικοινωνία και έγκριση από το δημιουργό.  

2.3.3. Εφαρμογή και πρώτα αποτελέσματα της παρέμβασης 

Στην πιλοτική εφαρμογή της παρέμβασης συμμετείχαν συνολικά 69 γονείς μαθητών με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούσαν στη Γ΄ έως και τη ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου από τις 
τέσσερις Περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου έργου από την 

Περιφέρεια (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), κατά τη σχολική χρονιά 2020 -2021. Οι 
συμμετέχοντες εντάχτηκαν, πριν από την εφαρμογή του προγράμματος, σε ομάδα παρέμβασης 
(n=40) και σε ομάδα ελέγχου (n=29), με βάση την πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα των γονέων, ενώ 
η στρατολόγηση του δείγματος πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας της ερευνητικής ομάδας του 

Πανεπιστημίου με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης. Από τους γονείς 
που συμμετείχαν στη μελέτη (n=69), οι περισσότερες ήταν μητέρες (n=63), χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου (n=26) και χαμηλού εισοδήματος (n=49). 

Οι πιο κοινές δεξιότητες που κατέκτησαν οι γονείς μέσα από τη συμμετοχή τους ήταν η σωστή 

χρήση της βλεμματικής επαφής και η διάκριση της χωρικής απόστασης, η διάκριση ανάμεσα στις 
σαφείς και τις ασαφείς εντολές προς τα παιδιά, η χρήση των τεχνικών της ενθάρρυνσης, των 
χρονικών ορίων, της συνεργατικής λήψης απόφασης, με κριτική σκέψη, βάσει του «Σκέφτομαι και 
αποφασίζω» και του «Ασυμβίβαστου βάζου», ενώ όλα τα παραπάνω εφαρμόζονταν κατ΄ επιλογή, 
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καταγράφονταν κι αξιολογούνταν από τους ίδιους, γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης και εμβαθυμένης θεώρησης κι ανάλυσης της παιδικής συμπεριφοράς.  

Από την εφαρμογή της παρέμβασης υπήρξε εμφανής βελτίωση ως προς τη συχνότητα της 
θετικής ανταπόκρισης των παιδιών, ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονται καλύτερα την έννοια 

των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και μπόρεσαν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της 
υποστήριξης. Η παρέμβαση συνάντησε υψηλή αποδοχή, όπως προκύπτει από το έντυπο τελικής 
αξιολόγησης, στο οποίο οι γονείς δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να την εφαρμόζουν. Η ανάλυση 
βρίσκεται σε εξέλιξη και τα ευρήματα αναμένεται να αναδείξουν νέες προσεγγίσεις στη βελτίωση 

του γονεϊκού ρόλου, με αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των οικογενειών με παιδιά με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες. 

3. Συμπεράσματα 

Η θεσμοθέτηση ενός προγράμματος παρέμβασης γονέων μπορεί να ενισχύσει τις γνώσεις των 
γονέων, αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 
αλλάζοντας τη στάση τους απέναντι στις δυσκολίες αυτές. Για να επιτευχθούν τα μέγιστα 

αποτελέσματα, κάθε παρέμβαση αυτού του τύπου θα πρέπει να θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία 
μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας.  
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Περίληψη  

Σκοπός της εισήγησης  είναι η αποσαφήνιση των  συχνότερων αιτιών των συγκρούσεων και η 
ανάδειξη των κυριότερων συνεπειών τους μεταξύ εκπαιδευτικών σε ολιγοθέσια νηπιαγωγεία. 
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με την μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης σε 

δεκατέσσερις νηπιαγωγούς αστικών-ημιαστικών περιοχών του Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι συγκρούσεις είναι συχνό φαινόμενο, κυρίως με τις προϊσταμένες. Πιθανές αιτίες των 
συγκρούσεων: η μη αποτελεσματική σχολική ηγεσία, η δυσκολία λήψης αποφάσεων, η κακή 
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι λειτουργικές και οργανωτικές αδυναμίες, οι 

συγκρουόμενοι στόχοι, η απουσία ομαδικότητας και συνοχής, κ.α..Οι συνέπειες των συγκρούσεων 
είναι αρνητικές και επηρεάζουν την ψυχολογία, τις συναδελφικές σχέσεις, την εργασιακή απόδοση, 
την προσωπική και οικογενειακή ζωή των νηπιαγωγών, αλλά   και την γενικότερη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας. 

 
Λέξεις κλειδιά: συγκρούσεις εκπαιδευτικών, αιτίες, συνέπειες . 

1.Εισαγωγή  

Ο  Deutch(1973:10) όρισε τη σύγκρουση ως «την επιδίωξη ασυμβίβαστων ή τουλάχιστον 
φαινομενικά ασυμβίβαστων στόχων με τρόπο τέτοιο, ώστε τα οφέλη μιας πλευράς να είναι σε βάρος 
της άλλης».  

Θεωρείται  φυσιολογικό να υπάρχουν  συγκρούσεις  στους οργανισμούς, ή στις εκπαιδευτικές 
μονάδες, όπου ένας μεγάλος ή μικρός  αριθμός ατόμων με διαφορετικά καθήκοντα, ρόλους, τύπους 
προσωπικότητας(Jaramillo, Mulki, & Boles, 2011) και με  πιθανές  ανισότητες στην ιεραρχία, 
χρειάζεται να αλληλεπιδρούν  και να συνεργάζονται  καθημερινά(Χιώτης,  2019). 

 Στα σχολεία συναντιώνται διαφορετικά άτομα με διαφορετικούς χαρακτήρες, αξίες, αρχές, 
βιώματα, οι οποίοι υποχρεώνονται να συνυπάρχουν, με αποτέλεσμα, συχνά  η εμπλοκή τους σε 
συγκρούσεις να είναι αναπόφευκτη(Καραγιάννη & Ρουσσάκης, 2016).Οι συγκρούσεις,  
εκδηλώνονται άλλοτε με έντονη ή  επιθετική μορφή, άλλοτε ως μορφή απλής διαφωνίας και άλλοτε 

με παθητικότητα ή απόσυρση (Φασούλης, 2006).  
Ενδοχολική σύγκρουση  υπάρχει  όταν ένα άτομο ή μια ομάδα συγκρούεται, με αποτέλεσμα να 

αναδύεται μια συγκεκριμένη συμπεριφορά με την οποία επιδιώκεται να παρεμποδιστούν σκόπιμα οι 
στόχοι κάποιου ατόμου ή μιας ομάδας(Μπουραντάς,1992).. 

2.Συγκρούσεις  

2.1. Ειδη Συγκρουσεων 

 Οι συγκρούσεις διακρίνονται σε ενδοατομικές, διαπροσωπικές, ενδομαδικές και διομαδικές ή 
υπηρεσιακές συγκρούσεις(Rahim, 2002).Επίσης διακρίνονται σε:Λανθάνουσα σύγκρουση,  
εκδηλωμένη,  φανερή σύγκρουση (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Ακόμα αναφέρονται α) οι  γνωστικές 
συγκρούσεις, εστιασμένες σε  ιδέες ή αντιλήψεις.β)Οι  συναισθηματικές συγκρούσεις, έχουν σχέση  
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με τον προσωπικό ανταγωνισμό, τις ατομικές διαφορές και αποτελούν εμπόδιο, στη λήψη 
αποφάσεων. 

2.2.Αιτίες συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών 

Η σύγκρουση σε έναν οργανισμό μπορεί να προκληθεί από μεμονωμένα χαρακτηριστικά του 
ατόμου που αναφέρονται στην προσωπικότητα του, στην εκτίμηση της αξίας που αποδίδεται στη 
σύγκρουση ανάλογα με τον πολιτισμό: στους στόχους, στο άγχος, στο θυμό και στην επιθυμία του 

ανθρώπου για αυτονομία(Wall & Callister, 1995). 
Συγκρούσεις στους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν  σε δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία, 

μπορούν να προκύψουν από διάφορες αιτίες. Είτε  από την ύπαρξη διαφορετικών  προσωπικών 
αξίων, αντιφατικών αναγκών και πιέσεων που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί είτε από τους  

ασυμβίβαστους  ρόλους, τις αντιτιθέμενες αντιλήψεις και  στόχους των εκπαιδευτικών  ή των 
διαφορετικών ηγετικών τακτικών(Barmao, 2012).  

Σημαντικό ρόλο παίζουν οι διαπροσωπικοί παράγοντες που αφορούν, τις επιδράσεις των 
συμπεριφορών, το προηγούμενο ιστορικό αλληλεπιδράσεων (Wall & Callister, 1995) και τα εμπόδια 

στην επικοινωνία που καθιστούν δυσχερή  την ομαλή συνεργασία των μελών της σχολικής 
κοινότητας μεταξύ τους(Σαΐτης, 2002β: 224-225· Dogan, 2016· Αθανασούλα –Ρέππα, 2008: 324).   

Ο έντονα συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, με την πληθώρα εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων και την αναπροσαρμογή τους 

σε τακτά διαστήματα, δημιουργεί σύγχυση  και ανασφάλεια στην πλειοψηφία  των εκπαιδευτικών 
(Μπάκας, 2009 : 47-55 · Everard & Morris, 1999).  

Η αλληλεξάρτηση της εργασίας του ενός εκπαιδευτικού από τον άλλον( π.χ. στα ολοήμερα 
νηπιαγωγεία), οι σχέσεις με τους προϊσταμένους – διευθυντές(σχέσεις εξουσιαστικής αρχής), οι 

εργασιακοί ρόλοι και οι προσδοκίες από  αυτούς, ο έλεγχος της εργασίας, τα διάφο ρα καθημερινά 
θέματα  του σχολείου, συχνα προκαλούν συγκρούσεις(Abiodun, 2014), όπως η ώρα προσέλευσης 
και αναχώρησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο σχολείο, οι διαφορές στη διδασκαλία και 
η σχολική πειθαρχία. 

Συχνά αίτια συγκρούσεων αποτελούν επίσης:H κακή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
το πρόβλημα των συγκρουόμενων στόχων, οι περιορισμένοι πόροι, η απουσία ομαδικότητας και 
συνοχής στους εκπαιδευτικούς, εξαιτίας της έλλειψης σταθερής εργασίας, η μη αποτελεσματική 
ηγεσία, η οποία διακατέχεται από αδιαφορία, υποχωρητικότητα ή  αυταρχικότητα.  

2.3. Συνεπειες συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών  

2.3.1. Αρνητικές Συνεπειες  

Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών έχουν ως αποτέλεσμα την 
δημιουργία  άσχημης ψυχολογίας, όπως συναισθήματα θυμού & θλίψης, τη  δυσχερή  κοινωνική 
κατάσταση, όπως βία και φανατισμό,  τις αντιφάσεις ή αντιθέσεις σε οργανωτικά ζητήματα και   τη 
μείωση των κινήτρων για εργασία(Göksoy & Argon, 2016). 

Παρατηρούνται αισθήματα κατωτερότητας, ανασφάλεια και συμπτώματα αυξημένου 
εργασιακού στρες(Παππάς,2006), δυσκολία στο  να ξεφύγουν  από τις σκέψεις της σύγκρουσης και 
να εξευμενίσουν τη συγκρουσιακή εμπειρία. Οι επαναλαμβανόμενες  σκέψεις μπορεί να οδηγήσουν 
σε επιζήμια αποτελέσματα τους εργαζόμενους, όπως υψηλότερα επίπεδα, απογοήτευσης και 

εξουθένωσης (De Dreu, Dierendonck, & Dijkstra, 2004 ).  
Τα παραπάνω πλήττουν τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών, προκαλούν πτώση της 

απόδοσης  και της σωστής λειτουργίας της σχολικής μονάδας(Σαΐτης, 2002α).  
Τα αντιμαχόμενα μέρη διακατέχονται από δυσπιστία, καχυποψία, εχθρότητα, σπαταλούν 

ενέργεια σε συγκρούσεις και διενέξεις, αποσυντονίζονται και γίνονται λιγότερο αποδοτικά στην 
εκπαιδευτική εργασία τους. Περιορίζεται η επιθυμία για πρωτοβουλίες και διάθεση για συνεργασία. 
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Η ύπαρξη συγκρούσεων  επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, εμποδίζει 
την επίτευξη των παιδαγωγικών της στόχων, υπονομεύει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 
των εκπαιδευτικών(Αλεξανδρόπουλος &  Μπουρή, 2019). 

2.3.2. Θετικές Συνέπειες 

Μια σύγκρουση μπορεί να έχει θετικές συνέπειες, όταν μετά την διένεξη, η ποιότητα των ιδεών 
αναβαθμίζεται, οι επιλογές ή οι πράξεις κάποιου ατόμου ή ομάδας διευκρινίζονται, γίνονται 

κατανοητές, γνωστοποιούνται τα προβλήματα και   αντιμετωπιζονται   κατάλληλα.  
Οι πιθανές θετικές συνέπειες είναι:. 

• Αυξημένη γνώση του υπάρχοντος  προβλήματος.  

• Μείωση των εντάσεων μετά την επίλυση των διαφορών. 

• Καταλληλότερη ανακατανομή των πόρων, των ευθυνών, των καθηκόντων.  

• Ανάπτυξη   κατάλληλων στρατηγικών και  δράσεων  που αφορούν τις δυσκολίες.. 

• Αναπροσαρμογή των  προτεραιοτήτων και καθηκόντων των μελών της ομάδας( Fullan, Miles 
& Taylor, 1980). 

3. Μεθοδολογία Έρευνας 

 Η ποιοτική έρευνα κρίθηκε κατάλληλη μέθοδος για τη μελέτη ενός ζητήματος που δεν έχει 
διερευνηθεί επαρκώς.Παράλληλα παρέχει μια πιο ολιστική προσέγγιση της πραγματικότητας 

(Freebody,2004).  
Η συνέντευξη επιτρέπει την πρόσβαση  στις στάσεις, αξίες, ιδέες, των ατόμων για το υπό 

μελέτη θέμα και ενδείκνυται όταν το ζητούμενο είναι η διερεύνηση προσωπικών βιωμάτων και 
συμπεριφορών σε σχέση με κοινωνικές διαδικασίες.  

Συμμετέχουσες στην έρευνα αποτελούν 14 νηπιαγωγοί και προϊσταμένες, που έχουν δουλέψει 
σε δεκατέσσερα δημόσια αστικά ή ημιαστικά νηπιαγωγεία του Ηρακλείου. Οι δέκα τρεις νηπιαγωγοί 
είναι μόνιμες. Οι δέκα είναι παντρεμένες με παιδιά,  δύο διαζευγμένες με παιδιά. Οι 13 είναι μεταξύ 
34-49 ετών, έχουν δουλέψει σε 1 έως 10 σχολεία τα τελευταία 10 χρόνια (Μ.Ο.: 4,1) και συνολική 

υπηρεσία από 9 έως 27 έτη (Μ.Ο.:16,2 έτη). Δύο είχαν τελειώσει Σχολή Νηπιαγωγών διετούς 
φοίτησης. Οι υπόλοιπες είχαν τελειώσει Πανεπιστημιακό τμήμα, 3 είχαν  μεταπτυχιακό, 1 είχε Β’ 
πτυχίο και 1   Διδακτορικό. 

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν δια ζώσης ή τηλεφωνικά. Για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Διασφαλίστηκε η 
εμπιστευτικότητα & ο σεβασμός  της ανωνυμίας των νηπιαγωγών.  

3.1. Ερευνητικά ερωτήματα    

• 1.Ποιες είναι οι   πιθανές αιτίες των δυσκολιών και συγκρούσεων μεταξύ συνάδελφων 
νηπιαγωγών στα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία σύμφωνα με τιε απόψεις των νηπιαγωγών;  

• 2.Τι συνέπειες έχουν οι συγκρούσεις και οι δυσκολίες  και σε ποιους τομείς(στην τάξη, στη 
ψυχική υγεία των νηπιαγωγών); 

3.2.Εγκυρότητα και αξιοπιστία έρευνας 

Λήφθηκαν  υπόψη ορισμένα κριτήρια αξιοπιστίας όπως  η αφοσίωση στην πραγματικότητα και 
στην αναπαράστασή της, στο περιεχόμενο και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, την αυθεντικότητα, 
την ειλικρίνεια αλλά και την λεπτομέρεια (Cohen et al., 2008:204).  

Όσον αφορά την εγκυρότητα αυτή μπορεί να διασφαλιστεί από το πλήθος  των δεδομένων που 
συλλέγονται, την πυκνή περιγραφή των ευρημάτων της έρευνας, την ειλικρίνεια των συμμετεχόντων 
αλλά και την ανιδιοτέλεια του εκάστοτε ερευνητή (Denzin,1994).  
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4.Αποτελέσματα της έρευνας 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων νηπιαγωγών, στο ερευνητικό ερώτημα 1, οι 

κυριότερες αιτίες (θεματικές ενότητες που αναδείχθηκαν ) των συγκρούσεων είναι  κατά σειρά  
σημαντικότητας: 

1.Το αυταρχικό στυλ διοίκησης- ηγεσίας της προϊσταμένης και η κατάχρηση εξουσίας, 
σύμφωνα με τις οκτώ από τις 14 νηπιαγωγούς και το αδιάφορο-παραχωρητικό στυλ της προϊσταμένης  

σύμφωνα με μία νηπιαγωγό. 
2.Προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου,(ωράριο, βάρδιες)- ασάφειες 

του νομικού πλαισίου λειτουργίας του νηπιαγωγείου, συμφώνα με 8  νηπιαγωγούς.  
3.Διαφορετικές προσωπικότητες, εμπειρίες και απόψεις νηπιαγωγών - ατομικές διαφορές-

συγκρουόμενες ανάγκες και συμφέροντα εκπαιδευτικών, συμφώνα με δηλώσεις  οκτώ  νηπιαγωγών. 
4.Έλλειψη επικοινωνίας–διάθεσης συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγών.Δυσκολία εύρεσης  

χρόνου  για επικοινωνία  για να γίνει σύλλογος διδασκόντων, (6 από τις 14 νηπιαγωγούς).  
5.Θέματα αντιμετώπισης προγράμματος, παιδιών, γονέων, τρόπου διδασκαλίας,  ανέφεραν έξι  

νηπιαγωγοί. 
6.Ο επιπλέον φόρτος εργασίας οι εξωδιδακτικές εργασίες, η άνιση κατανομή αρμοδιοτήτων 

ανέφεραν,   τέσσερις  από τις 14 νηπιαγωγούς. 
7.Ανταγωνισμός–αντιπαλότητα μεταξύ νηπιαγωγών ανέφεραν 4 ερωτώμενες.Αν 

συνυπολογίσουμε την έλλειψη διάθεσης για συνεργασία, τότε μεγαλώνει ο αριθμός των νηπιαγωγών 
που θεώρει τον ανταγωνισμό-έλλειψη διάθεσης για συνεργασία ως αιτία των συγκρούσεων στα 
νηπιαγωγεία(συνολικά 10 αναφορές). 

8.Έλλειψη εμπειρίας στην αντιμετώπιση δυσκολιών, ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές, 

περιορισμένοι οικονομικοί πόροι , έλλειψη αξιολόγησης εκπαιδευτικών.  
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών, στο ερευνητικό ερώτημα 2, οι κυριότερες 

συνέπειες (θεματικές ενότητες)  των συγκρούσεων είναι  κατά σειρά σημαντικότητας: 
 1.Σε προσωπικό επίπεδο, στην ψυχολογία, της νηπιαγωγού, δήλωσαν  ότι επηρεάζονται δέκα 

από τις 14 νηπιαγωγούς(71.4%), ενώ  δύο ερωτώμενες δήλωσαν ότι προσπαθούν να μην 
επηρεάζονται.  

2.Στη συνεργασία  με τις συναδέλφους λόγω των συγκρούσεων, επηρεάζονται εννέα από τις 
14 νηπιαγωγούς. Δυο   προσπαθούν να μην επηρεάζονται στη συνεργασία με  συναδέλφους ενώ 

φάνηκε να υπάρχει τάση για θεσμικό εκφοβισμό (mobbing).Οι συγκρούσεις  δημιουργούν 
ψυχρότητα, δυσφορία, ή  φτάνουν την  ολική ρήξη. 

3.Συνέπειες υπάρχουν στην τάξη με τα νήπια    είπαν  οκτώ   ερωτώμενες, τονίζοντας ότι 
επηρέασαν οι συγκρούσεις την απόδοση  τους στην εργασία.Επιπρόσθετα κάποιες ανέφεραν ότι 

υπήρξαν συγκρούσεις και εντάσεις μπροστά στα νήπια, την ώρα του διδακτικού τους έργου.  
4.Συνέπειες από τις συγκρούσεις υπάρχουν στην προσωπική ζωή των νηπιαγωγών όταν 

μεταφέρονται εκτός σχολείου, επηρεάζοντας  την οικογενειακή γαλήνη τους,  σύμφωνα με τις  
απαντήσεις  εφτά  νηπιαγωγών(των μισών). 

5.Οι συγκρούσεις επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία του νηπιαγωγείου, γίνονται αντιληπτές 
από τους γονείς ή τους ανωτέρους, δυσχεραίνοντας την ομαλή  λειτουργία, ανέφεραν τέσσερις 
νηπιαγωγοί .  

6.Θετικές συνέπειες. Μόνο μια νηπιαγωγός, αναφέρθηκε στις θετικές επιπτώσεις που έχουν 

μακροπρόθεσμα οι δυσκολίες  συνεργασίας στον εργασιακό της χώρο.  

4.2. Συζήτηση- Σύγκριση με άλλες έρευνες 

Τα ευρήματα μας σχετικά με τις αιτίες των συγκρούσεων, συμφωνούν με άλλες έρευνες  όπως 
: 

Στην έρευνα, οι Πατσάλης & Παπουτσάκη(2014), με θέμα τη διερεύνηση των απόψεων για τις 
συγκρούσεις, των διευθυντών δημοτικών σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αττικής, ως βασική αιτία συγκρούσεων αναφέρουν τον τρόπο διοίκησης από τη πλευρά του 
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διευθυντή.Με αποτέλεσμα να προκαλούνται έντονες συγκρούσεις με το υπόλοιπο 
προσωπικό(Αβραμίδης, 2016). 

Επίσης έχει διαπιστωθεί σε έρευνα των Αλεξανδρόπουλος & Μπουρή(2019), ότι ο 
σημαντικότερος παράγοντας συγκρούσεων σε νηπιαγωγεία  είναι η έλλειψη επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και της προϊσταμένης.Στην έρευνα του Λεπίδα,(2012), το 
κυριότερο εύρημα ήταν ότι ο τρόπος ηγεσίας φαίνεται να επηρεάζει τις συγκρούσεις π .χ. η 
περιοριστική και η κατευθυντική  ηγεσία.   

Τα ευρήματα μας συμφωνούν με την βιβλιογραφία σχετικά  με   ζητήματα όπως  της 

πολυπλοκότητας και της ασάφειας(Wall & Callister, 1995, Αθανασούλα - Ρέππα, 2008 :324), που 
δεν ξεκαθαρίζονται νομοθετικά π.χ. ο τρόπος της κατανομής των τμημάτων, ο χρόνος συνεδρίασης 
των συλλόγων διδασκόντων κ.ά.(Σαΐτης, 2002β).  

Στην έρευνα του Αβραμίδη(2016), με δείγμα 108 Διευθυντικά στελέχη και 280 εκπαιδευτικούς, 

διαπιστώθηκε ότι οι συγκρούσεις οφείλονται σε υπηρεσιακούς λόγους, όπως η κατανομή των τάξεων, 
η συμπλήρωση του ωρολογίου προγράμματος, η αξιολόγηση του σχολείου  και σε προσωπικά αίτια, 
όπως  το διαφορετικό σύστημα αξιών και η κακή επικοινωνία.  

Η ύπαρξη οργανωτικών αδυναμιών ως βασική αιτία συγκρούσεων συνάδει με τα  

αποτελέσματα της έρευνας της Saiti(2015) και των Iordanides et al.,(2014), σύμφωνα με τις  οποίες 
οι συγκρούσεις οφείλονται κυρίως σε διαπροσωπικούς και οργανωτικούς λόγους ή  με ζητήματα που 
αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του σχολείου: άνιση κατανομή αρμοδιοτήτων, περιορισμένοι 
οικονομικοί πόροι, ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή(Σπυράκης & Σπυράκη, 2008).   

Επιπρόσθετα, ο έντονα συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, με την πληθώρα εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων δημιουργεί 
αναστάτωση και ανασφάλεια στην εκπαιδευτική κοινότητα και αποτελεί συχνά αιτία συγκρούσεων 
(Μπάκας, 2009).  

 Σύμφωνα και με την βιβλιογραφία οι ατομικές διαφορές, όπως οι πολιτικές απόψεις, η 
διαφορετική αντίληψη του εκπαιδευτικού συστήματος, η προσωπικότητα και το φύλο μπορούν να 
συντελέσουν στην πρόκληση των συγκρούσεων (Dogan, 2016) όπως και τα χαρακτηριστικά του 
ατόμου που αναφέρονται  στην επιθυμία του για αυτονομία (Wall & Callister, 1995).  

Στην έρευνα των Μπαλιούση & Μπαλιούσης(2014) ως κυριότεροι λόγοι των  συγκρούσεων 
είναι οι διαφορές προσωπικότητας, η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και οι 
διαφορετικές αξίες.Το παραπάνω εύρημα τονίζεται στην έρευνα του Balay(2006) όπου η έλλειψη 
ουσιαστικής επικοινωνίας και εμπιστοσύνης αποτελεί την κύρια αιτία σύγκρουσης. 

Έχει συχνά αναφερθεί  ότι φαινόμενα συγκρούσεων συναντώνται σε αρκετές περιπτώσεις στο 
σύλλογο διδασκόντων.Η έλλειψη διάθεσης συνεργασίας, η αδιαλλαξία, η έλλειψη ομαδικότητας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, λειτουργούν συχνά ανασταλτικά στην επιτυχή επίλυση των 
συγκρούσεων(Μπαλιούση & Μπαλιούσης, 2014).Ακόμα έχει αποδειχτεί ότι σε συλλόγους 

διδασκόντων εμφανίζονται συγκρούσεις, γιατί αναγκάζονται να συνυπάρξουν άτομα που 
λειτουργούν με βάση την προσωπική τους οπτική σε σχέση με διάφορα θέματα (Αγγελουσοπούλου, 
2019 •Αθανασούλα-Ρέππα, 2012 •Ιορδανίδης, 2014:39-40 •Rahim, 2002 •Rogers,1999). 

Σύμφωνα με τον Dogan(2016), ο τρόπος που πραγματώνονται τα διάφορα καθημερινά θέματα  

του σχολείου, όπως η ώρα προσέλευσης στην τάξη, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, οι διαφορές 
στη διδασκαλία και η σχολική πειθαρχία, αποτελούν αιτίες συγκρούσεων.Στην έρευνα του 
Φιλίππου(2016), σημαντικές αιτίες συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών θεωρούνται 
η διαφορετική αντίληψη για τη διαχείριση ποικίλων εκπαιδευτικών θεμάτων και η έλλειψη κοινού 

οράματος για την πορεία της σχολικής μονάδας. 
ΣΤ) Ο επιπλέον φόρτος εργασίας, τα εξωδιδακτικά καθήκοντα, η άνιση κατανομή  

αρμοδιοτήτων, οι οργανωτικές αδυναμίες και η ελλιπής οργανωσιακή υποστήριξη αποτελούν αιτίες 
συγκρούσεων, σύμφωνα με το 28,5% των ερωτώμενων.Το παραπάνω συμφωνεί με την έρευνα  των  

Σαΐτης, Δάρρα & Ψαρρή(1996). 
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Ζ)Ο ανταγωνισμός και η αντιπαλότητα μεταξύ  εκπαιδευτικών αποτελεί αιτία συγκρούσεων 
σύμφωνα με το 28,5% των ερωτώμενων.Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με τον  Abiodun, 
(2014), όπου αναφέρει ότι οι σχέσεις εξουσίας, ο έλεγχος της εργασίας των εκπαιδευτικών από τους 
διευθυντές-ντριες, οι διαφορετικοί εργασιακοί ρόλοι (διδακτικοί, εξωδιδακτικοί) και οι προσδοκίες  

που δημιουργούνται από αυτούς, προκαλούν συχνά συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες.Επίσης το 
εύρημα  αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα  έρευνας της Γιώγου,(2018) σε 150 Νηπιαγωγούς όπου 
αναφέρονται: ανταγωνισμός για το επίπεδο σπουδών, τις φιλοδοξίες, ζητήματα του παρελθόντος και   
κακή επικοινωνία. 

Στην έρευνά μας η πλειοψηφία των νηπιαγωγών αντιμετωπίζει αρκετές  συνέπειες από τις 
δυσκολίες συνεργασίας σε προσωπικό επίπεδο, στην ψυχολογία τους, στην τάξη με τα παιδιά  και με 
τις συναδέλφους, ενώ συχνά επηρεάζεται και η προσωπική ζωή αφού τα θέματα μεταφέρονται στο 
σπίτι .Πολλές έρευνες συμφωνούν με τα ευρήματά μας. 

Στην έρευνα του Αβραμίδη,(2016) η σημαντικότερη αρνητική επίπτωση από τις συγκρούσεις 
για τα διευθυντικά στελέχη είναι η διαταραχή του σχολικού κλίματος, ενώ για τους εκπαιδευτικούς 
οι κακή επικοινωνία, η έλλειψη συνεργασίας  και η διατάραξη των σχέσεων μεταξύ τους .  

Υποστηρίζεται ότι οι  συγκρούσεις δημιουργούν άσχημη ψυχολογία,  συναισθήματα θυμού και 

θλίψης, δυσμενή κοινωνική κατάσταση, π.χ. βία και φανατισμό, προκαλεί  ελλιπή συνεργασία με 
τους συναδέλφους και μείωση των κινήτρων για εργασία(Göksoy & Argon, 2016).Το αποτέλεσμα 
είναι να αποκόπτονται πιθανά μονοπάτια επικοινωνίας και να μη συνδέονται τα άτομα της 
ομάδας(Παρασκευόπουλος, 2008). 

Οι συγκρούσεις φαίνεται να επιδρούν αρνητικά στη προσωπική ζωή των εκπαιδευτικών 
(Μπαλιούση & Μπαλιούσης, 2014).  

Στην έρευνα της Κυριακούδη(2019),  σχετικά  με τη διαχείριση των συγκρούσεων, μια 
προϊσταμένη νηπιαγωγείου, δήλωσε πως συχνά η ψυχολογική επιβάρυνση από το άσχημο 

επικοινωνιακό κλίμα, μεταφέρεται στην οικογένειά της. 
 Στην Γιώγου(2018), οι σημαντικότερες συνέπειες των συγκρούσεων μεταξύ νηπιαγωγών και 

προϊσταμένων είναι η πτώση του ηθικού των νηπιαγωγών, το αρνητικό κλίμα, η αύξηση του 
εργασιακού άγχους και η εμφάνιση ψυχοσωματικών επιπτώσεων.Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαιώνονται και σε άλλες έρευνες: Σαίτης, Δάρρα & Ψαρρή, (1996) •Παππάς, (2010) •Σαίτη, 
Ιορδανίδη & Μπάκα,(2012). 

Άλλη έρευνα  καταγράφει σειρά αρνητικών επιπτώσεων στα σχολεία όπως: καχυποψία, μείωση 
του ηθικού των ομάδων, στρέβλωση της επικοινωνίας, έλλειψη συνεργασίας και δημιουργία 

σκόπιμων  αντιδράσεων (Robbins & Judge,2012). 
 Επιπλέον οι κακές συναδελφικές σχέσεις και οι συγκρούσεις έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο 

στη στάση και συμπεριφορά του/της εκπαιδευτικού, προς τους μαθητές όσο και στο γενικότερο 
εκπαιδευτικό έργο(Αναγνωστοπούλου,2005).Επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα εργασίας που 

προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί και η αποτελεσματικότητα-απόδοση της σχολικής μονάδας(Σαΐτης, 
2008:161). 

Στην έρευνα του Φιλίππου(2016) το 90% των εκπαιδευτικών και διευθυντών  σημειώνουν ως 
σημαντικές συνέπειες των συγκρούσεων, τη διατάραξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους, 

την αύξηση του εργασιακού άγχους και  στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.  
 Συχνά διαμορφώνεται μία πολύ αρνητική εικόνα για το σχολείο, από τους γονείς 

παρατηρώντας το αρνητικό κλίμα (Γιώγου,2018 • Σταμάτης 2012). 
Στην έρευνα των Αλεξανδρόπουλου & Μπουρή,(2019) σε νηπιαγωγούς υπήρξε σχεδόν 

καθολική συμφωνία ότι  οι συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών και προϊσταμένης, 
επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία του νηπιαγωγείου.Καταδεικνύεται ότι οι συνέπειες των 
συγκρούσεων επηρεάζουν  αρνητικά, το έργο της ηγεσίας  και της λειτουργίας του σχολείου, σε  
υψηλό βαθμό (Νικολάου2019).Οι συνέπειες από μια σύγκρουση, είναι αρνητικές, καθώς οι 

διαχειριστές της σύγκρουσης, δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες διαμεσολάβησης(Tjosvold, 1997 
•Uline, & συν., 2003). 
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5. Συμπεράσματα 

Από την έρευνα διαφαίνονται σημαντικές δυσκολίες συνεργασίας με συναδέλφους, στην 

πλειοψηφία των ερωτώμενων νηπιαγωγών, στα διάφορα σχολεία που  δούλεψαν, τα προηγ ούμενα 
δέκα  χρόνια. 

Ο ρόλος της προϊσταμένης είναι σημαντικός και δυστυχώς συχνά δεν καλύπτει τις προσδοκίες 
των νηπιαγωγών.Παρουσιάζεται ως ανταγωνιστική, παρεμβατική, με διάθεση να επιβάλλεται.  

Οι αιτίες των συγκρούσεων  είναι πολλές: οι δυσκολίες συνεργασίας με την προϊσταμένη, το 
αυταρχικό στυλ ηγεσίας,  τα προβλήματα  στην οργάνωση του προγράμματος, στα ωράρια και στα  
καθήκοντα, ο ανταγωνισμός και η έλλειψη συνεργασίας.  

Οι συγκρουσεις επηρεάζουν  σε σημαντικό βαθμό  την ψυχολογία των νηπιαγωγών, τη σχέση 

με τις συναδέλφους, ενώ το κακό κλίμα μεταφέρεται στην τάξη, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο το 
έργο τους, τα νήπια, καθώς και την οικογενειακή ζωή τους.Επίσης οι συγκρούσεις στον εργασιακό 
χώρο, επηρεάζουν την  εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου και τους γονείς των νηπίων. 

Το άσχημο σχολικό–συναδελφικό κλίμα, πρέπει να  αλλάξει, και να ληφθούν μέτρα για την   

καλύτερη εργασιακή και ψυχολογική ενδυνάμωση των νηπιαγωγών.Το εκπαιδευτικό έργο και το 
έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδικών ψυχών είναι τεράστιας σημασίας και πρέπει να μπορεί να 
επιτυγχάνεται, κάτω από τις καλύτερες  συνθήκες, για όλους τους εμπλεκόμενους.  

Οι συγκρούσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μην έχουν 

ζημιογόνα αποτελέσματα  για  τη σχολική μονάδα, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 
Τέλος κρίνεται αναγκαίο το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων να 

επιμορφώνεται βιωματικά και  ουσιαστικά, από επίσημους φορείς, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 
σε θέματα δυναμικής των ομάδων, ψυχικής ανθεκτικότητας και διαχείρισης συγκρούσεων. 

Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για αντίστοιχη έρευνα μεγαλύτερης 
εμβέλειας, στη Πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   
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Περίληψη  

Πρόσφατες μελέτες τονίζουν ότι το δημοκρατικό νηπιαγωγείο μπορεί να καλλιεργήσει 
ενταξιακή κουλτούρα στους/στις μαθητές/τριες, μείωση των στερεότυπων αντιλήψεων, κριτική 

προσέγγιση σε διακρίσεις και φαινόμενα βίας και φανατισμού. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν 
η αξιολόγηση δεξιοτήτων πολιτισμικής επάρκειας σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας με σκοπό 
την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και απώτερο στόχο την ανάπτυξη πλάνου παρέμβασης. 
Πραγματοποιήθηκε ποσοτική μελέτη με την μετάφραση και στάθμιση κλίμακας μέτρησης 

πολιτισμικής επάρκειας για την οποία ελήφθη έγκριση και στην συνέχεια εφαρμογή της σε 
νηπιαγωγούς. Στην έρευνα συμμετείχαν 532 εκπαιδευτικοί, 500 γυναίκες και 32 άνδρες. Από αυτούς 
27 κατείχαν επιμόρφωση ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Από την 
μελέτη προέκυψε ότι το επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτικών σε πολιτισμικά θέματα είναι υψηλό, η 

πολιτισμική τους επίγνωση καλή ενώ οι πολιτισμικές τους ικανότητες, περιορισμένες.  
 
Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμική Ικανότητα, εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας, επικύρωση στα 

ελληνικά, αυτοαξιολόγηση 

1. Εισαγωγή  

Η πολυπολιτισμικότητα που έχει αναπτυχθεί στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες φέρνει νέες 

ανάγκες στη διαχείριση της διαφορετικότητας και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στο ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο (Halse, 2021; Linder & Mueller, 2021). Ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, η 
ανάγκη παροχής πρόσβασης τόσο στους πρόσφυγες, στους μετανάστες όσο και σε όλα τα άτομα που 
ανήκουν στο φάσμα της διαφορετικότητας είναι επιτακτική (Woodland et al., 2021). Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση από την άλλη πλευρά, στοχεύει στην αποδοχή της διαφορετικότητας, των 
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πολιτισμικών διαφοροποιήσεων, του σεβασμού και της ισότητας (Robles- Pineros et al., 2020). 
Αντίστοιχα, οι μελέτες διαφορετικότητας προάγουν την αποδοχή διαφορετικών αντιλήψεων, 
πολιτισμικών αξιών αλλά και συνήθειες της καθημερινότητας (Fried, 2021; Mihyeon et al., 2021). 
Εάν η διαπολιτισμικότητα βιωθεί από την προσχολική ηλικία, οδηγεί σύμφωνα με την τρέχουσα 

έρευνα στην εδραίωση ενός επιτυχημένου μαθησιακού περιβάλλοντος, κατανοώντας σε βάθος τις 
ανάγκες των μαθητών παρέχοντας ολιστική φροντίδα με μια πολυπολιτισμική προσέγγιση (Linder & 
Mueller, 2021). Σύμφωνα με τον Barett (2021), Πολιτισμική Ικανότητα είναι η ικανότητα να 
συμμετέχεις ηθικά και αποτελεσματικά σε προσωπικά και επαγγελματικά διαπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Απαιτεί να γνωρίζει κανείς τις δικές του πολιτισμικές αξίες και τις προσωπικές 
επιθυμίες και επιπτώσεις τους στη λήψη αποφάσεων με σεβασμό, προβληματισμό και ικανότητα 
φαντασίας και συνεργασίας πέρα από πολιτισμικά όρια (États –Unis, 2010). Η έλλειψη πολιτισμικής 
ικανότητας από τους εκπαιδευτικούς έχει συχνά μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις οδηγώντας 

σε ανισότητες στην κοινωνία (Robles- Pineros et al., 2020).  
Ο προβληματισμός που ανέκυψε από τις παραπάνω ερευνητικές μελέτες οδήγησε στον 

σχεδιασμό της διερεύνησης της πολιτισμικής ικανότητας των νηπιαγωγών. Η συσχέτιση μεταξύ 
πολιτισμικής ικανότητας, μορφωτικού επιπέδου και εργασιακής εμπειρίας έχει ήδη μελετηθεί 

(Αποστολάρα, 2017; Halse, 2021), καθώς και η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας (επαφή με τα 
μάτια, χειρονομίες μορφασμού) και της λεκτικής (τόνος και ένταση) για την επιτυχή επικοινωνία 
μαθητή – εκπαιδευτικού (Da Mosto et al., 2021). Οι μελέτες συχνά επισημαίνουν την  ανάγκη 
ενίσχυσης του θεσμού του διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή και περαιτέρω κατάρτισης των 

νηπιαγωγών (Jia & Zhou, 2021). Ωστόσο, από τις παραπάνω έρευνες προκύπτει ερευνητικό κενό σε 
εργαλεία σταθμισμένα στην ελληνική γλώσσα αλλά και απουσία δεδομένων στον ελλαδικό χώρο. 
Επιπλέον, παρατηρήθηκαν αδυναμίες στους νηπιαγωγούς κατά την περίοδο που απαιτήθηκε 
διαχείριση της πανδημικής κρίσης καθώς δημιουργήθηκαν ελλείμματα στην εκπαίδευση μαθητών 

από ετερογενή πολιτισμικά πλαίσια (Cho, 2021). Μια ποικιλία επιστημονικών εργαλείων έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της πολιτισμικής ικανότητας του προσωπικού υγειονομικής 
περίθαλψης, όπως το TSET (Transcultural self -efficacy tool), το οποίο αποτελείται από 83 ερωτήσεις 
και εξετάζει τη γνώση, την πρακτική και το συναισθηματικό υπόβαθρο του προσωπικού (Da Mosto 

et al., 2021). Υπάρχει ισχυρή πρόθεση να μετρηθεί η σημασία και η προώθηση της πολιτισμικής 
ικανότητας και αυτή η ερευνητική τάση αυξάνεται συνεχώς. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή της σε 
νηπιαγωγούς δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη ούτε σε ετεριγενή μαθησιακά περιβάλλοντα και καμία 
μέχρι στιγμής στην ελληνική γλώσσα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Υλικό και μεθόδους 

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την πολιτισμική επάρκεια των νηπιαγωγών 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ειδικότερα, στόχευε στην διερεύνηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
των στάσεων που έχουν οι νηπιαγωγοί στην Ελλάδα απέναντι το τι είναι η πολιτισμική ικανότητα 
και πώς μπορεί να αυτοαξιολογείται από τους ίδιους σε συστηματική βάση.  

2.2 Δείγμα  

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022 σε 532 

νηπιαγωγούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο με χρήση βολικής δειγματοληψίας. Το δείγμα της 
μελέτης αποτέλεσαν 575 νηπιαγωγοί στις δύο χώρες αλλά οι έγκυρες και πλήρεις απαντήσεις 
ανήλθαν σε 532. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη γραπτή συγκατάθεση των συμμετεχόντων 
που επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν ότι τα 

προσωπικά τους δεδομένα προστατεύονταν με την ανωνυμία που παρέχει το συγκεκριμένο εργαλείο. 
Η έρευνα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Frederick. (Πίνακας 1).  
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2.3 Το ερευνητικό εργαλείο 

Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πολιτισμικής Ικανότητας αναπτύχθηκε από την 

Πολυπολιτισμική Εταιρεία του Central Vancouver Island και στοχεύει στην αυτοαξιολόγηση της 
πολιτισμικής ικανότητας. Αυτή η κλίμακα ελέγχου χωρίζεται σε τρεις κύριες κατηγορίες, οι οποίες 
μετρούν την Επίγνωση, τη Γνώση και τις Δεξιότητες. Η βαθμολογία των απαντήσεων ορίζεται ως 
Ποτέ / Καθόλου, Μερικές φορές / Καλή, Συχνά / Αρκετά καλή και Πάντα / Εξαιρετική με τη 

βαθμολογία να βρίσκεται αντίστοιχα στο τέλος κάθε ενότητας. Η πρώτη κατηγορία πολιτισμικής 
επίγνωσης περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της ετερότητας, την αυτογνωσία, 
την προθυμία του ατόμου να μοιραστεί την κουλτούρα του και να μπει σε μια διαδικασία 
πολιτισμικής ανταλλαγής, την αντίληψη της δυσφορίας όταν έρχεται σε επαφή με άτομα 

διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών. Έχει επίσης ερωτήσεις σχετικά με τις υποθέσεις που 
γίνονται από άτομα που προσπαθούν να κατανοήσουν την κουλτούρα μιας άλλης πολιτισμικής 
ομάδας, καθώς και ερωτήσεις σχετικά με αμφισβητούμενα στερεότυπα, αντανακλώντας πώς η 
κουλτούρα επηρεάζει την προσωπική κρίση, συμπεριφορά και αποδοχή καθώς και πιθανή ασάφεια, 

περιέργεια και επίγνωση του λευκού. Η δεύτερη ομάδα που μελετά την πολιτισμική γνώση 
περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τη μάθηση από τα λάθη, την αξιολόγηση της γνώσης, τις 
ερωτήσεις που θέτει το άτομο στον εαυτό του ως προς την πολιτισμική διαφορά και τη σημασία που 
έχει αυτή η διαφορά για το άτομο. Περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις σχετικά με τη γνώση της ιστορίας, 

την κατανόηση του αντίκτυπου του πολιτισμού, το ενδιαφέρον για τη δια βίου μάθηση και την 
κατανόηση των συνεπειών του ρατσισμού, του σεξισμού, της ομοφοβίας κ.λπ. και την κατανόηση 
των ορίων. Η τρίτη και τελευταία ενότητα που απαριθμεί τις δεξιότητες έχει ερωτήσεις σχετικά με 
την προσαρμοστικότητα στην διαφορετικότητα, την ενεργή υποστήριξη για άτομα στο φάσμα της 

διαφορετικότητας και τις δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Καταγράφει επίσης την 
αναζήτηση ευκαιριών απόκτησης δεξιοτήτων και την ενεργό εμπλοκή του ατόμου σε διαδικασίες 
που προάγουν πολιτιστικές εμπειρίες. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η εφαρμογή 
πολιτιστικών πρακτικών σε συνδυασμό με συναφείς στρατηγικές και ευελιξία είναι μερικά από τα 

απαραίτητα στοιχεία που καταγράφονται για να συνθέσουν μια πληρέστερη εικόνα της πολιτισμικής 
ικανότητας του ατόμου. 

2.4 Ηθικά ζητήματα 

Ελήφθη η γραπτή έγκριση του Central Vancouver Island Multicultural Society από τον 
επιστημονικό διευθυντή του οργανισμού, από την Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου 
Frederick, καθώς και γραπτή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες. Καθόλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας οποιοσδήποτε μπορούσε να εγκαταλείψει τη συμμετοχή του/της,  ενώ όλοι γνώριζαν τα 
δικαιώματά τους. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ήταν ανώνυμα και εξασφάλιζαν την ανωνυμία και 
τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύτηκαν 
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τις ανάγκες της 

παρούσας μελέτης. 

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το ερευνητικό εργαλείο διανεμήθηκε σε 575 νηπιαγωγοί από τους οποίους οι 532 πρόσφεραν 
έγκυρες και πλήρεις απαντήσεις. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν στην ηλικιακή ομάδα 31 -50 
ετών ενώ η πλειοψηφία των νηπιαγωγών ήταν γυναίκες σε ποσοστό 93,6%. Μόνο το 2% από αυτούς 
έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης στις πολιτιστικές σπουδές ή έχουν κάποια σχετική 

εξειδίκευση. 
 

Πίνακας 3 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Φύλο  n % 
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 Ανδρες 32 6,4% 

 γυναίκες 500 93,6% 

Ηλικία    

 22-30 80 15% 

 31-50 415 78% 

 50+ 37 7% 

Προσόντα    

 BSc 484 90,7% 

 Msc 47 9% 

 PhD 1 0,3% 

Εμπειρογνωμοσύνη 

σε CC 

   

 Ναί 10 2% 

 Οχι 522 98% 

 

43 από τους αρχικούς συμμετέχοντες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία επειδή είτε δεν 
ολοκλήρωσαν όλες τις ερωτήσεις του ερευνητικού εργαλείου είτε παραιτήθηκαν παρόλο που είχαν 
συμφωνήσει να συμμετάσχουν. Ο λόγος που το εγκατέλειψαν ήταν ο προσωπικός τους μεγάλος 

φόρτος εργασίας και όχι το ερωτηματολόγιο, όπως απάντησαν όταν ρωτήθηκαν προσωπικά. Όλοι οι 
συμμετέχοντες ήταν κάτοχοι BSc, 27 από αυτούς (9%) είχαν MSc στην επιστήμη της εκπαίδευσης 
και μόνο 1 (0,3%) ήταν κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. 521 (98%) από αυτούς είχαν 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με διαφορετικούς πολιτιστικούς μαθητές αλλά μόνο 10 από αυτούς 

(2%) είχαν παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο ή είχαν παρόμοια εμπειρία. Ο Πίνακας 1 περιγράφει 
αναλυτικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

3.1 Στατιστική μέτρηση αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου 

Ο δείκτης Cronbach Alpha χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της εσωτερικής συνοχής του 
ερευνητικού εργαλείου. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 
θεματικές ενότητες των 10 ερωτήσεων η καθεμία. Συνολικά,  και στις τρεις θεματικές ενότητες, η 

τιμή του Cronbach Alpha βρέθηκε να είναι 0,78, γεγονός που δείχνει ισχυρή εσωτερική συνοχή. 
Συγκεκριμένα , η τιμή του για το σύνολο ερωτήσεων Επίγνωση ήταν 0,821, για τη Γνώση ήταν 0,811 
και για τις Δεξιότητες ήταν 0,712. 

Οι ερωτήσεις της λίστας ελέγχου Cultural Competence Self -assessment of the Central 

Vancouver Island Multicultural Society ήταν 30 συνολικά, χωρισμένες σε τρεις θεματικές ενότητες 
των 10. Η πρώτη θεματική ενότητα που μελέτησε την πολιτισμική επίγνωση των συμμετεχόντων 
έδειξε υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης πάνω από 80% στην επιλογή «Πάντα / Άριστα» στα είδη Α1 
(91%), Α2 (93,3%), και Α5 (89,3%) ενώ τα στοιχεία Α4 (66,6%), Α7 (67%), Α8 (68,6%) και Α9 ( 

Το 77%) ήταν μεταξύ 60-75%. Στη δεύτερη θεματική ενότητα που μετρά τη γνώση σε πολιτιστικά 
θέματα τα υψηλότερα ποσοστά άνω του 80% συγκεντρώθηκαν στην επιλογή «Συχνά / Αρκετά Καλά» 
στα στοιχεία Β1 (95%) και Β5 (84%). στην τρίτη θεματική ενότητα του οργάνου σχετικά με τις 
δεξιότητες, οι περισσότερες απαντήσεις κυμαίνονταν στην επιλογή «Μερικές φορές / Καλό» (B9-

C10) σε ποσοστά 60-75%. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα αναλυτικά.  
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Τα αποτελέσματα της μελέτης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα για κάθε ερώτημα ωστόσο 
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των στοιχείων του ερευνητικού εργαλείου, παρουσιάζονται τα πιο 
ενδεικτικά και ενδιαφέροντα. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το αν οι συμμετέχοντες 
αναγνωρίζουν την δυσφορία τους όταν αντιμετωπίζουν διαφορές στη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, 

τον σεξουαλικό προσανατολισμός, την γλώσσα και εθνικότητα. ένα σημαντικό ποσοστό 66,6% 
απάντησε ότι δεν μπαίνει στην διαδικασία αναγνώρισης και λειτουργεί αυθόρμητα. Αντίστοιχα 
υψηλά ποσοστά που απάντησαν «μερικές μόνο φορές ή συμφωνώ» στις ερωτήσεις αν γνωρίζουν από 
πού πηγάζουν πιθανά στερεότυπα που μπορεί να έχουν, αν αναγνωρίζουν ορισμένες από την 

συμπεριφορές τους ως στιγματιστικές και αν έχουν την περιέργεια να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες. 
Ακόμη, στις ερωτήσεις για το αν υποστηρίζουν ενεργά και έμπρακτα πιθανές απειλές σε άτομα που 
εμπίπτουν στο φάσμα της ετερότητας, αν είναι προσαρμοστικοί και αν απολαμβάνουν την 
διαφορετικότητα, τα ποσοστά ήταν ξανά πολύ υψηλά στην αρνητική απάντηση.  

Στον παρακάτω πίνακα 2 φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά σε όλες τις απαντήσεις. Το 
ζητούμενο στην κλίμακα αυτοαξιολόγησης είναι όλες οι απαντήσεις να βρίσκονται ή να τείνουν στο 
Πάντα/Συμφωνώ Απόλυτα. 

 
Πίνακας 4Αποτελέσματα 

 
Ερωτήσει

ς 

Ποτέ/Καθόλου/Διαφων

ώ 

 

Μερικές 

φορές/Συμφων

ώ 

Συχνά/Συμφων

ώ αρκετά 

Πάντα/Συμφων

ώ απόλυτα 

 n % n % n % n % 

Α1 0 0% 12 2,3% 35 6,7% 485 91% 

Α2 0 0% 5 1% 30 5,7% 497 93,3% 

Α3 0 0% 17 3,3% 452 85% 63 11,7% 

Α4 2 0,3% 355 66,6% 135 25,3% 40 7,7% 

Α5 0 0% 2 0,3% 55 10,3% 475 89,3% 

Α6 0 0% 5 1% 477 89,7% 50 9,3% 

Α7 0 0% 351 66% 158 29,7% 23 4,3% 

Α8 0 0% 365 68,6% 137 25,7% 30 5,7% 

Α9 0 0% 410 77% 97 18,3% 25 4,7% 

Α10 147 27,6% 140 26,3% 177 33,3% 68 12,7% 

Β1 0 0% 5 1% 505 95% 22 4% 

Β2 0 0% 11 2% 408 76,7% 113 21,3% 

Β3 0 0% 14 2,7% 30 5,7% 488 91,7% 

Β4 0 0% 11 2% 33 6,3% 488 91,7% 

Β5 0 0% 11 2% 447 84% 74 14% 

Β6 4 0,7% 17 3,3% 350 65,7% 161 30,3% 

Β7 15 2,7% 53 10% 335 63% 129 24,3% 
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Β8 17 3,3% 12 2,3% 361 67,7% 142 26,7% 

Β9 8 1,7% 436 81,6% 53 10% 35 6,7% 

Β10 16 3% 355 66,7% 35 6,7% 126 23,7% 

Γ1 7 1,3% 359 67,7% 82 15,3% 84 15,7% 

Γ2 7 1,3% 370 69,7% 49 9% 106 20% 

Γ3 7 1,3% 396 74,3% 55 10,3% 74 14% 

Γ4 12 2,3% 350 65,7% 131 24,7% 39 7,3% 

Γ5 4 0,7% 352 66,3% 121 22,7% 55 10,3% 

Γ6 4 0,7% 393 74% 131 24,7% 4 0,7% 

Γ7 2 0,3% 399 75% 129 24,3% 2 0,3% 

Γ8 5 1% 410 77% 110 20,7% 7 1,3% 

Γ9 12 2,3% 346 65% 119 22,3% 55 10,3% 

Γ10 2 0,3% 363 68% 145 27,3% 22 4,3% 

4. Συζήτηση 

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη ερευνητικών εργαλείων και κλίμακες αυτοαξιολόγησης της 

πολιτισμικής ικανότητας καθώς και την περιορισμένη μελέτη στον πληθυσμό των νηπιαγωγών, η 
ερευνητική ομάδα ανέλαβε τη μετάφραση και επικύρωση του ερευνητικού εργαλείου στην ελληνική 
γλώσσα. Στην συνέχεια προχώρησε στην διεξαγωγή της έρευνας με την χρήση του ελληνόφωνου 
πλέον ερωτηματολογίου. Το γεγονός ότι αυτή η λίστα ελέγχου αυτοαξιολόγησης μετατράπηκε σε 

ψηφιακό ερωτηματολόγιο ενίσχυσε την ικανότητα απάντησης από επαρκή αριθμό ετερογενών 
δείγματος που περιελάμβανε συμμετέχοντες από διαφορετικά πολιτισμικά, εκπαιδευτικά υπόβαθρα 
και εμπειρίες, προσφέροντας έτσι καλύτερη κατανομή. Διαπιστώθηκε ότι οι πιο δημοφιλείς 
εφαρμογές για τη δημοσίευση ερωτηματολογίων στο Διαδίκτυο είναι το Google Forms και το Survey 

Monkeys (Negametzyanov et al., 2015). Μεταξύ των δύο εφαρμογών, επιλέχθηκε η εφαρμογή 
Google Forms, καθώς δεν υπάρχουν περιορισμοί στο σχεδιασμό ερωτηματολογίου με χρήση 
συγκεκριμένης εφαρμογής. Τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης του Google Forms για τη 
δημοσίευση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου είναι η ευκολία δημιουργίας και σχεδιασμού ενός 

ερωτηματολογίου, χωρίς να απαιτείται προγραμματισμένη γνώση από την πλευρά του ερευνητή 
(Tsang et al., 2017). 

Οι μετρήσεις των τιμών Cronbach Alpha του αρχικού εργαλείου ήταν κατά μέσο όρο 0,73, 
επομένως ήταν ήδη ένα αξιόπιστο εργαλείο. Μετά τη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, η τιμή 

του Cronbach Alpha ήταν 0,78, γεγονός που έδειξε τόσο την εσωτερική συνέπεια του νέου 
ερωτηματολογίου όσο και την αμελητέα διαφοροποίηση της εσωτερικής του συνέπειας από το 
πρωτότυπο.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πολύ υψηλά ποσοστά πολιτισμικής επάρκειας κάτι που 

προκαλεί το ενδιαφέρον για συμπλήρωση της έρευνας με ποιοτικά δεδομένα δεδομένου ότι πολλές 
φορές η αντίληψη για το τι καθιστα την πολιτισμική ικανότητα διαφέρει από την πραγματικότητα ή 
το ζητούμενο. 

Από την έρευνα φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του φύλου, της 

επίγνωσης και της γνώσης, εκτός από την επίδραση του φύλου στο σύνολο των ερωτήσεων 
δεξιοτήτων (p = 0,177). Οι άνδρες έδειξαν χαμηλότερες μέσες τιμές στην Επίγνωση και τη Γνώση 
σε πολιτιστικά θέματα που σχετίζονται με την υγεία (17,3 ± 3,2) σε σύγκριση με τις γυναίκες (27 ± 
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4,8) (p = 0,004). Η επικύρωση παρόμοιων εργαλείων στα αγγλικά έχει δείξει παρόμοια 
αποτελέσματα. Αντίθετα, οι μέσες τιμές στις Δεξιότητες και την πολιτισμική ικανότητα στις γυναίκες 
ήταν υψηλότερες (29,8 ± 4,1) από ότι στους άνδρες (18,8 ± 6,2) (p <0,001). Οι νηπιαγωγοί που είχαν 
λάβει προηγουμένως εκπαίδευση σε δεξιότητες πολιτισμικής ικανότητας έδειξαν υψηλότερες μέσες 

τιμές (41,0 ± 5,5). 

5. Συμπεράσματα 

Μετά από την διεξαγωγή της έρευνας, την πιλοτική δοκιμή, την στατιστική ανάλυση και 
συζήτηση με την επιστημονική ομάδα συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ένα αξιόπιστο και χρήσιμο 
εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νηπιαγωγούς για να αυτοαξιολογήσουν την πολιτισμική 
τους ικανότητα. Πρόκειται για μια έκδοση υψηλής ποιότητας που είναι πολύ κοντά στην αρχική της 

μορφή και αναμένεται να έχει ακριβώς την ίδια αποτελεσματικότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
ήταν αρκετά ενθαρρυντικά και έδειξαν ότι υπάρχει ουσιαστική βάση για την ανάπτυξη της 
πολιτισμικής ικανότητας στους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης. Αν και αυτό είναι ένα 
πολύ αξιόπιστο εργαλείο, η ερευνητική ομάδα εντόπισε ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά, καλό 

είναι να το δοκιμάσετε σε μεγαλύτερο αριθμό δείγματος προκειμένου να ενισχυθεί η πεποίθηση ότι 
όντως χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση. Χρειάζεται επίσης δοκιμή και επανέλεγχο με την πάροδο 
του χρόνου για να διαπιστωθεί εάν ισχύει με την πάροδο του χρόνου. Τέλος, η ελληνική βιβλιογραφία 
περιλαμβάνει περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με την αυτοαξιολόγηση της 

πολιτισμικής ικανότητας, ενώ σε περίπτωση που εμπλουτιστεί με νέα δεδομένα θα μπορέσουμε να 
ενισχύσουμε την αξία αυτού του εργαλείου. 
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ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
 

Αποστολόπουλος Νικόλαος 

Διδάκτορας Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της ιδεολογίας, των στάσεων αλλά και των 
στοιχείων που συνθέτουν τις αντιλήψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για το έθνος, την ετερότητα και την εθνική ταυτότητα. Προκειμένου να χαρτογραφηθεί 

ο νοητικός τους ορίζοντας τέθηκαν σχετικά ερωτήματα στο πλαίσιο ποσοτικής διδακτορικής έρευνας 
με βασικό αντικείμενο τη μελέτη των μηχανισμών διαμόρφωσης της ιστορικής συνείδησης κ αι 
ιστορικής κουλτούρας των φοιτητών/-τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Τα ευρήματα κατέδειξαν 
πως η πλειονότητα του δείγματος εμφορείται από ξενοφοβικές, εθνοκεντρικές και σε μεγάλο βαθμό 

εθνικιστικές στάσεις, οι οποίες μετουσιώνονται συνολικά σε έναν καταγραφόμενο ακραίο 
συντηρητισμό. Ο τελευταίος, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των 537 φοιτητών/-τριών, 
λειτουργεί κατά βάση ως ένα οιονεί «ελιξίριο» του έθνους απέναντι σε κάθε δυνητικό ή φαντασιακό 
κίνδυνο, προερχόμενο από την παγκοσμιοποιημένη, πολυπολιτισμική και ετερογενή κοινωνική 

πραγματικότητα.     
 
Λέξεις κλειδιά: ιδεολογία, εθνική ταυτότητα, φοιτητές/-τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων 

1. Εισαγωγή  

Οι εκπαιδευτικοί εκτός από παραδοσιακοί διαχειριστές της γνώσης και ενορχηστρωτές των 
μαθησιακών διαδικασιών στο σχολείο αποτελούν συγχρόνως και φορείς ιδεολογίας, στάσεων και 

αντιλήψεων που επιδρούν σημαντικά τόσο στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας των μαθητών 
όσο και στην καλλιέργεια και αναπαραγωγή της αμφιλεγόμενης για ορισμένους έννοιας της εθνικής 
συνείδησης. Η πολύχρονη δημοσιονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση που ξεκίνησε στα τέλη της 
δεκαετίας του 2000 στην Ελλάδα, τα αθρόα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα, αλλά και η 

υλοποίηση πολιτικών αποφάσεων με στόχευση την ευρωπαϊκή σύγκλιση, τροφοδότησαν περαιτέρω 
τις εθνοκεντρικές και ξενοφοβικές τάσεις που σε συνδυασμό με έναν εντεινόμενο λαϊκισμό 
δημιούργησαν συνθήκες ευνοϊκές για την ενίσχυση του συντηρητισμού, καθώς επίσης και ακραίων 
ιδεολογιών.  

2. Κυρίως μέρος  

Αρχές καλοκαιριού του 2000, εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ Εκκλησίας και 

Πολιτείας για τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στις νέες αστυνομικές ταυτότητες, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος διοργανώνει στην πρωτεύουσα και τη 
συμπρωτεύουσα δύο πολυπληθή σε συμμετοχή συλλαλητήρια, επιχειρώντας να αφυπνίσει το λαϊκό 
θρησκευτικό συναίσθημα και να ενισχύσει τα ελληνοχριστιανικά και ως έναν βαθμό εθνικιστικά 

αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας, με απώτερο σκοπό τη ματαίωση των ήδη προωθούμενων 
από την τότε Κυβέρνηση αποφάσεων για το ζήτημα των ταυτοτήτων και κατ’ επέκταση, την εθνική 
συσπείρωση ενάντια στην παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα. Η διένεξη για τις ταυτότητες 
διαπερνά αναπόδραστα και το πεδίο της ιστορικής κουλτούρας, αφού στον «ανένδοτο» αγώνα της 

Εκκλησίας επιστρατεύονται στα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας ακόμα και σύμβολα που παραπέμπουν 
σε σημαντικές στιγμές της ιστορικής πορείας του έθνους αλλά και σε βαθιά θεμελιωμένους 
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ιστορικούς μύθους. Σε έναν εθνολαϊκιστικό και εθνικιστικό για ορισμένους και «πύρινο» ή εθναρχικό 
για κάποιους άλλους δημόσιο λόγο του (Χριστόπουλος, 2014), σημείωνε εμφατικά απευθυνόμενος 
στο συγκεντρωμένο πολυπληθές ακροατήριο: «Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που 
παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση 

των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει τον χαρακτήρα της και να μετατραπεί 
σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα 
κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. 
Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί 

στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας». Παραθέτοντας το συγκεκριμένο 
απόσπασμα στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, που απηχούσε μια θρησκειοποιημένη αντίληψη περί 
έθνους (Δεμερτζής, 2015) και συγχρόνως μια εθνικιστική οπτική για την ταυτότητα, οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους.  

2.1. Μεθοδολογία της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 537 άτομα του δεύτερου έτους σπουδών και άνω από το 

μεγαλύτερο μέρος των Παιδαγωγικών Τμημάτων της επικράτειας. Για τη συλλογή των δεδομένων 
επιλέχθηκε ως βασικό εργαλείο ένα έντυπο ερωτηματολόγιο 52 ερωτημάτων ανοιχτού και κλειστού 
τύπου, ενώ για τη στατιστική ανάλυση και παρουσίαση των ευρημάτων ακολουθήθηκαν οι μέθοδοι 
της Περιγραφικής Στατιστικής και της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης.  Προκειμένου να 

διερευνηθούν οι στάσεις αλλά και οι αντιλήψεις των φοιτητών/-τριών σχετικά με την εθνική 
ταυτότητα και το έθνος, συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο τρία αντιπροσωπευτικά και 
ιδεολογικά ετερόκλητα ως προς το περιεχόμενό τους αποσπάσματα, στα οποία έπρεπε να δηλώσουν 
τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους, αιτιολογώντας παράλληλα την άποψή τους. Κοινή συνιστώσα και 

των τριών αποσπασμάτων υπήρξε το γεγονός ότι αποτέλεσαν αφορμή για συζητήσεις και διαμάχες 
στον δημόσιο χώρο και στα ΜΜΕ (Αποστολόπουλος, 2021). Αφού σε κάθε απόσπασμα 
πραγματοποιήθηκε αρχικά η ομαδοποίηση των απαντήσεων με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά, 
προέκυψαν ορισμένοι βασικοί άξονες που απηχούσαν τις αντιλήψεις του δείγματος για το έθνος και 

τις πτυχές της εθνικής ταυτότητας. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι απόψεις τους σε ένα εκ 
των τριών αποσπασμάτων. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στο απόσπασμα του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, 
η πλειοψηφία των ερωτώμενων, σε ποσοστό 36,9%, συντάσσεται με τη γνώμη πως η Ελλάδα πρέπει 
να επιβιώσει από την απειλή της μαζοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας, της παγκοσμιοποίησης 

και του αφελληνισμού. Το 13,8% πιστεύει πως η χώρα πρέπει χωρίς εθνικιστικές τάσεις να 
προσαρμοστεί και να αλληλεπιδράσει με το νέο πολυπολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον, προκειμένου να προοδεύσει. Αντίστοιχο ποσοστό (13,8%) καταγράφει και η άποψη πως 
η Ελλάδα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την κανονιστικότητα της ελληνοχριστιανικής παράδοσης. 

Το 12,5% διαμέσου της τοποθέτησής του εκλαμβάνει το έθνος ως κοινότητα αίματος και πολιτισμού, 
ενώ το 5,8% θεωρεί την Ελλάδα ταυτόσημη της αντίστασης. Από το συνολικό δείγμα όσων 
απάντησαν, το 4,8% συμφωνεί μεν με την άποψη του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, χωρίς να 
αιτιολογεί δε την απάντησή του, ενώ το 2% διαφωνεί άνευ αιτιολόγησης. Κάποιον άλλο λόγο  

αιτιολόγησης της άποψής του επικαλείται το 4,1%, χωρίς όμως να δηλώνει τη συμφωνία του ή τη 
διαφωνία του με το περιεχόμενο του αποσπάσματος, ενώ το 6,3% των ερωτώμενων δεν απάντησε 
καθόλου στο συγκεκριμένο ερώτημα.  

Με βάση το περιεχόμενο των αξόνων αυτών, συγκροτούνται δύο αντιτιθέμενες ομάδες 

αντιλήψεων. Τα χαρακτηριστικά της πρώτης ομάδας είναι η περιχαράκωση, ο έντονος παρελθοντικός 
προσανατολισμός και η βαθιά προσήλωση στο έθνος, η οποία εκφράζεται μέσα από κατεξοχήν 
εθνικιστικές θέσεις. Σε αυτήν ανήκουν όσοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να επιβιώσει από την 
απειλή της μαζοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας, της παγκοσμιοποίησης και του αφελληνισμού, 
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όσοι επικαλούνται την ελληνοχριστιανική παράδοση, όσοι συλλαμβάνουν το έθνος ως κοινότητα 
αίματος και πολιτισμού, εκείνοι που ταυτίζουν την Ελλάδα με την ιδέα της αντίστασης, καθώς επίσης 
και οι φοιτητές/-τριες που δήλωσαν ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο του αποσπάσματος, ακόμα κι 
αν δεν αιτιολόγησαν τη γνώμη τους αυτή.  

Η δεύτερη ομάδα αντιλήψεων, που συγκεντρώνει αθροιστικό ποσοστό 15,80%, έχει ως βασικά 
χαρακτηριστικά της τον κοσμοπολίτικο προσανατολισμό, το στοιχείο της προόδου και την τάση 
προσαρμογής στη νέα πολυπολιτισμική συνθήκη. Σε αυτήν ανήκουν οι φοιτητές/-τριες που θεωρούν 
ότι η Ελλάδα πρέπει χωρίς εθνικιστικές τάσεις να προσαρμοστεί και να αλληλεπιδράσει με το νέο 

πολυπολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, προκειμένου να προοδεύσει, όπως επίσης και 
όσοι/-ες ερωτώμενοι/-ες διαφωνούν με τις απόψεις του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, χωρίς να 
προβαίνουν σε κάποια αιτιολόγηση. Οι συγκεκριμένες ομάδες αντιλήψεων, αντιπροσωπεύοντας δύο 
εκ διαμέτρου αντίθετες στάσεις του δείγματος απέναντι στην εθνική ταυτότητα, συγκροτούν ένα 

δίπολο. Ο πρώτος πόλος, που εμφανίζεται να είναι ισχυρότερος, απαρτίζεται  από τους 
εθναμύντορες/εθνικιστές και ο δεύτερος, ασθενέστερος ομολογουμένως, περιλαμβάνει τους 
κοσμοπολίτες αντιστοίχως. Από την ένταξη στους δύο αυτούς πόλους εξαιρέθηκαν οι ερωτώμενοι/-
ες που επικαλέστηκαν κάποιον άλλο λόγο χωρίς να διατυπώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους 

με το απόσπασμα, καθώς και όσοι/-ες δεν απάντησαν καθόλου στο συγκεκριμένο ερώτημα της 
έρευνας. 

Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ερωτώμενοι/-ες συντάσσονται με τον πρώτο πόλο, 
(ποσοστιαίο άθροισμα των απόψεων με επίκεντρο το έθνος 73,8%), καθώς στις απαντήσεις τους 

εντοπίζονται έκδηλες τάσεις τόσο πολιτισμικού όσο και φυλετικού εθνικισμού. Γι’ αυτούς, η 
διαφύλαξη της εθνικής φυσιογνωμίας, της πολιτισμικής μοναδικότητας και της ελληνοχριστιανικής 
παράδοσης από την απειλή της παγκοσμιοποίησης και της νέας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας 
ανάγονται σε ύψιστη αποστολή και χρέος της κοινωνίας. Το ένδοξο παρελθόν, οι ρίζες της 

κοινότητας, τα κληροδοτημένα από γενιά σε γενιά ιδεώδη και οι αγώνες των προγόνων 
εκλαμβάνονται ως μια αέναη παρακαταθήκη που οφείλει πάση θυσία να μείνει αλώβητη, 
προκειμένου το έθνος να εξασφαλίσει την ίδια του την ύπαρξη στο παρόν και στο μέλλον. Αυτή όμως 
η εθνική υπαρξιακή αγωνία και ανασφάλεια μετασχηματίζεται διαμέσου του εθνικιστικού λόγου και 

του ψευδοδιλήμματος «επιβίωση ή αποδόμηση» σε φανατισμό, ο οποίος δίκην προμετωπίδας 
αντιτάσσεται από τα μέλη της κοινότητας στην επιχειρούμενη προσπάθεια της παγκοσμιοποίησης να 
αλώσει και να νοθεύσει τα προαιώνια χαρακτηριστικά της φυλής.  

 Στη συνείδηση ενός μέρους των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στον πόλο των 

εθναμυντόρων/εθνικιστών το έθνος και η εθνική ταυτότητα γίνονται αντιληπτά με βιολογικούς 
όρους, καθώς ταυτίζονται με τη φυλή. Η τελευταία φαντάζει στον νου τους ως μια οντότητα 
αυθύπαρκτη, αναλλοίωτη και αιώνια στον χρόνο, αποτελούμενη από μέλη με δεσμούς αίματος και 
όμοιες πολιτισμικές καταβολές. Ο βιολογισμός, η επίκληση δηλαδή της κοινής βιολογικής 

καταγωγής ως κριτηρίου για τη θεμελίωση του συνανήκειν, παραπέμπει σε μια ουσιοκρατική 
θεώρηση του εθνικού εαυτού. Η «στενή» αυτή αντίληψη του έθνους ως κοινότητας ομοαίματων, 
ευρισκόμενη στον πυρήνα του προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας, δημιουργεί στα άτομα την 
αίσθηση του μέλους σε μια μεγάλη υπερ-οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτής της υποτιθέμενης φυσικής 

και δεδομένης συγγένειας που διέπει τα μέλη της υπερ-οικογένειας, η αρχή της κοινής καταγωγής 
ανάγεται σε συμπαγές, απόλυτο και αμετάλλακτο κριτήριο, απαραίτητο και συνάμα ζωτικό για την 
ενότητα και την ομοψυχία του έθνους. Στο συλλογικό φαντασιακό το μυθικό αυτό κρ ιτήριο αποκτά 
τον χαρακτήρα θεσφάτου, από τη στιγμή που η τεκμηρίωσή του δεν είναι ούτε ρεαλιστικά εφικτή 

αλλά ούτε και η κοινότητα μοιάζει από την πλευρά της πάντα πρόθυμη να το θέσει υπό τη βάσανο 
μιας πιθανής αμφισβήτησης ή μιας ενδελεχούς διερεύνησης, η οποία μπορεί να αποβεί «μοιραία» 
τόσο για το αφήγημα της συνεχούς και αδιάρρηκτης ιστορικής διαδρομής του πληθυσμού στον χρόνο 
(Χριστόπουλος, 2018) όσο και για τη σχεδόν μεταφυσική πεποίθηση περί κοινής αιματογραμμικής 

συνέχειας (Στρατουδάκη, 2014). Το αίμα, δηλαδή η κοινή βιολογική καταγωγή, αποτέλεσε ένα από 
τα βασικά ιδεολογικά προτάγματα του κόμματος της Χρυσής Αυγής που μασκαρεύοντας το 
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ναζιστικό του χαρακτήρα με έναν δήθεν κοινότοπο εθνικισμό (Βανδώρος, 2017), αναδείχθηκε σε 
σημαντική πολιτική δύναμη της χώρας από τις αρχές έως τα τέλη σχεδόν της δεκαετίας του 2010, 
εκμεταλλευόμενη κυρίως την έξαρση του αντιμεταναστευτικού και ξενοφοβικού κοινωνικού 
ρεύματος όπως επίσης και τη δυσμενή συγκυρία της οικονομικής κρίσης (Roumanias et al., 2018) 

κατά τη διάρκεια της οποίας γιγαντώθηκαν τα κινήματα διαμαρτυρίας και κλονίστηκαν σφόδρα, εν 
μέσω μιας λαϊκίστικης ρητορικής, τόσο τα θεμέλια της ελληνικής πολιτικής καθεστηκυίας τάξης όσο 
και οι θεσμοί του δημοκρατικού πολιτεύματος (Ellinas, 2013; Charalambous & Christoforou, 2018). 
Η υποστασιοποίηση και αντικειμενικοποίηση του έθνους στη βάση του νεωτερικού μυθεύματος της 

κοινής καταγωγής, που παραπέμπει στη θεωρία του αρχεγονισμού και συγκεκριμένα στην 
κοινωνιοβιολογική προσέγγιση του εθνικισμού (Özkirimli, 2011), ενώ φαινομενικά πακτώνει την 
εθνική συνείδηση, στην πράξη κατασκευάζει μια πλασματικά ομογενοποιημένη εικόνα του έθνους, 
δομώντας συγχρόνως σταθερά και συστηματικά αποκλεισμούς και διακρίσεις εις βάρος όσων δεν 

ασπάζονται ή δεν εμπίπτουν στο αποκαλούμενο  «δίκαιο του αίματος». Ωστόσο, η καταγωγή και το 
«δίκαιο του αίματος» από ιστορικής άποψης, συνιστούν ασαφείς και μη εύκολα προσδιορίσιμες 
έννοιες. Όπως σημειώνει η Κουλούρη, «ένα έθνος-κράτος με ταραχώδη πολιτική και πολιτειακή 
πορεία, χρειάζεται πολύ ισχυρή δόση φαντασίας για να επικαλείται το όμαιμον των πολιτών του» 

(Κουλούρη, 2009). Στην ελληνική περίπτωση οι καταγωγικοί μύθοι, σύμφυτοι ρητά ή άρρητα με τον 
εθνικισμό και τον φυλετισμό (Αβδελά κ.ά., 2017), χρησιμοποιούνται με εργαλειακό τρόπο από 
ακραίους πολιτικούς και εκκλησιαστικούς ριζοσπαστικούς κύκλους, προκειμένου να αποκτήσουν 
λαϊκή απήχηση, να νομιμοποιήσουν τις ιδεολογικές επιδιώξεις τους και να καλλιεργήσουν στη 

συνείδηση της κοινότητας την ψευδεπίγραφη εικόνα των εγγυητριών δυνάμεων μιας άμωμης και 
αμόλυντης εθνικής ταυτότητας, ικανής να ανταποκρίνεται πλήρως στα αιτήματα της πολυπόθητης 
ισχυρής κοινωνικής συνοχής και της ηθικής δέσμευσης των ατόμων έναντι του εκλαμβανόμενου ως 
ανάδελφου έθνους. Επί της ουσίας όμως, αυτό που προωθούν οι ακραίο ι κύκλοι με την εθνικιστική 

τους ρητορεία και τη διαιώνιση των στερεότυπων μυθευμάτων είναι μια επίπλαστη εθνική 
αυτοεικόνα, συνώνυμη του αυτοβαυκαλισμού και της συναίνεσης σε μια ηθελημένη και σχεδόν 
αναπόδραστη συλλογική ταυτοτική πλάνη στην οποία το «δηλητηριώδες αφήγημα» της εθνικής 
καθαρότητας ανάγεται σε πρωταρχική αξία. Η παρατηρούμενη επιστροφή ενός μέρους της ελληνικής 

κοινωνίας σε μια φαντασιακή κατάσταση δεδομένης και αδιαπραγμάτευτης εθνικής ολότητας 
αντικατοπτρίζει πιθανότατα ένα τραυματισμένο «Εμείς» που νοσταλγικά οδηγείται στην ανάμνηση 
μιας συμβολικά φορτισμένης κοινής καταγωγής, της οποίας η βεβαιότητα αντιτάσσεται σε ένα 
εχθρικό παρόν και σε ένα αβέβαιο, ζοφερό, ακατανόητο και συμβολικά κενό μέλλον (Τσουκαλάς, 

2008). Υπό αυτές τις συνθήκες, αυτό που φαίνεται εν τέλει να παίζει κρισιμότερο ρόλο είναι η 
συντήρηση και η αναπαραγωγή του μυθεύματος της κοινής καταγωγής και όχι τόσο η ίδια η κοινή 
καταγωγή αυτή καθαυτή ως γεγονός (Smith, 2000).  

Όπως εξάγεται από τις απαντήσεις της πλειοψηφίας των φοιτητών/-τριών της έρευνας, η 

πολιτισμική αλληλεπίδραση των λαών, η υφιστάμενη πολιτισμική ετερογένεια της ελληνικής 
κοινωνίας και η νέα παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα αντιμετωπίζονται συλλήβδην με αρνητική 
ματιά και διάθεση. Κατά βάση στη συνείδησή τους τα συγκεκριμένα στοιχεία φαίνεται να 
λειτουργούν με καταστροφικό τρόπο στην επινοημένη ιδέα της αιώνιας και αθάνατης ουσίας του 

ελληνισμού αλλά και στην παραδοσιακά νοούμενη φυσιογνωμία της εθνικής ταυτότητας την οποία 
σχετικοποιούν, αποδομούν και τείνουν να την υποκαταστήσουν με μια νέα δήθεν ανθελληνική, 
ισοπεδωτική και επικίνδυνη θεώρηση του εθνικού εαυτού. Επομένως, η συνάντηση των 
διαφορετικών πολιτισμών δαιμονοποιείται και η πολιτισμική ανομοιογένεια της ελληνικής κοινωνίας 

ερμηνεύεται με όρους κυριαρχίας και «πολιτιστικού ιμπεριαλισμού». Δεν εκλαμβάνεται τόσο ως 
ευκαιρία επικοινωνίας, ωσμώσεων και αμοιβαιότητας, όσο ως μια κατάσταση συμβολικής 
σύγκρουσης και ανταγωνισμών όπου οι ισχυροί, οι πολυπληθείς ή οι πολιτισμικά διαφορετικοί 
μάχονται δόλια με σκοπό την αλλοτρίωση και την επιβολή στους ανίσχυρους, στους υστερούντες 

αριθμητικά ή στους πολιτισμικά ομοιογενείς. Αναμφίβολα, μια τέτοια μανιχαϊστική θεώρηση των 
πραγμάτων ρέπει προς τον σκοταδισμό, χαρακτηρίζεται στερεοτυπική και ιδιαζόντως εθνοκεντρική 
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(αν όχι εθνικιστική). Κάθε προοπτική εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινότητας, προσαρμογής της 
στη νέα κοινωνική και πολιτισμική συνθήκη ή μετατόπισής της από τις υφιστάμενες βεβαιότητες του 
χθες, ταυτίζεται από μέρους των φοιτητών/-τριών με την κατάπτωση της ανθρώπινης φύσης, την 
αποπνευματικοποίηση, τη μαζοποίηση και την απογύμνωση από τις υπερχρονικές παραδοσιακές 

αξίες του έθνους και της ορθόδοξης πίστης που σχεδόν νομοτελειακά συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 
τους, ακολουθώντας το κάθε μέλος της κοινότητας από τη στιγμή της γέννησης του μέχρι το θάνατο 
(Πεσμαζόγλου, 2009).  

Οι σύγχρονοι Έλληνες, εμφορούμενοι από «στείρα προγονοπληξία», ανασφάλεια και 

σύμπλεγμα κατωτερότητας στην εθνική τους ταυτότητα, υποτιμούν σχεδόν ανακλαστικά τον εθνικό 
και πολιτισμικό «Άλλο» που διαβιεί εντός ή εκτός του εθνικού κράτους, σε μια προσπάθεια να 
τονώσουν τον εθνικό εγωισμό και να νιώσουν υπέρτεροι ή πολιτισμικά περιούσιοι (Ηρακλείδης, 
2001). Κυριαρχούμενοι από το ανιστορικό ιδεολόγημα του αέναα κατατρεγμένου, αδύναμου, 

αδικημένου και απειλούμενου από τους άλλους λαού, αναζητούν απεγνωσμένα τα ερείσματά τους 
στη «βαριά» ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά του παρελθόντος, καλλιεργώντας διαχρονικά και 
σχεδόν συστηματικά μια αμυντική και συνάμα φοβική στάση απέναντι στην πολιτισμική ετερότητα, 
στην πρόοδο αλλά και στη μετεξέλιξη τόσο της φυσιογνωμίας της κοινωνίας τους όσο και των ιδεών 

τους. Μεταξύ των παραγόντων που πυροδοτούν τον αμυντισμό και την καχυποψία έναντι κάθε 
νεωτερισμού ή πιθανής επαναθεώρησης των προσδιοριστικών στοιχείων της ελληνικής εθνικής 
ταυτότητας, συγκαταλέγονται οι ολοένα και αυξανόμενες διεθνείς μετακινήσεις πληθυσμών, τα 
προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα των τελευταίων ετών με προορισμό την Ευρώπη και 

ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα, όπως επίσης και οι άνευ προηγουμένου θεμελιακές κοινωνικο-
οικονομικές μεταβολές, ειδικά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Στη 
συνείδηση των περισσότερων φοιτητών/-τριών της παρούσας έρευνας, η πρόκληση δεν  φαίνεται να 
είναι η αλλαγή και ο συντονισμός με τον νέο κόσμο, αλλά η διατήρηση των κεκτημένων και η εμμονή 

σε μια ανεξίτηλη εθνική εικόνα του εαυτού που θρέφεται και αναπτύσσεται με τη μυθική ιστορική 
και γνήσια πολιτισμική «τροφή» του αιώνιου χθες. Ο Τσουκαλάς αναφέρει πως «πολύ λίγες άλλες 
συλλογικές εθνικές οντότητες παρουσιάζουν με τόσο έμμονο τρόπο μια σειρά από συνεκτικά 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα οποία φαίνεται να αναπαράγονται επί μακρόν» (Τσουκαλάς, 2000). 

Βάση αυτού, οι Έλληνες μαζί με τους Εβραίους, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ίσως τα πιο ενδεικτικά 
παραδείγματα λαών στους οποίους η σύγχρονη εθνική πολιτισμική συνοχή και η συνέχεια κατέχουν 
διαχρονικά εξέχοντα αλλά και συνάμα κρίσιμο ρόλο.  

Απότοκα μιας τέτοιας φυσιογνωμίας στην εθνική κουλτούρα όμως, είναι η περιχαράκωση, η 

ξενοφοβία, ο ακραίος συντηρητισμός και η εσωστρέφεια. Στον υποτιθέμενο κίνδυνο της ισοπέδωσης 
των πολιτιστικών και εθνικών χαρακτηριστικών προβάλλεται ως μοναδική λύση η ενεργή και 
συνεχής λαϊκή επαγρύπνηση, η συμβολική ρήξη με κάθε τι μη ελληνικό και ετερογενές, η άρνηση 
και η αντίσταση, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εθνική συνεκτικότητα αλλά και η εθνο -ρομαντική 

ιδέα μιας διαχρονικά ανόθευτης πολιτισμικής και ιστορικής κοινότητας. Η διαχρονικότητα στην 
Ελλάδα, εμφανίζοντας κατά μία έννοια τις ίδιες ομοιότητες με το γενεαλογικό δέντρο, ανάγεται σε 
αυταξία, λειτουργώντας παράλληλα ως μόνιμο καταφύγιο και επωδός κάθε εθνικιστικής ρητορικής 
(Θαλάσσης, 2007). Το στοιχείο της αντίστασης, συνώνυμο αφενός της διεκδίκησης ή της διαφύλαξης 

υψηλών ιδανικών και αφετέρου της επιβίωσης ή του φοβικού συνδρόμου απέναντι στον εχθρικό 
«Άλλο», αναγνωρίζεται de facto ως ειδοποιό και εγγενές γνώρισμα της ελληνικής ταυτότητας και 
της ιστορικής πορείας του έθνους στον χρόνο, το οποίο όλοι στο παρόν έχουν ηθική υποχρέωση να 
υπηρετήσουν εμπράκτως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η «αθανασία» της ελληνικότητας και να 

διασωθούν οι επαπειλούμενες αξίες που εκπορεύονται τόσο από το πολιτισμικό μεγαλείο των 
προγόνων όσο και από τη χριστιανική παράδοση. Πρόκειται επί της ουσίας για έναν αγώνα 
επιβίωσης, ένα κάλεσμα εθνικής πανστρατιάς με διακύβευμα τη διαφύλαξη των «ιερών και των 
οσίων» του γένους από κάθε είδους ξένη ή εγχώρια επιβουλή. Στην πραγματικότητα όμως, οι 

φερόμενοι ως επιβουλεύοντες τις περισσότερες φορές ανήκουν στη σφαίρα του φανταστικού ή σε 
εκείνη της συνωμοσιολογίας, τις οποίες συχνά πυκνά περιδιαβαίνει διανοητικά το έθνος, 
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αναζητώντας άλλοθι ή ακόμα και μεταφυσικές απαντήσεις για την τόνωση της εθνικής 
αυτοπεποίθησης, τη δικαιολόγηση και νομιμοποίηση των ακραίων στάσεών του, καθώς επίσης και 
για την ερμηνεία των στιγμών της αποτυχίας του.  

Η πολιτισμική αυτή μάχη για την κατίσχυση του εθνικού στοιχείου και της μονοφωνίας έναντι 

της οικουμενικότητας και του πλουραλισμού, ευνοεί συχνά τη συσσωμάτωση ορισμένων 
επικίνδυνων ιδεολογικών συστατικών όπως αυτών του λαϊκισμού, του εθνικισμού και του 
θρησκευτικού φονταμενταλισμού, που συνιστούν βασικά δομικά υλικά του ακροδεξιού λόγου. Η 
Άκρα Δεξιά στην Ελλάδα, περιθωριοποιημένη κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο και εκλογικά 

καχεκτική, κατάφερε ειδικά μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και κυρίως τη δεκαετία του 2010, 
να επανέλθει ενισχυμένη στο προσκήνιο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής κεφαλαιοποιώντας 
εκλογικά (Γεωργιάδου, 2015, 2019α, 2019β· Φραγκουδάκη, 2013) τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την κρίση 
αξιών και τη ραγδαία αύξηση του πολιτικού κυνισμού (Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς 

Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2016· ΔιαΝΕΟσις, 2017· 
Κακεπάκη κ.ά, 2019). Επανασυστήνοντας στην ελληνική κοινωνία τον εθνικιστικό λόγο ως 
κατεξοχήν αντισυστημικό και υπερπατριωτικό και έχοντας ως όχημα τον λαϊκισμό, αναζωπύρωσε 
τον πολιτισμικό φανατισμό, τη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό και τη δυσανεξία απέναντι στην 

ετερότητα και στο κράτος δικαίου, υπό τα χειροκροτήματα πλήθους φιλήσυχων και νομοταγών 
πολιτών (Κούρτοβικ, 2012). Οι συγκεκριμένες ιδεολογικές στρεβλώσεις, που οξύνονται ιδιαίτερα σε 
περιόδους κρίσης και απροσδόκητων ή βίαιων κοινωνικών αλλαγών, έχουν την ικανότητα να 
συσπειρώνουν διαμέσου μιας συναισθηματικά φορτισμένης και εθνικοφανούς  ρητορικής των 

εκφραστών τους, ιδεολογικά ετερόκλητες λαϊκές μάζες και υποστηρικτές από όλο σχεδόν το 
κοινωνικο-δημογραφικό και πολιτικό φάσμα (Γεωργιάδου, 2015β), κάτι που αποδείχθηκε και στην 
περίπτωση της εκλογικής ανόδου της ελληνικής Ακροδεξιάς, που ενώ την παρούσα χρονική στιγμή 
διανύει μια περίοδο πολιτικής αποδυνάμωσης, ωστόσο οι ιδέες και η ατζέντα της φαίνεται να 

εξακολουθούν, όπως προκύπτει και στην περίπτωση των απαντήσεων της πλειονότητας των 
φοιτητών/-τριών της έρευνας, να βρίσκουν θέση στις αντιλήψεις της ελληνικής κοινότητας 
(Βασιλάκη κ.ά., 2021· Prorata, 2020). 

Προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και ο θεσμός της Εκκλησίας, ως ένας από τους πιο 

σταθερούς συμμάχους και επικοινωνιακούς διαύλους της εθνικιστικής ρητορικής στην Ελλάδα. Τόσο 
στην περίπτωση του αποσπάσματος του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου που παρατέθηκε στο 
ερωτηματολόγιο της έρευνας όσο και σε πλήθος άλλων περιπτώσεων, καταδεικνύεται πως οι 
εκπρόσωποι του Κλήρου στις δημόσιες τοποθετήσεις τους εγκολπώνονται συστηματικά τον 

ονειρικό, μεγαλόστομο και μεταφορικό λόγο του εθνικισμού, κινούμενοι παράλληλα στο γνώριμό 
τους πεδίο, αυτό της ηθικής περιχαράκωσης του εαυτού (Θεοδωρίδης, 2015· Λίποβατς, 2017). Στη 
μακροχρόνια διαμάχη για το Μακεδονικό, σε εκείνη για τις ταυτότητες τη δεκαετία του 2000, όσο 
και σε άλλες μεταγενέστερες, με αφορμή διάφορα ακανθώδη ζητήματα της επικαιρότητας, η 

ελληνική Εκκλησία άδραξε την ευκαιρία προκειμένου να εισβάλλει στη σφαίρα της δημόσιας ζωής, 
επιχειρώντας να αυξήσει διαμέσου του βαθιά συντηρητικού και απόλυτα ιδεολογικοποιημένου 
θρησκευτικού της λόγου την επιρροή της αφενός στη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης και 
της ταυτότητας του λαού και αφετέρου στα πολιτικά τεκταινόμενα της χώρας (Μεζίλη, 2007).   

Στον αντίποδα, ο δεύτερος και σαφώς πιο αποδυναμωμένος πόλος των κοσμοπολιτών, 
συγκεντρώνει ποσοστιαίο άθροισμα 15,80%, αντιπροσωπεύοντας μια εντελώς διαφορετική οπτική 
για την εθνική και πολιτισμική ταυτότητα, όπως επίσης και για τον σύγχρονο κόσμο. Οι φοιτητές/-
τριες που ανήκουν στον πόλο αυτό, εμφανίζουν σαφώς μεγαλύτερο βαθμό προσαρμοστικότητας ή 

ετοιμότητας προσαρμογής απέναντι στο νέο πολυπολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 
Διαχωρίζοντας τη θέση τους από τις πλειοψηφούσες εθναμυντορικές και εθνικιστικές θέσεις, που 
αντλούν τα σημεία αναφοράς τους απ’ τον παλιό κόσμο, υιοθετούν μια πιο προοδευτική και 
ευρύχωρη εκδοχή της εθνικής ταυτότητας, τέτοια που να την καθιστά συγχρόνως πορώδη και 

συμπεριληπτική έναντι της πολιτισμικής διαφοράς αλλά και ανοιχτή σε αλλαγές και επαναθεωρήσεις 
οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στον διαπολιτισμικό διάλογο και στην ικανοποίηση της ανάγκης 
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για κατανόηση και σεβασμό της ετερότητας. Επομένως, αντίθετα με όσους παραμένουν 
περιχαρακωμένοι και εμμονικά προσκολλημένοι σε μια νεωτερική αντίληψη της ελληνικής 
ταυτότητας και σε μια αυτοεικόνα που παραπέμπει σε ένα έθνος-σκαντζόχοιρο (Λιάκος, 2018), οι 
κοσμοπολίτες δεν αντιμετωπίζουν τη συνύπαρξη με τον εθνικό, θρησκευτικό, φυλετικό ή 

πολιτισμικό «Άλλο» ως εχθρική δύναμη για τον ελληνισμό και την εθνική συνοχή αλλά ως ένα  
αναπόσπαστο και ισότιμο μέρος της κοινότητας, η αλληλεπίδραση με το οποίο μπορεί να οδηγήσει 
σε μια ανανοηματοδότηση της εθνικής ταυτότητας, βασιζόμενη λιγότερο στην παραδοσιακή 
αντίστιξη ή αντιπαράθεση με το αλλότριο στοιχείο και περισσότερο σε μια σύλληψη του εθνικού 

εαυτού υπό το πρίσμα της κατανόησης, της αμοιβαιότητας και της αναγνώρισης της αξίας της 
διαφορετικότητας του αλλότριου.  

Εξετάζοντας τις απόψεις των φοιτητών/-τριών στο απόσπασμα του Αρχιεπισκόπου 
Χριστόδουλου από τη σκοπιά της ιδεολογικής τους αυτοτοποθέτησης διαπιστώνεται πως και στις 

δύο κυρίαρχες ομάδες αντιλήψεων συνυπάρχουν ιδεολογικά ετερογενείς δυνάμεις. Στον πόλο των 
εθναμυντόρων-εθνικιστών ηγεμονεύει μια ισχυρή πλειοψηφία που στην παρούσα έρευνα δεν 
τοποθετεί ιδεολογικά «πουθενά» τον εαυτό της, ενώ η δεύτερη πιο ισχυρή ομάδα είναι αυτή που 
εμφορείται κυρίως από αριστερές, πλην όμως όπως φαίνεται, εθνικιστικές αντιλήψεις. Στον ίδιο πόλο 

εξίσου ενισχυμένος εμφανίζεται και ο χώρος της Δεξιάς και της Κεντροδεξιάς, εκτός από την 
Ακροδεξιά που εκπροσωπείται με ισχνό ποσοστό. Απ’ την άλλη, στον πόλο των κοσμοπολιτών, ο 
βασικός ιδεολογικός εκφραστής είναι πρωτίστως η Αριστερά (καθώς το ½ περίπου όσων συγκροτούν 
τον πόλο αυτό έχει αριστερές πολιτικές πεποιθήσεις), με εκείνους που δεν τοποθετούνται πολιτικά 

«πουθενά» στο φάσμα του παραδοσιακού ιδεολογικού άξονα Αριστεράς-Δεξιάς, να συγκροτούν τη 
δεύτερη ισχυρότερη ποσοστιαία ομάδα. Ο δε χώρος της Δεξιάς και της ευρύτερης Δεξιάς 
υποεκπροσωπείται, συγκεντρώνοντας ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό, γεγονός που καταδεικνύει πως 
οι υποστηρικτές του υιοθετούν μια αντίληψη για την εθνική ταυτότητα πιο συμπαγή και «στεγανή» 

και μάλλον εχθρική απέναντι στην παγκοσμιοποίηση και το πολυπολιτισμικό στοιχείο. Και στις δύο 
ομάδες αντιλήψεων η παρουσία όσων δηλώνουν ανένταχτοι ιδεολογικά είναι ισχυρή (58,3% στον 
πλειοψηφούντα πόλο των Εθναμυντόρων/εθνικιστών και 40% στον πόλο των κοσμοπολιτών). Θα 
σημείωνε κανείς πως οι φοιτητές/-τριες που δηλώνουν στην έρευνα ιδεολογικά ανένταχτοι 

συγκροτούν ένα άμορφο σύνολο πολτοποιημένων και ετερόκλητων αντιλήψεων και νοοτροπιών 
(Παπασαραντόπουλος, 2017) που έχουν τόσο αντι-παγκοσμιοποιητικά, οπισθοδρομικά και 
εθνικιστικά χαρακτηριστικά (με αριστερόστροφες ή δεξιόστροφες ιδεολογικές καταβολές) όσο και 
κοσμοπολίτικα ή πιο προοδοκεντρικά.  

3. Συμπεράσματα 

Αυτό επομένως που αναδεικνύεται μέσα από τις απαντήσεις των φοιτητών/-τριών στο 

απόσπασμα του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, είναι ένας δυϊσμός αντιλήψεων αναφορικά με τον 
εθνικό εαυτό, τέτοιος που θα μπορούσε κάποιος να κάνει λόγο για «δύο Ελλάδες» (Μπουκάλας, 
2001), συνυπάρχουσες και συγχρόνως αντιτιθέμενες μεταξύ τους. Οι δύο βασικοί πόλοι που τις 
αντιπροσωπεύουν, παραπέμπουν κατά μια έννοια, έστω και υποθετικά, στο σχήμα του «πολιτισμικού 

δυϊσμού» (Διαμαντούρος, 2000) ή σε εκείνο των «ανοιχτών και κλειστών κοινωνιών» (Πόππερ, 
2003· Χαρίσης, 2001· Μαργαρίτης, 2018). Αποτιμώντας συνολικά τις αντιλήψεις των φοιτητών/-
τριών της έρευνας για την εθνική ταυτότητα, διαπιστώνεται γενικότερα η ύπαρξη ενός διάχυτου 
συντηρητισμού, ο οποίος δομείται με βασικό συστατικό τις εθνικιστικές θέσεις. Η πλειονότητα του 

δείγματος έχει στραμμένη τη ματιά της στο παρελθόν. Αυτή η διάσταση του χρόνου φαίνεται να 
λειτουργεί κανονιστικά προς το παρόν και το μέλλον, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο αντιλήψεων για 
τον εθνικό εαυτό και τους Άλλους, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον 
παρωχημένο και οπισθοδρομικό. Υπό αυτή την έννοια η πρόοδος και η αλλαγή δαιμονοποιούνται, 

ακριβώς επειδή εκλαμβάνεται ότι στρέφονται ενάντια στις αδήριτες νομοτέλειες του παρ ελθόντος 
προκαλώντας ρήξεις και απομαγεύοντας - αποϊεροποιώντας τον κόσμο. Επομένως, η βασική 
επιθυμία της πλειονότητας των φοιτητών/-τριών είναι η διαβίωση σε μια κοινωνία και σε ένα διεθνές 
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περιβάλλον που θα θεωρείται ασφαλές και συγχρόνως οικείο. Για να  καταστεί αυτό εφικτό οι 
περισσότεροι/-ες έχουν τη γνώμη πως θα πρέπει να διαφυλαχθεί η πολιτισμική ομοιογένεια και η 
παράδοση, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να συντηρηθεί πάσει θυσία το ιδεολόγημα τόσο της 
αδιάσπαστης ιστορικής συνέχειας του έθνους όσο και εκείνο που συνυφαίνεται με την περιούσια και 

ανάδελφη φύση των Ελλήνων. Στη νέα κοινωνική πραγματικότητα όμως  του 21ου αιώνα, τέτοιες 
απόψεις και αντιλήψεις από μέρους των εκπαιδευτικών μόνο σκεπτικισμό μπορούν να προκαλέσουν. 
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Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία προσδιορίζονται οι  πρακτικές διαχείρισης των συγκρούσεων  μεταξύ  
εκπαιδευτικών.Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με την μέθοδο της συνέντευξης σε 14 
νηπιαγωγούς αστικών-ημιαστικών περιοχών του Ηρακλείου.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ύπαρξη 
συγκρούσεων αποτελεί συχνό φαινόμενο και λόγο αποχώρησης από το συγκεκριμένο 

νηπιαγωγείο.Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων, οι συνηθέστερες πρακτικές διαχείρισης 
των συγκρούσεων είναι σε  διαφορετική σειρά από αυτές της βιβλιογραφίας.Συγκεκριμένα: 
Εθελοντική αποχώρηση από συγκεκριμένο σχολείο, ενημέρωση ανωτέρων, μη επίλυση θεμάτων, η 
προϊσταμένη επιβάλει την άποψή της, διάλογος για επίλυση των προβλημάτων, αποφυγή επίλυσης 

θεμάτων, συμβιβασμός–υποχώρηση, συνεδρίαση Σ.Δ..Συμπερασματικά η διαχείριση των 
συγκρούσεων  πρέπει να διαπνέεται από πνεύμα σεβασμού και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
όλων ώστε να μειώνονται οι αρνητικές  συνέπειες. 
 

Λέξεις κλειδιά: διαχείριση συγκρούσεων, τεχνικές.  

1.Εισαγωγή  

Ένα εργασιακό περιβάλλον είναι αποδοτικό όταν διακατέχεται από πνεύμα υποστήριξης και 
κατανόησης.Όμως οι συγκρούσεις σ’ ένα εκπαιδευτικό οργανισμό αποτελούν αναμενόμενο 
φαινόμενο.Η διαχείριση συγκρούσεων αναφέρεται στις στρατηγικές που είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι υπάρχοντες  προβληματικές καταστάσεις.  

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2733486/theFile/2733487
https://doi.org/10.1080/13608746.2013.782838
http://eprints.lse.ac.uk/88708/1/Christodoulakis_Golden%20Dawn_Published.pdf
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Η σύγκρουση εμφανίζεται ανάμεσα σε άτομα-ομάδες που βρίσκονται σε διαφορετικές 
ιεραρχικές θέσεις.Μπορεί να αποκτήσει καταστροφική, ή υγιή δομή εξέλιξης  (φιλονικίας, ή 
υποκίνησης ενδιαφέροντος) (Deutsch, 2003).   

Οι συγκρούσεις μπορεί να είναι συγκρούσεις συμφερόντων, να αφορούν προσωπικούς ή 

επαγγελματικούς στόχους, διαφορετικές απόψεις, ζήλια και εχθρότητα που πηγάζουν από 
προσωπικές καταστάσεις ή από τις συνθήκες που επικρατούν στη σχολική μονάδα (Σαΐτης, 2014).  

2.Διαχείριση Συγκρούσεων 

Η διαχείριση συγκρούσεων στοχεύει στην ανάδειξη των θετικών συνεπειών των συγκρούσεων 
που μπορεί να συμβάλουν καθοριστικά στην εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα της σχολικής 
μονάδας(Blake & Mouton, 1970) ενώ η επίλυση συγκρούσεων αφορά τον τερματισμό  των 

συγκρούσεων ή την ελαχιστοποίησή τους(Rahim, 2002). 
Η αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας εξαρτάται από το ρόλο της ηγεσίας και την 

ικανότητα του  ηγέτη να διαχειρίζεται τις διενέξεις, υιοθετώντας  διαδικασίες που διασφαλίζουν με 
θετικό τρόπο τη διευθέτηση και επίλυση τους(Everard & Morris 1999 · Hoy & Miskel, 2005). 

2.1.Μοντέλα Διαχείρισης Συγκρούσεων 

 Η διαχείριση των συγκρούσεων πρέπει να διαπνέεται από πνεύμα ηθικής και να 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων. Οι συμμετέχοντες σε αυτές εξοικειώνονται με τεχνικές 
αντιμετώπισης των συγκρούσεων  μειώνονταις τις καταστρεπτικές συνέπειές τους(Rahim, 2002).  

Οι Blake & Mouton,(1964) ανέπτυξαν ένα μοντέλο πέντε τεχνικών χειρισμού των  
συγκρούσεων, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ηγέτης της σχολικής μονάδας, κατά την διάρκεια  

πιθανών συγκρούσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού.  
1.Η τεχνική της κυριαρχίας. Ο ηγέτης επιβάλλει την άποψή του, λόγω εξουσίας στην δομή 

της ιεραρχίας χωρίς να επιλύει ουσιαστικά τα υπάρχοντα ζητήματα. Η τεχνική αυτή  καλό είναι  να 
εφαρμόζεται σπάνια, όταν επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα αποφάσεις.  

2.Η τεχνική της αποφυγής. Χαρακτηρίζεται από  στάση απάθειας και αδιαφορίας απέναντι σε 
κάποιο πρόβλημα και τα μέλη δεν έχουν ενεργό στάση σχετικά με τη λύση του ζητήματος. Έτσι τα 
προβλήματα δε λύνονται ή λύνονται με καθυστέρηση.   

3.Η τεχνική της εξομάλυνσης. Έχει ως αποτέλεσμα τη θυσία των αναγκών της μιας πλευράς 

προς χάριν των αναγκών της άλλης. Δίνεται  έμφαση  στην ύπαρξη  αρμόνικων σχέσεων μεταξύ των 
μελών μιας ομάδας  και όχι στην εξεύρεση της καλύτερης λύσης.  

 4..Η τεχνική του συμβιβασμού. Τα  εμπλεκόμενα μέρη προσπαθούν να βρουν μια μέση λύση, 
μια χρυσή τομή,  ώστε να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές, διατηρώντας όμως τις διαφορές τους. 

Το μειονέκτημά είναι ότι αποτελεί μια επιφανειακή λύση, η οποία σπάνια ικανοποιεί τις πραγματικές 
ανάγκες  των εμπλεκόμενων πλευρών (Μπουραντάς, 2002).  

5.Η τεχνική της συνεργασίας. Η τεχνική αυτή είναι ευεργετική γιατί αξιοποιούνται τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι γνώσεις, οι εμπειρίες της κάθε ομάδας για την εύρεση της 

καταλληλότερης λύσης. Εστιάζει στην ικανοποίηση των αναγκών και στην επίλυση θεμάτων και των 
δύο πλευρών, σε κλίμα  αμφίδρομης επικοινωνίας (Di  Paola & Hoy, 2001).  

Οι διευθυντές οφείλουν να μην κάνουν συχνά χρήση των μεθόδων της κυριαρχίας  και της 
αποφυγής στην αντιμετώπιση συγκρούσεων των μελών του σχολείου. Ενδείκνυται να αξιοποιήσουν 

περισσότερο τη στρατηγική του συμβιβασμού και της συνεργασίας.  

2.2. Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 

Η αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης, κάποιες φορές μπορεί να έχει επιθετική μορφή:«εγώ 
κερδίζω, εσύ χάνεις», όταν οι  θέσεις των εμπλεκόμενων μερών είναι αδιάλλακτες και ασκείται 
έλεγχος στους άλλους, επιβραβεύοντας ή επιπλήττοντάς τους.(Hanson, 1996).  

Τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων, για την αντιμετώπιση τους, είναι(Κάντας 1998) :  
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 Α)Η σύσταση ομάδων εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο αναλάμβάνει πρωτοβουλίες για  
την εκπαίδευση, των μελών του σχολείου στην επίλυση των συγκρούσεων και την καλλιέργεια 
τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

Β)Η παρότρυνση για συνεργασία των εκπαιδευτικών η οποία θα διέπεται από όρια και κανόνες 

σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της ηγεσίας  και με τη σύμφωνη γνώμη όλων. Έτσι  
ενθαρρύνεται ο διάλογος, η επικοινωνία και η διαχείριση των διενέξεων.  

Επιπρόσθετα σημαντική είναι και η τεχνική «του οργανώνειν»(Σαΐτη,2014), όπου γίνεται 
προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η σύγκρουση «εν τη γενέσει της»(Ζμάς, 2012), να γίνει κατανοητή η 

φύση της σύγκρουσης, τα αίτια και οι συνθήκες που τη δημιούργησαν (Κουτούζης, 2015).  
Ο Πιντέλογλου(2000), αναφέρει μεθόδους διαχείρισης οι οποίες περιλαμβάνουν την 

παρέμβαση τρίτων:  
α) H διαιτησία: Κάποιος ειδικός αναλαμβάνει να διαχειριστεί τη σύγκρουση και να προβεί σε 

εξεύρεση λύσης που θα δεσμεύσει και τα δύο μέρη(Tjosvold & Tjosvold, 1995).   
 β) Η διαμεσολάβηση:Ένα τρίτο πρόσωπο αναλαμβάνει τη διαχείριση της σύγκρουσης έτσι 

ώστε τα αντιμαχόμενα μέλη να καταλήξουν σε μια λύση, επιδιώκοντας  αμοιβαίο όφελος, με στόχο   
να γίνουν από κοινού υποχωρήσεις(Κάντας, 1995· D’ Oosterlinck & Broekaert, 2003 · Greenberg & 

Baron, 2013).  
γ) Η διευκόλυνση. Περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές, από ένα τρίτο άτομο, προκειμένου να 

διευκολύνει τις δύο πλευρές  να συμφωνήσουν(Thomas, 1990· Masters & Albright, 2002).  
δ) Η διαπραγμάτευση.Τα αντιμαχόμενα μέρη αναπτύσσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία  ώστε, 

μέσω της διαπραγμάτευσης, να καταλήξουν σε συμφωνία(Robbins & Judge, 2011·  Greenberg & 
Baron, 2013).    

Το μοντέλο των Everard & Morris(1999) περιλαμβάνει τις εξής στάσεις απέναντι στις 
συγκρούσεις:  

 1.Αποφυγή: Το άτομο ελπίζει ότι θα επιλυθεί το πρόβλημα από μόνο του και  αποσιωπά τη 
σύγκρουση.Συνοδεύεται από απάθεια, απόσυρση και αδιαφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  η 
λανθάνουσα σύγκρουση  να παραμένει άλυτη.   

 2.Μάχη: Το άτομο υπερασπίζεται αυτό που θεωρεί σωστό και προσπαθεί να πετύχει μία 

προσωπική νίκη.Εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε μορφή δύναμης-εξουσίας και δε σέβεται τις ανάγκες 
ή τα συμφέροντα των άλλων.Είναι η κλασική θεώρηση της σύγκρουσης  τύπου «κερδίζω – χάνεις».  

3.Εξομάλυνση προβλημάτων:Η διάθεση είναι υποχωρητική και συνεργατική και θέτει ως 
προτεραιότητα τα συμφέροντα των άλλων. Στην ουσία επικρατεί η προσαρμογή, η διευκόλυνση, 

όπου η μία  πλευρά ανταποκρίνεται στις ανάγκες της άλλης.   
4.Συμβιβασμός: Αναζητούνται λύσεις, χωρίς να είναι απαραίτητα οι πιο εποικοδομητικές, με 

στόχο την  ικανοποίηση  και των δύο πλευρών. Συχνά οδηγεί σε  αμοιβαίες  υποχωρήσεις ή  σε  
«παζάρια» μεταξύ των δύο πλευρών .  

5.Επίλυση προβλημάτων:Η μέθοδος απαιτεί την προσεκτική μελέτη των αναγκών, αντιλήψεων 
και συμφερόντων των συγκρουόμενων, ώστε να είναι εφικτή η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων 
αντιμετώπισης της κατάστασης. Είναι η έκφραση της στρατηγικής «κερδίζω –κερδίζεις. Οδηγεί στην 
πλήρη ικανοποίηση των διαφωνιών των αντιμαχόμενων μερών μέσω της κοινά αποδεκτής 

διαχείρισης του ζητήματος.Τα άτομα αποκτούν ενσυναίσθηση αντιμετωπίζοντας εποικοδομητικά μία 
διαφωνία, ανακαλύπτοντας την κοινά αποδεκτή λύση(Βασιλείου, 2013).   

Η τεχνική διευθέτησης των συγκρούσεων που ο/η διευθυντής/-τρια επιλέγει, προς τους 
εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ικανότητά του/της να 

επικοινωνεί εποικοδομητικά(Uzun & Ayik, 2017).  
 Η επίλυση των συγκρούσεων αποσκοπεί στο να επιτρέψει στους ανθρώπους να δουν τον « 

κόσμο» από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δουν τις διαφορές πιο εποικοδομητικά (Barash & 
Webel,2002).  
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Σύμφωνα με τον Cohen(2005), η  διαχείριση συγκρούσεων  έχει το σχήμα   πυραμίδας  όπου 
διακρίνονται τέσσερα επίπεδα. Από κάτω προς τα πάνω  είναι:  η πρ όληψη της σύγκρουσης, η 
διαχείριση  της σύγκρουσης, η  διαμεσολάβηση και η διαιτησία, στην κορυφή.  

 Το πρώτο επίπεδο χαρακτηρίζεται από απουσία συγκρούσεων ενώ η διαμόρφωση  κατάλληλου 

σχολικού κλίματος διευκολύνουν την πρόληψη τους(Hakvoort, 2010). Το δεύτερο επίπεδο 
περιλαμβάνει τη διαχείριση συγκρούσεων οι οποίες επιλύονται με τη μέθοδο της  διαπραγμάτευσης. 
Αυτό προϋποθέτει οι εκπαιδευτικοί, να κατανοήσουν την συνεισφορά της δικής τους συμπεριφοράς, 
στη διαχείριση των συγκρούσεων και να αναλάβουν το  μερίδιο ευθύνης τους.  

Στο τρίτο επίπεδο της διαμεσολάβησης, τον ρόλο του διαμεσολαβητή, τις περισσότερες 
περιπτώσεις, τον αναλαμβάνει ο/η διευθυντής-ντρια του σχολείου.Το τέταρτο επίπεδο περιλαμβάνει 
τη διαιτησία, συνήθως από ανωτέρους.   

Η διαχείριση των συγκρούσεων έχει επιτύχει το στόχο της όταν βρεθεί  μια ευνοϊκή προσέγγιση 

και μια συναινετική συμφωνία που  να ικανοποιεί  όλα  τα μέρη.  

3.Μεθοδολογία Έρευνας 

Η ποιοτική έρευνα κρίθηκε κατάλληλη μέθοδος για τη μελέτη ενός ζητήματος που δεν έχει 
διερευνηθεί επαρκώς.Παράλληλα παρέχει μια πιο ολιστική προσέγγιση της πραγματικότητας 
(Freebody,2004). H συνέντευξη ενδείκνυται ιδιαίτερα όταν το ζητούμενο, είναι η διερεύνηση 
προσωπικών βιωμάτων, αντιλήψεων και συμπεριφορών σε σχέση με κοινωνικές διαδικασίες.  

Συμμετέχουσες στην έρευνα αποτελούν 14 νηπιαγωγοί και προϊσταμένες, που έχουν δουλέψει 
σε δεκατέσσερα δημόσια αστικά ή ημιαστικά νηπιαγωγεία του Ηρακλείου. Οι δέκα τρεις νηπιαγωγοί 
είναι μόνιμες. Οι δέκα είναι παντρεμένες με παιδιά,  δύο διαζευγμένες με παιδιά. Οι 13 είναι μεταξύ 
34-49 ετών, έχουν δουλέψει σε 1 έως 10 σχολεία τα τελευταία 10 χρόνια (Μ.Ο.: 4,1) και συνολική 

υπηρεσία από 9 έως 27 έτη (Μ.Ο.:16,2 έτη). Δύο είχαν τελειώσει Σχολή Νηπιαγωγών διετούς 
φοίτησης. Οι υπόλοιπες είχαν τελειώσει Πανεπιστημιακό τμήμα, 3 είχαν  μεταπτυχιακό, 1 είχε Β’ 
πτυχίο και 1   Διδακτορικό. 

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν δια ζώσης ή τηλεφωνικά. Για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Διασφαλίστηκε η 
εμπιστευτικότητα & ο σεβασμός  της ανωνυμίας των νηπιαγωγών .  

3.1. Ερευνητικά ερωτήματα    

• 1.Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης των συγκρούσεων 
μεταξύ συναδέλφων σε ολιγοθέσια σχολεία  σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτώμενων 
νηπιαγωγών;  

• 2.Η αλλαγή σχολείου ή η αποχώρηση αποτελούν τρόπο αντιμετώπισης των συγκρούσεων; 

3.2.Εγκυρότητα και αξιοπιστία έρευνας 

Λήφθηκαν  υπόψη ορισμένα κριτήρια αξιοπιστίας όπως  η αφοσίωση στην πραγματικότητα και 
στην αναπαράστασή της, στο περιεχόμενο και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, την αυθεντικότητα, 
την ειλικρίνεια αλλά και την λεπτομέρεια (Cohen et al., 2008:204). 

Όσον αφορά την εγκυρότητα αυτή  διασφαλίστηκε από το πλήθος των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν, την πυκνή περιγραφή των ευρημάτων της έρευνας, την ειλικρίνεια των συμμετεχόντων  
και την ανιδιοτέλεια της  ερευνήτριας(Denzin,1994). 

3.3.Περιορισμοί  έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από δέκα τέσσερις  νηπιαγωγούς, δεκατεσσάρων  
διαφορετικών σχολείων αστικών ή ημιαστικών περιοχών  του Δήμου Ηρακλείου. Η γενίκευση των 
αποτελεσμάτων ενδείκνυται  σε αστικές-ημιαστικές περιοχές,  σε ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία  Επίσης 

αφορά  μόνιμες εκπαιδευτικούς. 
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4.Αποτελέσματα της έρευνας 

4.1.Γενικα  

Η αποχώρηση και η αλλαγή σχολείου(θεματική ενότητα 1) αποτελεί την  πιο συνηθισμένη  
«λύση» στις δυσκολίες συνεργασίας-συγκρούσεις στα νηπιαγωγεία, αστικών περιοχών του 
Ηρακλείου, μέσω  της απόσπασης, μετάθεσης, βελτίωσης θέσης, άδειας, συμφώνα με δέκα (10) από 
τις 14 νηπιαγωγούς(71,5%). 

 
Πίνακας 1: Πρακτικές διαχείρισης  συγκρούσεων 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ                                          ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

1.ΑΛΛΑΓΗ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ 10  

2.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ 8 3 

3.ΑΔΙΕΞΟΔΟ  ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

7  

4.Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ 

ΕΠΙΒΑΛΕΙ  ΑΠΟΨΗ  ΤΗΣ 
. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

7 

 
 

2 

 

5.ΔΙΑΛΟΓΟΣ –ΣΥΖΗΤΗΣΗ 6 1 

6.ΑΠΟΦΥΓΗ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

5  

 

7.ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ  
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ 

2  

8.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Σ.Δ.. 2  

ΣΥΝΟΛΟ 47 4 

 
Η αποχώρηση και η αλλαγή σχολείου, οφείλεται κυρίως στις δυσκολίες συνεργασίας που 

υπήρχαν στο συγκεκριμένο σχολείο, όπως δήλωσαν δώδεκα από τις 14 νηπιαγωγούς(85,7%). Από 

αυτές οι δέκα ανέφεραν προσωπική τους εμπειρία ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγκρούσεις 
οφείλονται στις δυσκολίες συνεργασίας, με την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, σύμφωνα με την 
προσωπική  εμπειρία  των  εννέα από τις 14 ερωτώμενες. 

 Η 2η πιο συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των δυσκολιών είναι η ενημέρωση των 

Συντονιστριών ή/και του Προϊστάμενου Διευθ/σης, (διαμεσολάβηση) κυρίως από τις προϊσταμένες 
(θεματική ενότητα 2).Οκτώ νηπιαγωγοί αναφέρουν ότι ενημερώνονται οι «ανώτερ οι»(57%). 
Έπονται ως 3η συνηθέστερη πρακτική διαχείρισης(θεματική ενότητα 3) η μη επίλυση προβλημάτων-
αδιέξοδο(50%) και η προσπάθεια της προϊσταμένης να επιβληθεί (θεματική ενότητα 4).Το διάλογο 

και την προσπάθεια διαχείρισης των δυσκολιών (θεματική ενότητα 5) στο σχολείο  αναφέρουν οι 
έξι(43%), ενώ αποφυγή επίλυσης θεμάτων,(θεματική ενότητα 6) αναφέρουν πέντε  

ερωτώμενες(36%).   
Η προσπάθεια συμβιβασμού ή η υποχώρηση της μιας πλευράς(θεματική ενότητα 7), όπως και 

η συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων(θεματική ενότητα 8) αναφέρονται από 2 
ερωτώμενες(14,5%). 

  Παρόλο που γίνονται προσπάθειες διαλόγου και επίλυσης των δυσκολιών, τις περισσότερες φορές, 
καταλήγουν σε αδιέξοδο. Συχνά η προϊστάμενη τείνει να επιβάλει τις απόψεις της,  ζητώντας 
διαμεσολάβηση από τους ανωτέρους, όμως σπάνια βρίσκεται μία μέση λύση ή επιτυγχάνεται 
συμβιβασμός.Οι περισσότερες νηπιαγωγοί τελικά επιλέγουν, ως τρόπο αντιμετώπισης των 

δυσκολιών,  την αποχώρηση από το συγκεκριμένο σχολείο.  
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Πίνακας  2: Προσπάθειες διαχείρισης 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  
ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜ
ΟΣ 
 ΕΥΡΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 
ΛΥΣΗΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΒΟΗΘΕΙΑ  ΑΠΟ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ  
ΔΙΕΥ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ 
ΚΑΝΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ  
 

ΟΧΙ 
ΔΙΑΥΛ
ΟΣ 
ΕΠΙΚΟ
ΙΝΩΝΙ
ΑΣ  

11 7 2 2 2 2 3 

 
Στην ερώτηση: «τι προσπάθειες έγιναν για την διαχείριση των δυσκολιών», η πλειοψηφία των 

νηπιαγωγών(78,5%)δήλωσε ότι προσπαθούσαν να κάνουν διάλογο. Όταν οι προσπάθειες απέβησαν 

άκαρπες, οι μισές δήλωσαν ότι αποφάσισαν να αλλάξουν σχολείο. 
 Τρεις νηπιαγωγοί ανέφεραν ότι δεν υπήρχε δίαυλος επικοινωνίας με την προϊσταμένη, ενώ 

δυο, ότι η κάθε συνάδελφος προσπαθούσε να κάνει το πρόγραμμα της, χωρίς να υπάρχει συνεννόηση 
με τη συνάδελφο και δυο ότι προσπάθησαν να κάνουν  συμβιβασμό -εύρεση  αποδεκτής λύσης. 

Ως επιπλέον προσπάθειες ανέφεραν την βοήθεια από τον Προϊστάμενο Διευθ/νσης, τη βοήθεια, 
από συμμετοχή σε σεμινάρια  και τη συζήτηση με μέλη Συλλόγου Εκπαιδευτικών.  

Οι περισσότερες νηπιαγωγοί αρχικά προσπαθούν να κάνουν διάλογο και να ακούσουν τις άλλες 
συναδέλφους αλλά τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει επικοινωνία ή αποφεύγουν το πρόβλημα και 

σπάνια προσπαθούν να βρουν μια χρυσή τομή. Το στυλ ηγεσίας  της προϊστάμενης και οι 
προσπάθειες να επιβληθεί στις συναδέλφους έχει δυσοίωνα αποτελέσματα.  

Στην ερώτηση τι βοήθησε περισσότερο στη διαχείριση των δυσκολιών οι ερωτώμενες 
αναφέρουν ότι: βοήθησε ο εαυτός τους και οι προσπάθειες για αυτοβελτίωση(78,5%), η επικοινωνία 

με συναδέλφους(50%),  η συνεργασία με άλλα πρόσωπα(57%),  με τον Προϊστάμενο-Συντονίστρια 
(3/14), η επαφή με  γνώστες του νομικού πλαισίου-συνδικαλιστές(14,5%), η στήριξη από την 
οικογένεια(14,5%). 
 

Πίνακας 3:  Προσωπικό μερίδιο ευθύνης   
 

ΘΑ  ΑΛΛΑΖΑ ΙΣΩΣ    ΛΙΓΟ ΟΧΙ  ΤΙΠΟΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΑΙ 
ΘΑ ΑΛΛΑΖΑ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΧΙ 

8 1 5 2 4 

 
Οι  περισσότερες νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν  προσωπικό μερίδιο ευθύνης, που έχει σχέση με 

την προσωπικότητας τους, σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στα σχολεία, στο παρελθόν. 
Παρόλα αυτά το μερίδιο ευθύνης, φαίνεται να το αναγνωρίζουν λιγότερο οι προϊσταμένες.  

Στην ερώτηση κατά πόσο η διαμεσολάβηση ανώτερων, βοηθά στην εξομάλυνση των 
συγκρούσεων, οι απόψεις των ερωτώμενων διίστανται.Το 1/3 των νηπιαγωγών προτιμούν η 
μεσολάβηση να αποτελεί την τελευταία λύση, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες επίλυσης 
των συγκρούσεων. Μερικές νηπιαγωγοί θεωρούν ότι εξαρτάται από τις ικανότητες επικοινωνίας των 

«ανωτέρων»,  κατά πόσο μπορεί να είναι  αποτελεσματικοί, ενώ κάποιες ερωτώμενες θεωρούν, την 
παρέμβαση  αυτή,  ως μέσο πίεσης,  ή «καταγγελίας» από τις προϊσταμένες των νηπιαγωγείων. 

Στις προτάσεις των ερωτώμενων, για κατάλληλους τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων, 
πρώτος έρχεται ο διάλογος και η συζήτηση των διαφωνιών(71,5%), δεύτερη η συνεδρίαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων(57%) και ως τελευταία  λύση η διαμεσολάβηση-διαιτησία από Διευθυντές 
Εκπαίδευσης και  Σ. Ε. Ε.. 

Συμπεραίνουμε  ότι αφού γίνουν επανειλημμένες προσπάθειες διαχείρισης των συγκρούσεων 
μέσω διαλόγου, επικοινωνίας με συναδέλφους, ενημέρωσης ανωτέρων, αν δεν επιτευχθεί  συμφωνία -

συνεργασία, αρκετές νηπιαγωγοί (50%)  βρίσκουν ως  τρόπο διαχείρισης των δυσκολιών την 
αποχώρηση από το συγκεκριμένο σχολείο μέσω  απόσπασης, μετάθεσης,  αδείας  κ.α..  
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4.2. Σύγκριση με άλλες έρευνες 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 14 νηπιαγωγών, οι συνηθισμένες πρακτικές  διαχείρισης των 

συγκρούσεων είναι : Εθελοντική αποχώρηση από συγκεκριμένο σχολείο(71,5%),  ενημέρωση 
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης(57%), μη επίλυση θεμάτων -
διαιώνιση(50%), η προϊσταμένη επιβάλεται(50%), διάλογος για επίλυση προβλημάτων(43%),  
αποφυγή επίλυσης θεμάτων(36%), συμβιβασμός–υποχώρηση(14,5%), συνεδρίαση Σ.Δ. για 

διευθέτηση  συγκρουσεων(14,5%). Οι πρακτικές διαχείρισης των συγκρούσεων, εμφανίζονται με 
διαφορετική σειρά προτεραιότητας από αυτές άλλων  ερευνών. 

Σε έρευνα του Παρασκευόπουλου(2008), οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης 
υιοθετούν, την επίλυση προβλημάτων και την εξομάλυνση προβλημάτων.  

Σε κάποιες έρευνες τονίζεται η προσπάθεια τυπικής επίλυσης της σύγκρουσης ή την αποφυγή 
της, από την προϊστάμενη του νηπιαγωγείου. Στην έρευνα των Αλεξανδρόπουλου & Μπουρή(2019), 
οι ερωτώμενοι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων συνδέεται 
στενά με την  προϊσταμένη. 

Ως τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων κυριάρχησαν:  ο  συμβιβασμός, η συνεργασία και  η 
παραχώρηση (Balay, 2007 · Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2014: 106 ·  Μπατσούλα, 2015). Στην  έρευνα 
του Φιλίππου,(2016), οι τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων που χρησιμοποιούν οι διευθυντές 
σχολικών μονάδων της Θεσσαλονίκης,  είναι η συνεργασία, ο συμβιβασμός και η εξομάλυνση.  

  Επίσης ο τρόπος ηγεσίας φαίνεται να επηρεάζει τις συγκρούσεις. Ειδικότερα, το 
υποστηρικτικό στυλ ηγεσίας φαίνεται ότι ευνοεί τον κατευνασμό και την επίλυση των συγκρούσεων, 
ενώ η περιοριστική και η κατευθυντική ηγεσία, συνδέεται με τη στάση αποφυγής.  Η 
συνεργατικότητα τονίστηκε ως το κυριότερο συστατικό  στην επίλυση των συγκρούσεων(Λεπίδας 

,2012).  
 Σε έρευνα διαφαίνεται ότι οι τρόποι διαχείρισης των συγκρούσεων είναι: η «καλή οργανωτική 

λειτουργία» του σχολείου(85,41%), η «διαπραγμάτευση»(81,3%). Ακολουθούν η «αποφυγή»,  ο  
«συμβιβασμός» και η «αντιπαράθεση»(Νικολάου, 2019).  

Στον Κοσμόπουλο,(1999 στο Παπαστεφάνου, 2015), σχεδόν οι μισοί  διευθυντές επιδιώκουν 
το συμβιβασμό, 25% τον ανταγωνισμό, 17% τη συνεργασία, 11,6% την αποφυγή και  μικρότερο 
ποσοστό την προσαρμογή. 

Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας μας είναι ότι  η αλλαγή ή η αποχώρηση από την σχολική 

μονάδα, αποτελούν συνήθεις τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων από τις  νηπιαγωγούς.  
Δεν έχει βρεθεί αντίστοιχο εύρημα σε άλλες ελληνικές εκπαιδευτικές έρευνες. Αυτό το εύρημα 
πρέπει να τύχει περαιτέρω διερεύνησης  σε μελλοντικές  έρευνες.  

Στα ξένα εκπαιδευτικά συστήματα, όπου δεν υπάρχει ως σχέση εργασίας  η μονιμότητα των 

εκπαιδευτικών, έχει βρεθεί να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο της πρόωρης αποχώρησης από 
τα σχολεία και η αλλαγή εργασιακού πλαισίου(Achinstein, 2006 · Day et al.,2006 ·  Rots et al., 2007). 

 Στην Αμερική πολλά σχολεία αντικαθιστούν πάνω από το 50 % του εκπαιδευτικού τους 
προσωπικού κάθε τρία χρόνια, αλλάζοντας πάνω από το ένα τέταρτο ή και παραπάνω του 

εκπαιδευτικού προσωπικού,  κάθε χρόνο(Allensworth, et al., 2009 ). 
Ένας από τους βασικούς λόγους που ένας εκπαιδευτικός θα εγκαταλείψει την εργασία του, 

σύμφωνα με την ξένη βιβλιογραφία, είναι το Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, δηλαδή  το 
αίσθημα της δυσαρέσκειας, για τις ευθύνες του εκπαιδευτικού έργου (Brown & Roloff , 2011).    

 Οι επαναλαμβανόμενες σε συχνότητα και ένταση συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, 
αποτελούν ένα από τα βασικά αίτια της επαγγελματικής εξουθένωσης η οποία έχει σημαντική 
αρνητική επιρροή στην παραγωγικότητα  (Maslach & Leiter 1997, 1999) και στην  αποχώρηση από 
την εργασία, του προσωπικού που έχει εξουθενωθεί (Drake & Yadama 1996 · Geurts, Schaufeli & 

De Jonge, 1998 ·  Weisberg & Sagie, 1999).  
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5. Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας μας διαφαίνεται,, πως ενώ αρχικά οι πρακτικές 

αντιμετώπισης των συγκρούσεων, ήταν ο διάλογος και η προσπάθεια εύρεσης λύσεων, στη συνέχεια, 
συχνά κατέληγαν σε αδιέξοδο ή σε αποφυγή συζήτησης των προβλημάτων, με αποτέλεσμα άλλοτε 
να ζητείται βοήθεια από τους ανωτέρους, και άλλοτε να καταφεύγουν, ως τελική λύση, στην 
αποχώρηση από το συγκεκριμένο σχολείο (μέσω απόσπασης, μετάθεσης, άδειας).  

Το άσχημο συναδελφικό κλίμα, που συχνά υπάρχει, πρέπει να αλλάξει, και να ληφθούν μέτρα 
για την καλύτερη εργασιακή και ψυχολογική ενδυνάμωση  των νηπιαγωγών. Το εκπαιδευτικό έργο, 
της διαπαιδαγώγησης των παιδικών ψυχών, είναι τεράστιας σημασίας και πρέπει να μπορεί να 
επιτυγχάνεται, κάτω από τις καλύτερες  συνθήκες. 

Η επιτυχία ή μη της διαχείρισης της ενδοσχολικής σύγκρουσης εξαρτάται από την ωριμότητα 
των εκπαιδευτικών και τις ικανότητες του ηγέτη  του σχολείου. Για το λόγο  αυτό, πρέπει να έχει 
γνώσεις και ικανότητες διοικητικές, ψυχολογικές και  αποτίμησης των συνεπειών,  επιλέγοντας  κάθε 
φορά την κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπισης (Σαΐτη, 2014, 2007).  

Η έκβασή της διαμεσολάβησης εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα και τις δεξιότητες 
επιρροής-επικοινωνίας του διαμεσολαβητή(Σαΐτη,2014) σύμφωνα και  με τα ευρήματα της έρευνάς 
μας. Επιπλέον, είναι αναγκαίο ο διαμεσολαβητής  να ακολουθεί  αμερόληπτη και εξισορροπητική  
διαδικασία(Δημητρίου, 1991). 

Η πρόληψη των συγκρούσεων είναι το ζητούμενο και ο ρόλος του διευθυντή αλλά και όλων 
των εκπαιδευτικών, είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική και ισορροπημένη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

Ο/η διευθυντής/τρια πρέπει να δρα προληπτικά και συμβουλευτικά, να διαθέτει ενσυναίσθηση, 

σεβασμό προς τους συναδέλφους, υπευθυνότητα και υψηλά επίπεδα επικοινωνιακών  ικανοτήτων..  
Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για αντίστοιχη έρευνα μεγαλύτερης 

εμβέλειας, στη Πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Βιβλιογραφία  

Ελληνόγλωσση 

Αθανασούλα- Ρέππα, Α.(2012).Συγκρούσεις-Ηγεσία και αποτελεσματικότητα στα σχολεία. Στο: 

Καρακατσάνη, Δ. & Παπαδιαμαντάκη, Π. (Επιμ.),Σύγχρονα Ζητήματα Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής: Αναζητώντας το «Νέο Σχολείο», 183-200 .Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.  

Αλεξανδρόπουλος, Γ. & Μπουρή, Ε.(2019).Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις μεταξύ των 
εκπαιδευτικών στο νηπιαγωγείο και ο ρόλος της προϊσταμένης στην αποτελεσματική 

διαχείρισή τους, PEDAGOGY  theory & praxis, 12,:73-91. 
Βασιλείου, Α. Α.(2013).Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.Εγχειρίδιο 

εκπαιδευομένων. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Αθήνα. Ανακτήθηκε 2 
Οκτωβρίου 2017, από ιστοσελίδα: 

https://docs.google.com/file/d/0B2Je7vihYCA1bGxTaTFiS2IxREE/edit?pli=1 
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K.(2008).Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 
Δημητρίου, Κ.(1991).Μέθοδοι και Τεχνικές Υποκίνησης Εργαζομένων στην πράξη. Αθήνα: Γαλαίος. 

Everard, K.B., Morris, G.(1999).Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση, Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 

Ζμας Α.(2012).Συγκρούσεις στο σχολείο: ο ρόλος των εκπαιδευτικών και της ηγεσίας. Διπλωματική 
Εργασία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Greenberg. J. &Baron, R. A.(2013).Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Gutenberg. 
 Ίσαρη, Φ., & Πουρκός, Μ.(2015).Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας. Εφαρμογές στην Ψυχολογία και 

στην Εκπαίδευση. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

https://docs.google.com/file/d/0B2Je7vihYCA1bGxTaTFiS2IxREE/edit?pli=1


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

492 

 Κάντας, Α.(1998).Οργανωτική–Βιομηχανική Ψυχολογία–Επιλογή Αξιολόγηση Προσωπικού. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα.   

 Κάντας, Α.(1995).Οργανωτική – Βιομηχανική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.   
Κουτούζης, Μ. (2015).Διοίκηση- Ηγεσία στο Ελληνικό σχολείο. Ανακτήθηκε 16 Μαΐου, 2018, από: 

http://www.dipe-evrou.mysch.gr/media/documents/counselors/22016-02_koutsouzh.pdf. 
 Λεπίδας, Δ.(2012).Συγκρούσεις στο σχολείο: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και της ηγεσίας.  

Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
· Μητσαρά, Σ., & Ιορδανίδης, Γ.(2015).Διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων 

στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3. 
   Μπατσούλα, Ο.(2015).Ο ρόλος των προϊσταμένων νηπιαγωγείου στη διαχείριση συγκρούσεων 

μεταξύ των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

Μπουραντάς, Δ.(1992).Μάνατζμεντ – Οργανωτική Θεωρία και συμπεριφορά. Αθήνα: Τeam. 
 Νικολάου Χ.(2019).Ο ρόλος του Διευθυντή/ντριας  στη διαχείριση των συγκρούσεων στα σχολεία 

Α/θμιας Εκπαίδευσης,  Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αθήνα. 

Παπαστεφάνου, Π.,(2015).Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Διευθυντή στη διαχείριση των συγκρούσεων 
μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και η επίδρασή του στη λειτουργία του εκπαιδευτικού 
οργανισμού. Η περίπτωση της Κύπρου, Διπλωματική Εργασία, ΕΑΠ, Πάτρα.  

Παρασκευόπουλος, Θ.(2008).Συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου. 

Αθήνα: Γρηγόρη.  
Σαΐτης, Χ.(2014).Μύηση των εκπαιδευτικών στα μυστικά της σχολικής ηγεσίας.Αθήνα: Αυτοέκδοση. 
Σαΐτης, Χ.(2007α).Ο Διευθυντής στο Σύγχρονο Σχολείο.Από τη θεωρία στην Πράξη.Αθήνα: 

Αυτοέκδοση. 

Ξενόγλωσση 

Achinstein, B.(2006).New teacher and mentor political literacy: Reading, navigating and 

transforming induction contexts.Teachers and teaching,  12 (2), 123-138.   
 Allensworth , Ε., Ponisciak , S. Mazzeo, C.(2009).The Schools Teachers Leave Teacher Mobility in 

Chicago Public Schools, Consortium on Chicago school Research at the University of 
Chicago urban Education, Chicago. 

 Balay, R.(2007).Predicting conflict management based on Organizational commitment and selected 
demographic variables. Asia Pacific Education Review 8(2), 321-336.  

Blake, R.& Mouton, J. S.,(1970).The Fifth Achievement.The Journal of Applied Behaviour Science,  
6,(4), 413-426. 

Blake, R. & Mouton, J. S.(1964).The managerial grid. Houston: Gulf Publishing Co.  
Barash, D.P. & Webel, C.P. (2002).Peace and conflict studies.Thousand Oaks, London: SAGE 

Publications. 
Brown, L.A., & Roloff, M. E.(2011).Extra-role time, burnout, and commitment: The power of 

promises kept. Business Communication Quarterly, 74(4), 450-474. 
Cohen, R.(2005).Students resolving conflict: Peer mediation in schools. Good Year Books. 
Day, C., Stobart, G., Sammons, P., & Kington, A.(2006).Variations in the work and lives of teachers: 

relative and relational effectiveness.Teacher and Teaching: theory and practice, 12 (2), 169–

192. 
Denzin, Ν.K., & Lincoln, Y.S. (1994).The Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: 

Sage. 
Deutsch, M.(2003).Cooperation and conflict: A personal perspective on the history of the social 

psychological study of conflict resolution . International handbook of organizational 
teamwork and cooperative working, 9-43. 

http://www.dipe-evrou.mysch.gr/media/documents/counselors/22016-02_koutsouzh.pdf


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

493 

Di Paola, M. F.& Hoy, W.K.(2001).Formalization, Conflict and Change: constructive and destructive 
consequences in schools.International Journal of Educational Management 15(5), 238-244.  

D' Oosterlinck, F., & Broekaert, E.(2003).Integrating School‐Based and Therapeutic Conflict 
Management Models at Schools. Journal  of school health, 73(6), 222-225.  

Drake, B. & G. N. Yadama (1996).A structural equation model of burnout and job exit among child 
protective service workers,Social Work Research, 20,  179-187. 

Freebody, P.(2004).Qualitative Research in Education. Interaction and Practice . London, Thousand 
Oaks, New Delhi: Sage . 

 Geurts, S., W. Schaufeli & J. De Jonge(1998).Burnout and intention to leave among mental health-
care professionals:A social psychological approach,Journal of Social and Clinical 
Psychology,  17, 341-362. 

Hanson, E. M. (1996).Educational  Administration and organizational Behavior. Allyn and Bacon, 

Toronto. 
Hakvoort, I.(2010).The conflict pyramid:A holistic approach to structuring conflic t resolution in 

schools. Journal of Peace Education, 7(2), 157-169. 
Hoy, W. K., & Miskel, G. C. (2005).Educational Administration: Theory Research and Practice. (7th 

edition) New York: Mc Graw-Hill. 
Maslach, C. & M. P. Leiter(1997).The truth about burnout: How organizations cause personal stress 

and what to do about it. Jossey-Bass, San Francisco, CA.  
Maslach, C. & M. P. Leiter(1999).Burnout and engagement in the workplace, Advances in Motivation 

and Achievement, 11, 275-302. 
 Masters, M. F., & Albright, R. R.(2002).The complete guide to conflict resolution in the workplace. 

Amacom  Books. 
 Rahim, M. A.(2002).Toward a theory of Managing Organizational Conflict.The International 

Journal of Conflict Management,  13,(3), 206-235.  
 Robbins, S., & Judge, T. A.(2011).Organizational  Behavior. Global  ed. Person Education Inc., 

Upper Saddle River,  New Jersey. 
Rots, I., Aelterman, A.,Vlerick, P., & Vermeulen, K(2007).Teacher education, graduates’ teaching 

commitment and entrance into the teaching profession. Teaching and Teacher Education, 23, 
543–556. 

Tjosvold, D.,& Tjosvold, M. M.(1995).Psychology for leaders: using motivation, conflict, and power 
to manage more effectively (Vol. 23). University of Texas  Press. 

Thomas K. W.(1990). Conflict and negotiation processes in organizations. In M. D. Dunnette, L. M. 
Hough (Eds.), The handbook of industrial and organizational psychology ,. 3, 2nd ed., pp. 
651-717. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Uzun,T., & Ayik, A.(2017).Relationship between Communication Competence and Conflict 

Management. Styles of School Principals. Eurasian Journal of Educational Research, 167. 
Weisberg, J. & A. Sagie(1999).Teachers’ physical, mental and emotional burnout: Impact on 

intention to quit, The Journal of Psychology,  133, pp. 333-339. 
 

  



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

494 

ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΦ 

 
Τζαγκαράκη Μαρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ποιοτική διερεύνηση των αποτελεσμάτων μιας σχετικά νέας 
και καινοτόμας μεθόδου, της θεραπευτικής ιππασίας, σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του 
αυτισμού. Τα δεδομένα αντλήθηκαν μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων γονέων με παιδιά που 
ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και που συμμετέχουν σε πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η θεραπευτική ιππασία με τον παιγνιώδη χαρακτήρα της 
προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα παιδιά με αυτισμό με τις ευεργετικές επιδράσεις να συσχετίζονται 
με τον κοινωνικό, τον ψυχολογικό αλλά και τον σωματικό τομέα. Συνεπώς, η έρευνα αυτή είχε στόχο 
την ανάδειξη της θεραπευτικής ιππασίας ως θεραπευτικό μέσο για παιδιά με διαταραχές του 

φάσματος του αυτισμού, προσθέτοντας έτσι μία ακόμα μελέτη στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και 
προτείνει την περαιτέρω διερεύνηση των ευεργετικών επιδράσεων της θεραπευτικής ιππασίας στα 
παιδιά αυτά καθώς τα αποτελέσματά της, αν και όχι γενικεύσιμα, είναι αισιόδοξα και αξιοσημείωτα. 

  

Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, ιππασία, επιδράσεις 

1. Εισαγωγή  

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα παζλ 
δυσχερειών της ανάπτυξης με σύνθετο και διά βίου χαρακτήρα. Η συμπτωματολογία και η 
συμπεριφορά του εκάστοτε ατόμου με ΔΑΦ αποτελούν γρίφο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 
πανομοιότυπες περιπτώσεις ενώ η αιτία που προκαλεί την εν λόγω αναπτυξιακή διαταραχή 

παραμένει άγνωστη μέχρι και σήμερα (Edition, (2013). Τρία είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 
της ΔΑΦ γνωστά και ως «Τριάδα Διαταραχών Του Αυτισμού» (Wing, 2006): 

• Η ελλειμματική ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών και ανταλλαγή ενδιαφερόντων και 
συναισθημάτων κατά την κοινωνική αλληλεπίδραση 

• Η ελλειμματική επικοινωνία, λεκτικής και μη λεκτικής μορφής 

• Η παρουσία στερεοτυπικής επαναλαμβανόμενης συμπεριφορά 

Η συχνότητα που φανερώνεται η διαταραχή σχετικά με το φύλο είναι 3-4:1 υπέρ των ανδρών, 

ενώ πληθυσμιακά εμφανίζεται σε 4-5 άτομα ανά 10.000 γεννήσεις (Frith, 1996; Αγγελοπούλου-
Σακαντάμη, 2004). Η διάγνωση δύναται να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των 18 πρώτων μηνών 
της ζωής του ατόμου, όπου η συμπτωματολογία έχει καταστεί εμφανής (Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, 
2004).  

Στις ΗΠΑ το 1975 γεννήθηκε η ιδέα της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής και τοποθετείται 
εντός του πλαισίου της ειδικής εκπαίδευσης. Αναφέρεται σε ανθρώπους που παρουσιάζουν φυσικές 
ή σωματικές ιδιαιτερότητες, ψυχικές ασθένειες και στην ομάδα της τρίτης ηλικίας. Η συμμετοχή 
ωστόσο των ζώων στη θεραπευτική διαδικασία και ιδιαίτερα των αλόγων ωστόσο δεν αποτελεί μία 

ευρέως διαδεδομένη μέθοδο θεραπείας όπως σημειώθηκε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  
Η παρούσα έρευνα συνεπώς επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της Θεραπευτικής Ιππασίας ως 

μέθοδος θεραπείας με εναλλακτικό χαρακτήρα σε παιδιά με ΔΑΦ και σκοπός της ήταν η ανάδειξη 
των ευεργετικών επιδράσεων που μπορεί να έχει η Θεραπευτική Ιππασία στις κοινωνικές, 

ψυχολογικές και σωματικές δεξιότητες του παιδιού, απαντώντας στα παρακάτω ερωτήματα: 
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• Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων για τις ευεργετικές επιδράσεις προγράμματος ΘΙ στο παιδί 
τους με ΔΑΦ;  

• Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν μετά το πρόγραμμα ΘΙ στον Κοινωνικό, Ψυχολογικό 

και Σωματικό τομέα ανάπτυξης του παιδιού με ΔΑΦ;  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Παρόλο που δεν υπάρχουν αρκετές δημοσιευμένες έρευνες που να αναφέρονται στις 
επιδράσεις της θεραπευτικής ιππασίας στα παιδιά με ΔΑΦ, τα αποτελέσματα των των ερευνών που 
διερεύνησαν τις επιδράσεις αυτές είναι αξιόλογα. Χαρακτηριστικά αναφέρονται πρόσφατες μελέτες 

που έδειξαν ότι η θεραπευτική ιππασία έχει αποτελέσματα θετικά στα παιδιά με ΔΑΦ τόσο σε 
κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε σωματικό.  

Αναλυτικότερα, σε πιλοτική έρευνα που έγινε από τους Gabriels, Agnew, Holt, Shoffner, 
Zhaoxing, Ruzzano, Clayton, Mesibov (2012), έγινε εξέταση των συμπερασμάτων που προέκυψαν 

από μαθήματα θεραπευτικής ιππασίας που διεξήχθησαν σε 10 εβδομάδες με συμμετοχή 42 ατόμων 
ηλικίας 6 έως 16 χρόνων που έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ. Στα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν θετικές 
διαφορές στον τομέα της ευερεθιστότητας, του λήθαργου, της υπερδραστηριότητας, της 
στερεοτυπικής κίνησης και συμπεριφοράς της αυτορρύθμιση καθώς και τις εκφραστικές και 

γλωσσικές δεξιότητες και τις δεξιότητες της κίνησης.  
Από την πιλοτική έρευνα επίσης που πραγματοποιήθηκε από τους  Ajzenman, Standeven και 

Shurtleff (2013) με 6 άτομα των οποίων οι ηλικίες ήταν από 5 έως 12 ετών και έλαβαν συμμετοχή 
σε 12 εβδομαδιαίες θεραπείες διάρκειας 45 λεπτών, προέκυψε ότι υπάρχει ουσιαστική 
διαφοροποίηση της στάση του σώματος και των συμπεριφορών προσαρμογής στο σύνολό τους 

(δεκτική επικοινωνία και αντιμετώπιση), της κοινωνικής συναλλαγής και της πραγματικής 
συμμετοχής στην αυτο-φροντίδα και στον χρόνο αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αυτή 
οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η θεραπευτική ιππασία συμβάλει με θετικό τρόπο στο άτομο που 
έχει διαγνωστεί με ΔΑΦ επηρεάζοντας την προσαρμοστική συμπεριφορά του παιδιού και την ενεργό 

δράση του σε δραστηριότητες της καθημερινότητας. Επίσης, θετικές επιδράσεις που σημειώθηκε ότι 
εμφανίστηκαν στα παιδιά με ΔΑΦ ήταν ο έλεγχος του κορμού, η βελτίωση της δύναμης του σώματος 
και η αύξηση της δεξιότητας της ισορροπίας.   

Τέλος, σε μία πιο εκτενή διερεύνηση των Gabriels, Pan, Dechant, Agnew, Brim και Mesibov 

(2015) διερευνήθηκαν και συγκρίθηκαν νέοι με ΔΑΦ που συμμετείχαν σε προγράμματα 
θεραπευτικής ιππασίας για 10 εβδομάδες, σε σχέση με άτομα  με ΔΑΦ τα οποία δεν είχαν επαφή με 
άλογα και ιππασία. Οι συμμετέχοντες ήταν 116 παιδιά και έφηβοι και η ηλικία τους ήταν μεταξύ 6 
και 16 ετών. Οι συμμετέχοντες συγκρίθηκαν και μελετήθηκαν ως προς την συμπεριφορά. Τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τα ψυχομετρικά τεστ θεωρήθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. 
Άξιες αναφοράς κρίθηκαν οι εναλλαγές διαφορετικών λέξεων που παρήγαγαν οι συμμετέχοντες στη 
θεραπευτική ιππασία και η βελτίωση των επιπέδων του θυμού τους. Ακόμα, θετικές συνέπειες 
παρατηρήθηκαν στην κοινωνικότητα των ατόμων και στην υπερκινητικότητα.  

2.2. Μέθοδος της έρευνας  

Στην παρούσα έρευνα η ποιοτική διερεύνηση κρίθηκε ως η καλύτερη μεθοδολογία αφού μέσω 

της ποιοτικής έρευνας δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να εμβαθύνει στον υπό μελέτη κοινωνικό 
χώρο, επιδιώκοντας την κατανόηση της οπτικής γωνίας των συνεντευξιαζόμενων γνωρίζοντάς τους 
στο μέγιστο βαθμό, και παρουσιάζοντας την πραγματικότητά τους, όπως κατασκευάζεται από τους 
ίδιους (Κυριαζή, 1999; Ιωσηφίδης, 2003).  

Αναφορικά με τα εργαλεία της έρευνας, η ημι-δομημένη συνέντευξη κρίθηκε ως το 
καταλληλότερο εργαλείο αφού η ημι-δομημένη συνέντευξη παρέχει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε 
τομείς που άλλα εργαλεία δυσκολεύονται να πλησιάσουν και επιτρέπει στον ερευνητή να μελετήσει, 
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ελεύθερα αλλά οργανωμένα και σε βάθος εμπειρίες, βαθύτερες σκέψεις, αξίες, στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, συναισθήματα, αναπαραστάσεις και απόψεις των συνεντευξιαζόμενων αφού 
στηρίζεται σε ερωτήματα που επιδέχονται απαντήσεις ανοικτού τύπου (Wellington, 2000; 
Ιωσηφίδης, 2003).  

Συνεπώς μετά από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας σχεδιάστηκαν τα βασικά ερωτήματα της 
συνέντευξης σύμφωνα με τα πρότυπα της ημι-δομημένης ποιοτικής συνέντευξης. Η έρευνα και τα 
ερωτήματα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να επικεντρώνονται στις απόψεις των γονέων, αναφορικά με τα 
οφέλη που προκύπτουν από το πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας σε παιδιά με ΔΑΦ δίνοντας τους 

την ελευθερία ωστόσο να εκφραστούν ελεύθερα όσον αφορά τις επιδράσεις στον κοινωνικό, 
ψυχολογικό και σωματικό τομέα. 

Όσον αφορά το δείγμα, η συλλογή του έγινε έπειτα από επαφή με τον  όμιλο θεραπευτικής 
ιππασίας Χανίων, όπου ενημερώθηκαν οι οικογένειες θεραπευόμενων παιδιών με ΔΑΦ και όσοι 

θέλησαν να συμμετάσχουν έδωσαν γραπτώς τη συγκατάθεση τους. Το δείγμα έρευνας αποτέλεσαν 
δεκαπέντε σε αριθμό γονείς (12 μητέρες, 3 πατεράδες) διαφορετικών παιδιών, που τα παιδιά έχουν 
διαγνωστεί επίσημα με ΔΑΦ και συμμετείχαν στο πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας του ομίλου 
συστηματικά. Οι ηλικίες των παιδιών τους κυμαίνονταν από 5 έως 12 ετών και βασική προϋπόθεση 

συμμετοχής τους στην έρευνα ήταν τα παιδιά τους να μην συμμετέχουν εκείνη την χρονική περίοδο 
σε κάποια άλλη θεραπεία παρέμβασης. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε 11 ερωτήματα (βλ. 
Παράρτημα 1). Από τα παιδιά που μελετήθηκαν 12 ήταν αγόρια και 3 ήταν κορίτσια, γεγονός που 
επιβεβαιώνει τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν τις ΔΑΦ, τα οποία καταδεικνύουν την εμφάνιση 

του αυτισμού με αναλογία 3-4:1 υπέρ των αγοριών (Frith, 1996; Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, 2004). 
Στην συγκεκριμένη μελέτη η καταγραφή της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

ψηφιακού μαγνητοφώνου. Μετά την ολοκλήρωση της, απομαγνητοφωνήθηκε και ακολούθησε 
λεπτομερής καταγραφή όλων των στοιχείων. 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν και διεκπεραιώθηκε κωδικοποίηση και 
κατηγοριοποίηση τους σε υπο-ομάδες. Πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο 
ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου όπου σύμφωνα με τον Krippendorff (1980) [όπως παρατίθεται 
στην Bell, 2005], η ανάλυση περιεχομένου ορίζεται ως η «ερευνητική τεχνική, προκειμένου να 

εξαγάγουμε επαναλήψιμα και έγκυρα συμπεράσματα από τα δεδομένα στα συμφραζόμενα τους» (σελ. 
172-173). Στόχος του διαχωρισμού ήταν η καλύτερη κατανόηση και μελέτη των στοιχείων και 
πραγματοποιήθηκε ως εξής: οφέλη στον κοινωνικό, τον ψυχολογικό και τον σωματικό τομέα.  

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας  

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη καταδεικνύουν την βελτίωση των 
παιδιών με ΔΑΦ, μέσα από τη συμμετοχή του νέου στη θεραπευτική ιππασία. Για την σύντομη 

περιγραφή των αποτελεσμάτων, όπου ΘΙ: Θεραπευτική Ιππασία, όπου ΠΑμΑ: Πατέρας αγοριού με 
αυτισμό, όπου ΠΚμΑ: Πατέρας κοριτσιού με αυτισμό όπου ΜΑμΑ: Μητέρα αγοριού με αυτισμό και 
όπου ΜΚμΑ: Μητέρα κοριτσιού με αυτισμό. Οι κωδικοί των αποτελεσμάτων, περιγράφονται 
αναλυτικά σε κάθε κατηγορία. 

2.3.1 Κοινωνικές Ευεργετικές Επιδράσεις 

Κωδικοποίηση: 

• ΚΕ_Σ: Κοινωνικές Επιδράσεις/Συνεργασία 

• ΚΕ_ΕΔ: Κοινωνικές Επιδράσεις/Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

• ΚΕ_ΣΕ: Κοινωνικές Επιδράσεις/Συναισθηματική Εξωτερίκευση 
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1 ΜΑμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 2,5 έτη) «Αν δεν διαφοροποιηθεί κάτι (στη θέση, τα παιχνίδια ή στα 
σύνεργα για την ιππασία), τις περισσότερες φορές συνεργάζεται αρκετά καλά με την υπεύθυνη»  (KE_Σ)
  
 

2 ΜΑμΑ (5,5 χρόνων, ΘΙ 7 μήνες) «όταν τελειώσει το πρόγραμμα ιππασίας κάνει λόγο για 
το πόσο καλά πέρασε και του άρεσε, αρκετές φορές μόνος του χωρίς να τον ρωτήσουμε»   
(ΚΕ_ΕΣ)  
 

3 ΠΚμΑ (8 χρόνων, ΘΙ 7 μήνες) «Φαίνεται να έχει αναπτύξει έναν κώδικα επικοινωνίας 
με την εκπαιδεύτρια, με τον οποίο επικοινωνούν αρκετά ικανοποιητικά»   
(ΚΕ_Σ)  (ΚΕ_ΕΔ)  
  

4 ΜΚμΑ (6,5 χρόνων, ΘΙ 2 έτη) «Είναι πιο δεκτική στη συνεργασία τόσο μέσα στην 
οικογένεια όσο και με την εκπαιδεύτρια, πιο συναισθηματική»   
(ΚΕ_Σ)  (ΚΕ_ΕΣ) 
 

5 ΜΚμΑ (10 χρόνων, ΘΙ 4 μήνες) «Κατακερματίζονται συμπεριφορές (φτύσιμο, πλάγιασμα 
στο πάτωμα) που συνήθως χρησιμοποιεί όταν δεν συμβαίνουν επιθυμητές κατ’ εκείνη δραστηριότητες»  
(ΚΕ_ΕΔ)   
 

6 ΜΑμΑ (8 χρόνων, ΘΙ 5 μήνες)  «Είναι περισσότερο εξωστρεφής και έχει αναπτύξει την 
κοινωνικότητα του ακόμα φαίνεται να υπάρχει αλληλεπίδραση και με το περιβάλλον αλλά και με το 
άλογο» 
(ΚΕ_ΕΣ)  (ΚΕ_ΕΔ) 

 
7 ΠΑμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 3 έτη) «Πρόκειται για παιδί με σχετικά ανεπτυγμένη κοινωνικότητα, 
η οποία υποβοηθάται από την ΘΙ»  
(ΚΕ_ΕΔ)  

 
8 ΜΑμΑ (8 χρονών, ΘΙ 3έτη) «Μέσα από την εκμάθηση κανόνων συμπεριφοράς υποβοηθάτε 
η ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο, γίνεται προσπάθεια εκμάθηση λέξεων (ευχαριστώ,  παρακαλώ)» 
(ΚΕ_ΕΔ) 

  
9 ΜΑμΑ (9 χρόνων, ΘΙ 1,5 έτος) «Μας παίρνει όλους αγκαλιά, εμάς, το άλογο, την 
προπονήτρια, αυτό δεν συνήθιζε να το κάνει»  
(ΚΕ_ΕΣ) 

  
10 ΜΑμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 6 μήνες) «Υπακούει σε ό,τι ζητηθεί από την εκπαιδεύτρια και από 
την υπεύθυνη»  
(ΚΕ_Σ) (ΚΕ_ΕΔ) 

  
11 ΜΑμΑ (11 χρόνων, ΘΙ 3 μήνες) «Το παιδί μας σήμερα εκφράζει όλα του τα 
συναισθήματα: ευτυχία, δυστυχία, δυσαρέσκεια»   
(ΚΕ_ΕΣ) 

  
12 ΜΑμΑ (5,5 χρόνων, ΘΙ 7 μήνες) «Μας υπακούει περισσότερο και μοιάζει να περνά καλά 
στην ιππασία, όταν πηγαίνουμε αντιδρά θετικά»   
(ΚΕ_Σ)  

13 ΜΑμΑ (6 χρόνων, ΘΙ 8 μήνες) «Το πρόγραμμα τον επηρεάζει στην κοινωνικότητα, 
ανταποκρίνεται θετικά στο πρόγραμμα και φαίνεται αποδοτικός και εξωστρεφής»  
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(ΚΕ_Σ)  
 
14 ΜΚμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 2 έτη) «Η ΘΙ και η επαφή με το προσωπικό  επηρεάζει πολύ την 
κοινωνικότητα του παιδιού, είναι περισσότερο ευαίσθητη»   

(ΚΕ_ΕΔ)   
 
15 ΜΑμΑ (12 χρόνων, ΘΙ 1,5έτος) «Μαθαίνει να χαιρετάει και να είναι ευγενικός, 
γενικότερα ενισχύονται οι συμπεριφορές κοινωνικότητας και παρακολουθεί την εκπαιδεύτρια με 

προσοχή»  
(ΚΕ_Σ)  

2.3.2 Ψυχολογικές Ευεργετικές Επιδράσεις 

Κωδικοποίηση: 

• ΨΕ_ΣΖ: Ψυχολογικές Επιδράσεις/Σεβασμός ζώου 

• ΨΕ_ΣΣ: Ψυχολογικές Επιδράσεις/Σεβασμός συνανθρώπου 

• ΨΕ_ΑΕ-ΑΠ: Ψυχολογικές Επιδράσεις/Αυτοέλεγχος – Αυτοπεποίθηση 

• ΨΕ_Υ: Ψυχολογικές Επιδράσεις/Υπευθυνότητα 

• ΨΕ_Η-Χ: Ψυχολογικές Επιδράσεις/Ηρεμία – Χαλάρωση 

• ΨΕ_ΑΕ: Ψυχολογικές Επιδράσεις/Αίσθημα Ελευθερίας  

 
1 ΜΑμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 2,5 έτη) «Φαίνεται να του αρέσει που βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο 

και δεν κλείνεται μέσα σε μια αίθουσα, νιώθει περισσότερο ελεύθερος»  
(ΨΕ_ ΑΕ) 
 
2 ΜΑμΑ (5,5 χρόνων, ΘΙ 7 μήνες) «Έχει γενικότερα αλλαγή στην ψυχολογία του, η διάθεση 

του είναι καλύτερη»  
(ΨΕ_Η-Χ) 
  
3 ΠΚμΑ (8 χρόνων, ΘΙ 7 μήνες) «Δεν φοβάται έχει γίνει πιο φιλική με το άλογο και με 

εμάς»  
(ΨΕ_ΣΖ) (ΨΕ_ΣΣ) 
  
4 ΜΚμΑ (6,5 χρόνων, ΘΙ 2 έτη) «Είναι αρκετά πιο ήρεμη μαθαίνει να μη φοβάται το ζώο 

αλλά να το αγαπάει και να το σέβεται»  
(ΨΕ_ΣΖ) 
  
5 ΜΚμΑ (10 χρόνων, ΘΙ 4 μήνες) «Όταν φεύγουμε από το μάθημα φαίνεται να έχει 

εκτονωθεί ίσως η συνεδρία τη βοηθά ακόμα περισσότερο επειδή αγαπάει τα ζώα»  
(ΨΕ_ΣΖ) (ΨΕ_Η-Χ) 
 
6 ΜΑμΑ (8 χρόνων, ΘΙ 5 μήνες)  «Παρατηρούμε σημαντική διαφορά στην χαλάρωση 

ειδικά αφού γυρίσει από το μάθημα ενώ τις μέρες που ξέρει ότι έχει ιππασία περιμένει με χαρά κι 
ανυπομονησία να πάει»  
(ΨΕ_Η-Χ)  
  

7 ΠΑμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 3 έτη) «Μας εντυπωσίασε η ανεξαρτησία που φαίνεται να νιώθει όταν 
ιππεύει»  
(ΨΕ_ΑΕ-ΑΠ)  
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8 ΜΑμΑ (8 χρονών, ΘΙ 3έτη) «Χαιρόμαστε να τον βλέπουμε τόσο χαρούμενο που περιμένει να 
πάμε στη συνεδρία, να δει το άλογο και να παίξει μαζί του, του αρέσει να το χαϊδεύει»   
(ΨΕ_Υ)  
  

9 ΜΑμΑ (9 χρόνων, ΘΙ 1,5 έτος) «Καταλαβαίνει περισσότερο τη δύναμη και το ταλέντο 
του και πλέον αγαπάει το ζώο»  
(ΨΕ_ΣΖ) (ΨΕ_ΑΕ-ΑΠ) 
  

10 ΜΑμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 6 μήνες) «Στην καθημερινότητα είναι γενικότερα πιο χαλαρός 
αφού ξεκινήσαμε τα μαθήματα»  
(ΨΕ_Η-Χ) 
  

11 ΜΑμΑ (11 χρόνων, ΘΙ 3 μήνες) «Έχει γίνει πιο φιλικός με το άλογο και μαζί μας 
αναπτύσσεται το αίσθημα της υπευθυνότητας κι αυτό είναι πολύ σημαντικό»   
(ΨΕ_Υ) (ΨΕ_ΣΖ) (ΨΕ_ΣΣ)  
 

12 ΜΑμΑ (5,5 χρόνων, ΘΙ 7 μήνες) «Δεν είναι φοβισμένος ή αδιάφορος, χαίρεται με την 
επαφή με το άλογο και έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση»   
(ΨΕ_ΑΕ-ΑΠ)  
 

13 ΜΑμΑ (6 χρόνων, ΘΙ 8 μήνες) «Παρατηρήσαμε ότι εκτονώνεται με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα»  
(ΨΕ_Η-Χ) 
 

14 ΜΚμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 2 έτη) «Όταν είναι με το άλογο φαίνεται πιο ανεξάρτητη και σίγουρη»  
(ΨΕ_ΑΕ)  
 
15 ΜΑμΑ (12 χρόνων, ΘΙ 1,5έτος) «Αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του όταν είναι πάνω στο 

άλογο»  
(ΨΕ_ΑΕ-ΑΠ)  

2.3.3 Σωματικές Ευεργετικές Επιδράσεις 

Κωδικοποίηση: 

• ΣΕ_ΕΒ: Σωματικές επιδράσεις/Εξέλιξη βαδίσματος 

• ΣΕ_ΕΜ: Σωματικές επιδράσεις/Ενδυνάμωση μυών 

• ΣΕ_ΟΚΣ: Σωματικές επιδράσεις/Οπτικός-κινητικός συντονισμός 

• ΣΕ_ΕΣ: Σωματικές επιδράσεις/Ελάττωση στερεοτυπίας 

• ΣΕ_ΛΑΚ: Σωματικές επιδράσεις/Λεπτή-αδρή κινητικότητα  

 
1 ΜΑμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 2,5 έτη) «Είναι πιο ήρεμος δεν φωνάζει, δεν κινείται δεξιά- 
αριστερά και μπροστά- πίσω, ούτε χοροπηδά όπως πριν»  
(ΣΕ_ΜΣ) (ΣΕ_ΕΜ) 

 
2 ΜΑμΑ (5,5 χρόνων, ΘΙ 7 μήνες) «Το σώμα φαίνεται πιο γυμνασμένο»  
(ΣΕ_ΕΜ) 
  

3 ΠΚμΑ (8 χρόνων, ΘΙ 7 μήνες) «Ο καλπασμός του αλόγου βοηθά να γυμνάζεται όλο το 
σώμα. Δεν περπατάει με τις μύτες του αλλά με ολόκληρο το πέλμα»  
(ΣΕ_ΕΒ) (ΣΕ_ΕΜ) 
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 4 ΜΚμΑ (6,5 χρόνων, ΘΙ 2 έτη) «Επιδιώκουμε να συνδυάζουμε τη γυμναστική με 
την καλή διατροφή και παρατηρούμε βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Συντονίζει καλύτερα τα χέρια 
και τα μάτια της»  
(ΣΕ_ΟΚΣ) (ΣΕ_ΕΜ) 

 
5 ΜΚμΑ (10 χρόνων, ΘΙ 4 μήνες) «Το παιχνίδι με κρίκους, μπάλες κλπ βοήθησε σημαντικά 
στον έλεγχο των χεριών»  
(ΣΕ_ΟΚΣ) (ΣΕ_ΛΑΚ)  

 
6 ΜΑμΑ (8 χρόνων, ΘΙ 5 μήνες)  «Τα σεμινάρια ιππασίας βοήθησαν στην δημιουργία ενός 
υγιούς και δυνατού σώματος, η στάση του είναι καλύτερη από πριν»  
(ΣΕ_ΕΜ) 

  
7 ΠΑμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 3 έτη) «Όταν αποφασίσαμε να ξεκινήσει το πρόγραμμα ΘΙ είχαμε 
διαβάσει σε μια μελέτη ότι μπορεί να φτάσει τους 100 παλμούς στην ανάβαση, το παιδί μας δεν 
γυμναζόταν καθόλου και φοβόμουν την παχυσαρκία, τώρα πιστεύουμε ότι γυμνάζεται πλήρως» 

(ΣΕ_ΕΜ)  
  
8 ΜΑμΑ (8 χρονών, ΘΙ 3έτη) «Κάνει πιο σταθερά βήματα»  
(ΕΣ_ΕΒ) 

  
9 ΜΑμΑ (9 χρόνων, ΘΙ 1,5 έτος) «Δεν περπατάει με τις μύτες του ποδιού»  
(ΣΕ_ΕΒ) 
  

10 ΜΑμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 6 μήνες) «Σταμάτησε να χοροπηδάει χωρίς αιτία»  
(ΣΕ_ΕΣ) 
  
11 ΜΑμΑ (11 χρόνων, ΘΙ 3 μήνες) «Σε σημαντικό βαθμό έχει ελαττωθεί η κίνηση μπρος- 

πίσω που επαναλαμβάνονταν»  
(ΣΕ_ΕΣ) 
  
12 ΜΑμΑ (5,5 χρόνων, ΘΙ 7 μήνες) «Γυμνάζεται πλήρως»  

(ΣΕ_ΕΜ) 
  
13 ΜΑμΑ (6 χρόνων, ΘΙ 8 μήνες) «Γυμνάζεται πλήρως»  
(ΣΕ_ΕΜ) 

  
14 ΜΚμΑ (7 χρόνων, ΘΙ 2 έτη) «Είδαμε κι οι δύο ότι είναι πιο ήρεμη, δεν φωνάζει, δεν κινείται 
με τόσο απότομες κινήσεις πια»  
(ΣΕ_ΕΣ) 

 
15 ΜΑμΑ (12 χρόνων, ΘΙ 1,5έτος) «Με τα παιχνίδια που γίνονται πάνω στο άλογο, τα οποία 
συχνά γίνονται με τη μπάλα, με μαντήλι κλπ ελέγχει σε μεγαλύτερο βαθμό τα απτικά και οπτικά 
ερεθίσματα»  

(ΣΕ_ΟΚΣ) (ΣΕ ΛΑΚ)   

3. Συμπεράσματα 

Ένα εκ των βασικότερων χαρακτηριστικών της ΔΑΦ είναι το ουσιαστικό έλλειμμα που 
παρουσιάζεται στον τομέα της επικοινωνίας, της κοινωνικότητας και της αλληλεπίδρασης του 
ατόμου, με τα εξωτερικά ερεθίσματα και το περιβάλλον. Ωστόσο τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
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υπάρχει θετική αλληλεπίδραση των παιδιών με τον κοινωνικό τους περίγυρο στα πλαίσια της 
θεραπευτικής ιππασίας τόσο με την εκπαιδεύτριά τους όσο και με τα μέλη της οικογένειάς τους.  

Όσον αφορά τον τομέα της ψυχολογίας παρατηρήθηκε ομοφωνία σχετικά με τα οφέλη του. Πιο 
συγκεκριμένα, οι περισσότερες ευεργετικές επιδράσεις του προγράμματος της θεραπευτικής 

ιππασίας φαίνεται να εμπίπτουν σε αυτόν τον τομέα. Οι γονείς αναφέρουν χαρακτηριστικά την 
χαλάρωση και την ηρεμία που παρατηρούν στα παιδιά τους, μετά το πέρας του σεμιναρίου και την 
επαφή με το άλογο, την μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτοέλεγχο που παρουσιάζει το παιδί καθώς 
και το αίσθημα ελευθερίας που αναμφίβολα επηρεάζει τη διάθεση και την ψυχική ισορροπία. Ακόμα, 

γίνεται λόγος για το αίσθημα υπευθυνότητας που αναπτύσσει το άτομο,  μέσω των μαθημάτων 
ιπποκομίας, το οποίο είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους γονείς, όπως αναφέρουν, καθώς και το 
αίσθημα ευαισθητοποίησης που αναπτύσσεται τόσο σε σχέση με το ζώο όσο και σε σχέση με τον 
εκπαιδευτή και γενικότερα με τα άτομα γύρω του.  

Τέλος, από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους γονείς, αναφορικά με την επιρροή του 
επιδέχεται το παιδί παρακολουθώντας τα σεμινάρια θεραπευτικής ιππασίας, σημειώθηκε ότι οι 
θεραπευτικές σωματικές επιδράσεις γίνονται καταφανείς περισσότερο σε περιπτώσεις παιδιών που 
αποκλίνουν πιο πολύ από την τυπική ανάπτυξη. Αντίστοιχα, περιπτώσεις παιδιών που δεν βρίσκονται 

τόσο βαθιά στο φάσμα ευεργετούνται λιγότερο σε σωματικό επίπεδο και τα οφέλη σχετίζονται κατά 
κύριο λόγο με την αθλητική, κι όχι την θεραπευτική, διάσταση της θεραπευτικής ιππασίας. Πιο 
συγκεκριμένα, ένα από τα βασικά οφέλη της σχετίζεται με την στερεοτυπική κίνηση. Οι οικογένειες 
αναφέρουν χαρακτηριστικά την ελάττωση στερεοτυπικών κινήσεων, κύριο στοιχείο της εν λόγω 

διαταραχής. Ακόμα, προσθέτουν ως επιπρόσθετες ευεργετικές επιδράσεις τον οπτικό και κινητικό 
συντονισμό καθώς και την ενίσχυση της αδρής και λεπτής κινητικότητας μέσα από συγκεκριμένες 
δραστηριότητες. Παράλληλα, αναφέρεται βελτίωση και στο βάδισμα.  

4. Συζήτηση 

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις τοποθετήσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος σε 
αυτήν την έρευνα μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερης σημασίας, αφού οι δηλώσεις των γονέων είναι 

ο καθρέφτης των ιδεών που έχουν αναπτυχθεί από την εμπειρία τους. Όπως υποστήριξαν λοιπόν οι 
οικογένειες, έχουν προβεί στην επιλογή του εν λόγω προγράμματος, ως μεθόδου θεραπείας και 
διασκέδασης των παιδιών τους αφού όπως ανέφεραν, τα παιδιά «διασκεδάζουν» στο σεμινάριο αφού 
αυτό υλοποιείται σε εξωτερικό χώρο και έρχονται σε επαφή με τη φύση και το ζώο, εν αντιθέσει με 

τις παραδοσιακές θεραπείες που θέλουν το παιδί να βρίσκεται σε αίθουσα γεγονός που 
επιβεβαιώνεται κι από την έρευνα των Ajzenman, Standeven και Shurtleff (2013). 

 Οι γονείς εμμένουν στην θέση ότι τα οφέλη εμφανίζονται περισσότερο στον κοινωνικό και 
ψυχολογικό τομέα. Στους τομείς αυτούς φαίνεται να ξεχωρίζουν, από την πιο εκτενή και συχνή 

αναφορά, η εξωτερίκευση των συναισθημάτων, ο κώδικας επικοινωνίας που αναπτύσσεται ανάμεσα 
στο άτομο την εκπαιδεύτρια και τον ίππο, η καταπολέμηση του άγχους που έχει ως άμεσο 
αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ηρεμία του ατόμου και η αίσθηση της ελευθερίας. Οι γονείς 
αναφέρθηκαν στην καλύτερη επικοινωνία, τόσο την λεκτική όσο και την μη λεκτική, στην 

κοινωνικότητα και στην ευγένεια με άτομα του οικογενειακού περ ιβάλλοντος καθώς και με τους 
εκπαιδευτές του ομίλου και τον ίππο και στην αίσθηση χαράς του παιδιού που φαίνεται να έχει κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος. Ακόμα, μια κοινή παρατήρηση που σημειώθηκε είναι η αύξηση του 
επιπέδου ευημερίας του παιδιού, του οποίου το ενδιαφέρον για τα εξωτερικά ερεθίσματα φαίνεται να 

αναζωπυρώνεται, και συνεπώς απελευθερώνει τα «πέτρινα μάτια» του και έρχεται σε πιο ουσιαστική 
επαφή με τον κόσμο με την εσωτερίκευση να αντικαθίσταται πλέον από τα αισθήματα του παιδιού, 
τα οποία πλέον εκδηλώνονται. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η προσαρμογή και η συνεργασία με 
το προσωπικό και το περιβάλλον δεν κρίνεται εξίσου εύκολη για κάθε περίπτωση καθώς οι ανάγκες 

κάθε ατόμου διαφοροποιούνται σύμφωνα με το σημείο του φάσματος που βρίσκεται.   
Έκδηλη πρόοδος, παρουσιάζεται επίσης στους κανόνες συμπεριφοράς και αυτοελέγχου των 

παιδιών. Τα παιδιά κάνουν κτήμα τους αξίες σημαντικές για τον χαρακτήρα, όπως η υπομονή και η 
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επιμονή και φαίνεται να κατακτούν την αξία του σεβασμού και της αγάπης για τα ζώα 
αναπτύσσοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ίππο που επεκτείνεται στην σχέση τους με την 
εκπαιδεύτρια. Επιπλέον φάνηκαν να μειώνονται τα αισθήματα άγχους και την θέση τους να παίρνουν 
η ηρεμία και η αυτοπεποίθηση όπως επιβεβαιώνουν και τα συμπεράσματα της μελέτης των Gabriels, 

Pan, Dechant, Agnew, Brim και Mesibov (2012).  
Από τα παραπάνω, συνεπώς, φαίνεται ότι οι οικογένειες προβαίνουν σε αναγνώριση των 

επιδράσεων κυρίως όσον αφορά τον κοινωνικό και τον ψυχολογικό τομέα ενώ λιγότερο μοιάζει να 
διακρίνουν οφέλη που συσχετίζονται με τον τομέα του σώματος, που πιθανολογείται ότι 

επηρεάζονται συμπληρωματικά και από άλλες θεραπείες. Παρά ταύτα υπήρξαν αναφορές για τις 
θετικές επιδράσεις που αφορούν το σώμα οι οποίες κατά κύριο λόγο αναφέρονταν στην στάση του 
σώματος και την συνολική υγεία του παιδιού.  

Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η αναφορά των περιορισμών της έρευνας αυτής. Βασικός 

περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι το μικρό της δείγμα το οποίο δεν της δίνει την δυνατότητα 
γενίκευσης των επιστημονικών της ευρημάτων. Ως περιορισμός επίσης μπορεί να θεωρηθεί το 
γεγονός ότι οι γονείς είχαν οι ίδιοι ήδη επιλέξει το πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας και 
ενδεχομένως να ήταν θετικά προκατειλημμένοι σχετικά με τα αποτελέσματά της. Τέλος ως 

περιορισμός κρίνεται το γεγονός μη ύπαρξης άλλων ομίλων θεραπευτικής ιππασίας στον Νομό 
Χανίων με αποτέλεσμα τη συλλογή δεδομένων από έναν μόνο Όμιλο.  
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Παράρτημα 1 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ  
 

Στοιχεία Δημογραφικού Περιεχομένου 
 

Ηλικία παιδιού: 
Φύλο παιδιού: 
Διάγνωση (χαμηλή/ υψηλή λειτουργικότητα): 
Χρόνος συμμετοχής στο πρόγραμμα: 

Φύλο γονέα: 
 
Ερωτήσεις Συνέντευξης 
 

1. Πώς επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος θεραπείας; 
Συμπληρωματικά: 
Σας συστήθηκε από κάποιον φίλο/ θεραπευτή/ εκπαιδευτικό; 
Από πού αντλήσατε περισσότερες πληροφορίες από βιβλιογραφικές πηγές ή διαφημίσεις;  

Πιστεύετε ότι η συμβολή του ζώου έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του ατόμου;  
2. Γνωρίζετε άλλες εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας; Ποιος είναι ο λόγος που εσείς 

προβήκατε σε αυτή την επιλογή και δεν επιλέξατε κάποιον άλλο εναλλακτικό τρόπο θεραπείας π.χ. 
μουσικοθεραπεία; 

3. Κρίνετε ότι η Θεραπευτική Ιππασία προσδίδει οφέλη που δεν χαρίζονται από άλλες 
θεραπευτικές μεθόδους π.χ. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κτλ; Αν ναι, μπορείτε να κατονομάσετε 
ορισμένα εξ’ αυτών που διακρίνετε στο παιδί σας; 

4. Αν σας ζητούσαν να τοποθετήσετε σε ομάδες τα σημεία που εντοπίζονται τα οφέλη της 

Θεραπευτικής Ιππασίας, σε ποιες ομάδες θα τα κατηγοριοποιούσατε (π.χ. κοινωνικά, σωματικά, 
ψυχολογικά κλπ); 

5. Μπορείτε να πείτε, αν υπάρχουν, κάποιες Κοινωνικές επιδράσεις; 
6. Μπορείτε να πείτε, αν υπάρχουν, επιδράσεις στον Ψυχολογικό τομέα; 

7. Μπορείτε να πείτε, αν υπάρχουν, οφέλη στον Σωματικό τομέα; 
8. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος άλλος τομέας που επηρεάζεται από τα σεμινάρια 

Θεραπευτικής Ιππασίας; 
9. Θα μπορούσατε να αναφέρετε μια ιστορία, δηλαδή ένα παράδειγμα από μια επιτυχημένη 

συνεδρία; 
10. Θα μπορούσατε αντίστοιχα να πείτε μια ιστορία, δηλαδή ένα παράδειγμα που το 

πρόγραμμα ήταν λιγότερο αποτελεσματικό; 
11. Υπάρχει κάτι που θέλετε να συμπληρώσετε, κάτι που κρίνετε σημαντικό και δεν 

αναφέραμε; 
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ STEAM ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Κωνσταντινίδου Μαρίνα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΕ87.09 Msc 

 
Κώτσης Κωνσταντίνος  

Καθηγητής, τμήμα ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 

Περίληψη  

 Η STEAM εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό διαπιστώνεται μεσα από ένα πλήθος μελετών που έχουν γίνει την 
τελευταία δεκαετία με σκοπό να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα στην εκπαιδευτικη διαδικασία. 
Καποια από αυτά τα οφέλη είναι ο πειραματισμός, η εφευρετικότητα, η καλλιέργεια της 
ομαδικότητας, η ενίσχυση της συνεργασίας, και η δημιουργικότητα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

είναι ότι η μάθηση γίνεται με παιγνιώδη τρόπο, ο οποίος θεωρείται αποτελεσματικός  τρόπος μάθησης 
των παιδιών.  

Η παρούσα μελέτη αποτελεί κομμάτι μιας μεγαλύτερης έρευνας που έχει ως αντικείμενο της 
να αναδείξει τη δημιουγικότητα των παιδιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων STEAM. 

 Μέσα από την παρατήρηση, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τη δημιουργική 
επίλυση προβλήματος στη διάρκεια του μαθήματος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δημιουργική 
εμπλοκή των παιδιών. 

 

Λέξεις κλειδιά: STEAM εκπαίδευση, Δημιουργικότητα, πρώτη σχολική ηλικία 

1. Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση για την STEAM εκπαίδευση και την ένταξή της στη 
εκπαιδευτική διαδικασία ολοένα και αυξάνεται στους κόλπους ερευνητών και εκπαιδευτικών. 
Προβλέπετε τα επόμενα χρόνια να κατέχει ένα μεγάλο μερίδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Έρευνες που έγιναν την προηγούμενη δεκαετία, έδειξαν ότι παρότι υπάρχει αναγκαιότητα του 

επιστημονικού εγγραμματισμού των μικρών παιδιών, η εκπαιδευτική κοινότητα δε θεωρούσε τα 
μικρά παιδιά έτοιμα (ως εκ τούτου σχετικά ανειδίκευτα) και έτσι ο επιστημονικός εγγραμματισμός 
μετατοπίζετε αργότερα στο σχολείο όπου τα παιδιά θεωρούνται ικανά να ταξινομούν, παρατηρούν, 
κατηγοριοποιούν κοκ. (Mantzicopoulos, Samarapungavan, & Patrick, 2009). Πλέον η STEAM 

εκπαίδευση αφορά το παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα και εφαρμόζεται κυρίως στην Αμερική, την 
Κίνα, την Κορέα, την  Ιαπωνία, την Γερμανία και στην Τουρκία (Ataaktürk & demircan, 2017). 

Η STEAM  προσέγγιση αφορά την αλλαγή της φιλοσοφίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
επιστήμη και η τεχνολογία επαναπροσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον πραγματικό κόσμο. Επιπλέον, 

δίνει σημασία στις προϋπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών. Χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία ή τη 
δημιουργία νέων εργαλείων για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων (Γεωργίου Καραπάνου 
& Παναγιώτου Τζίρου, 2018). 

Τα παιδιά στην πρώιμη παιδική ηλικία κατανοούν τον κόσμο γύρω τους μέσα από το ενεργή 

συμμετοχή. Οι μαθητές επιλέγουν από μόνοι τους τις δραστηριότητες με τις οποίες θέλουν να 
ασχοληθούν. Μέσα από τις δραστηριότητες, μπορούμε να κατανοήσουμε τις υπάρχουσες γνωστικές 
διεργασίες του παιδιού, και το ίδιο το παιδί αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και κοινωνικοποιείται.  
Αυτές οι ανοιχτές εμπειρίες παιχνιδιού για την κατανόηση του κόσμου, αποτελούν το κλειδί στην 

εκπαίδευση STEAM (Torres-Crespo,  Kraatz, & Pallarsch, 2014). 
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Σύμφωνα με τον Chesloff (2013) τα μικρά παιδιά είναι γεννημένοι επιστήμονες και μηχανικοί. 
Συνεπώς η STEAM εκπαίδευση ενισχύει την φυσική τάση των παιδιών για εξερεύνηση κατασκευή 
και αμφισβήτηση. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές που ασχολούνται από μικρή ηλικία με τέτοιου 
είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχουν καλύτερη ακαδημαϊκή πορεία. Πολλές φορές, ακόμα και η 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία περιστρέφεται γύρω από την STEAM καριέρα (Chesloff, 2013).  
Οι Tippett, C. &Milford, T. (2017) υποστηρίζουν σε έρευνα τους,  ότι οι μαθητές που 

συμμετείχαν σε δραστηριότητες STEAM κατανοούσαν καλύτερα τις έννοιες από τον τεχνολογικό 
κόσμο, έμαθαν να διατυπώνουν ερωτήσεις και να καταλήγουν σε συμπεράσματα (Tippett & Milford, 

2017).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδολογία της έρευνας  

. Η παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε στον εκπαιδευτικό οργανισμό «Stem Εducation» στο 
παράρτημα της Θεσσαλονίκης.  

Η έρευνα που παρουσίαζεται είναι ποιοτική φαινομενολογικού τύπου. Συγκεκριμένα είναι μία 

μελέτη περίπτωσης (Case Study) που αφορά συγκεκριμένο κοινό σε μια δεδομένη περίοδο. Η 
φαινομενολογικού τύπου έρευνα, περιγράφει κοινωνικά και ψυχολογικά φαινόμενα με σκοπό την 
κατανόηση τους. Μελετά και εξετάζει πώς ένα άτομο βιώνει τις εμπειρίες της ζωής του (Ιωσηφίδης, 
2003). Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συμμετοχική παρατήρηση. 

 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδείξει τη δημιουργικότητα των παιδιών της πρώτης 
σχολικής ηλικίας μέσα από STEAM δραστηριότητες, και το πώς οι δραστηριότητες μέσω της 
STEAM μεθοδολογίας επηρεάζουν την δημιουργικότητα των παιδιών.   

Διάρκεια 

Η διάρκεια της ήταν τρείς μήνες. 
Δείγμα 

Τα τμήματα τα οποία παρακολουθήσαμε ήταν νηπιαγωγείου, Α-Β  και κυρίως Γ τάξης 

δημοτικού. Οι μορφές μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν ήταν κλειστού και ανοιχτού τύπου.  
Επιμέρους στόχοι 

 Παράλληλα, θέλαμε να εξετάσουμε πως αλληλοεπιδρούν και ανταλλάσσουν απόψεις στις 
ομάδες..  

Εργαλείο ανάλυσης 

Τέλος, καθότι πρόκειται για ποιοτική έρευνα, χρησιμοποιήσαμε το Atlas ως εργαλείο ανάλυσης 
των παρατηρήσεων ώστε να ομαδοποιηθούν και να αναλυθούν τα αποτελέσματα.  

Σχεδιασμός έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί ένα μέρος μιας μεγαλύτερης μελέτης που εστιάζει στη 
δημιουργικότητα που αναπτύσσεται στα παιδιά μέσα από την STEAM εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων παρατηρούσαμε και καταγράφαμε τις ιδέες τους, έπειτα βλέπαμε εάν οι κατασκευές 
τους είχαν πρωτοτυπία και εφευρετικότητα. Πως διαχειριζόντουσαν τιος ιδέες τους (δημιουργικές 

σκέψεις) με την ομάδα τους ή μόνοι τους. Πότε ήταν πιο δημιουργικοί, σε τι είδους μάθημα κα ισε 
ποια κατάσταση. Όλα τα στοιχεία της παρατήρησης μετά από την καταγραφή τους τα αναλύαμε στο 
Atlas ώστε να έχουμε συνολικά συμπεράσματα.  

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, αφορούσαν αρχικά τον προσδιορισμό της έννοιας της 

δημιουργικότητας και την καταγραφή της καθότι αφορά μια μη μετρήσιμη έννοια. Επιπλέον, στα 
κλειστά μαθήματα δεν υπήρχε μεγάλη δημιουργική έκφραση, καθώς το μάθημα ήταν 
καθοδηγούμενα. Ακολούθως και στις μικρές τάξεις (όπως του νηπιαγωγείου) παρότι έχουν 
δημιουργικές ιδέες τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, το μάθημα ήταν καθοδηγούμενο οπότε δεν υπήρχε 

η δυνατότητα νέων ιδεών από τα παιδιά. Αυτό είχε ως επίπτωση η έρευνα να τροποποιηθεί, 
παρακολουθούσαμε περισσότερα  μαθήματα ανοιχτού τύπου σε μεγαλύτερες ηλικίες (Α-Β & Γ τάξη 
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δημοτικού). Από τα αποτέλεσμα προέκυψε ότι τα παιδιά δείχνουν τη δημιουργικότητα τους, μέσα 
από τη δημιουργική επίλυση προβλήματος 

  

2.2. Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων STEAM 

Παρακάτω θα δείξουμε κάποια στοιχεία σε θεωρητικό επίπεδο για να δούμε τη σημασία των 
μαθημάτων STEAM.  

Σύμφωνα με την Yakman, τόσο στα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM όσο και σε 
προγράμματα STEAM, εντοπίστηκαν δύο τύποι μεθόδων. Ο πιο  «παραδοσιακός», και ο πιο 
«μοντέρνος». Η προφανής διαφορά τους έγκειται στον τρόπο που ο καθένας προσδιορίζει τη σχέση 
ανάμεσα σε διαφορετικούς πυλώνες (Yakman & Hyonyong, 2012). Η «παραδοσιακή» μέθοδος 

τονίζει ότι κάθε τομέας της επιστήμης χρειάζεται να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του, έτσι ώστε 
οι μαθητές να εξειδικεύονται στον τομέα τους και να μπορούν να συμμετέχουν πιο εύκολα στην 
αγορά εργασίας. Η δεύτερη εστιάζει στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στον 
εκπαιδευόμενο να πραγματοποιήσει συνδέσεις μεταξύ των επιμέρους τομέων, μέσα από την 

λειτουργική διερεύνηση θεμάτων που προσφέρονται για την ανάπτυξη διεπιστημονικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Yakman & Hyonyong, 2012).  

Όπως προαναφέρθηκε,  η περιέργεια είναι φυσικό χαρακτηριστικό των παιδιών. Επιπλέον, 
είναι δημιουργικά, και τους αρέσει να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους για να επιλύσουν 

τα προβλήματα. Αυτά από μόνα τους είναι προ απαιτούμενα στοιχεία για την εκπαίδευση STE(Α)M. 
Η πρώιμη έκθεση των παιδιών στην STE(Α)M εκπαίδευση έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές. 
Για αυτό το λόγο βλέπουμε οι κυβερνήσεις να ενισχύουν αυτού του είδους την εκπαίδευση και να 
θέλουν να τη συμπεριλάβουν στο εκπαιδευτικό τους σύστημα (Benlliure, Melénde, & Ballesteroς, 

2013). 

2.3 Δημιουργικότητα 

Παρακάτω θα θέλαμε να αναφερθούμε στη δημιουργικότητα και στο πως αυτή ορίζεται. Στην 
Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί φαίνεται μέσα από τις έρευνες να μην έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία 
ώστε να αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν και να καλλιεργήσουν την δημιουργικότητά των παιδιών 
μέσα στο μάθημα (Konstantinidou, Zisi, Katsarou & Michalopoulou, 2015). 

Μία επιπλέον δυσκολία η οποία έρχεται να προστεθεί σε όλα τα παραπάνω είναι οι 
αμφιλεγόμενες έννοιες που προσδιορίζουν τη δημιουργικότητα.  Σύμφωνα με τον Simonton (2000) 
"δημιουργικότητα είναι το φαινόμενο της παραγωγής πρωτότυπων εφαρμόσιμων και αξιόλογων 
Ιδεών".  Αυτός είναι και ένας ορισμός  ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην  υπάρχουσα έρευνα.  

Παράλληλα θεωρούμε, ότι  το δημιουργικό δυναμικό της τάξης φαίνεται στη διαδικασία 
πολλαπλών απαντήσεων όπου εκφράζουν τα παιδιά σε ένα προκαθορισμένο πρόβλημα το οποίο 
ορίζεται με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (Runco, Plucker & Lim, 2001). 

Έρευνες της γνωστικής ψυχολογίας επιχειρώντας να κατανοήσουν τη διαδικασία της 

δημιουργικής σκέψης, καταλήγουν ότι η δημιουργικότητα είναι απλώς ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα 
συνηθισμένων διαδικασιών, επομένως δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη να τη μελετήσουμε ως 
ξεχωριστό θέμα. Σε άλλες περιπτώσεις, ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η δημιουργικότητα 
δεν διαφέρει πολύ από τη νοημοσύνη. Ο Spearman (1927) υποστήριξε ότι γι' αυτόν δεν υπήρχε η 

λεγόμενη «δημιουργικότητα» και ότι αυτό που συνήθως αποδίδεται σε αυτή τη συγκεκριμένη 
λειτουργία της φαντασίας ή της εφεύρεσης μπορούσε να λυθεί απλώς με την κατάλληλη εκπαίδευση 
σε συνδυασμό με την απλή αναπαραγωγή. Μεταγενέστερη έρευνα φαίνεται να συμφωνεί ότι η 
ευφυΐα και η δημιουργικότητα σχετίζονται. Η θεωρία υποθέτει ότι υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο 

ευφυΐας κάτω από το οποίο τα άτομα δεν μπορούν να είναι δημιουργικά. 
Ακολούθως, το National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE, 

1999) πρόσθεσε το στοιχείο της φαντασίας ως απαραίτητο στη δημιουργική διαδικασία (Villalba, 
2008). Καταλήγουμε ότι μόνο και μόνο ο προσδιορισμός και ανίχνευση της δημιουργικότητας στις 



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

507 

εκφράσεις των παιδιών που και η φαντασία τους καλπάζει, είναι από μόνο του ένα δύσκολο 
εγχείρημα. 
 

2.4 Η επίλυση του προβλήματος 

Η επίλυση προβλημάτων είναι μία διαδικασία πολύ σημαντική για τη ζωή μας, την οποία, 
μπορεί κάποιος να την εξασκήσει μέσω της παρατήρησης και ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι" η ικανότητα επίλυσης προβλήματος ορίζεται ως η ικανότητα που βελτιώνεται  κάθε φορά που 
συναντάμε ένα πρόβλημα με αποτέλεσμα να αποκτούμε τα εφόδια ώστε να ξεπεραστεί ένα πρόβλημα 
ή ένα εμπόδιο" . Είναι πολύ σημαντικό αυτή η ικανότητα να αναπτυχθεί σε μικρή ηλικία καθώς 
θεωρείται σημαντική κατά την ανάπτυξη των παιδιών. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι τα παιδιά τα 

οποία μπορούν να επιλύσουν προβλήματα που συναντούν στη ζωή τους και στην καθημερινότητά 
τους είναι ικανά να προσαρμοστούν πιο εύκολα στο περιβάλλον και την κοινωνία. Η περιέργεια είναι 
ένα έμφυτο ταλέντο που έχουν τα παιδιά από τη μικρή ηλικία κατά την οποία αρχίζουν να 
αναρωτιούνται να παρατηρούν να ερευνούν να εκτιμούν και να αναζητούν μία λύση δηλαδή σαν 

επιστήμονες.  Για αυτό είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ζωντανή  την περιέργεια αυτή των μικρών 
παιδιών ώστε να τους προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ευκαιριών.  

 Η μεθοδολογία STEAM είναι ένα σημαντικό εργαλείο ώστε οι μαθητές να βελτιώσουν την 
κριτική και αναλυτική του σκέψη καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας  με τους συνομηλίκους τους 

με απώτερο σκοπό να επιλύσουν τα προβλήματα.  
 Διαφαίνεται ότι τα στοιχεία της εκπαίδευσης STEAM ακολουθούν τη φυσική διαδικασία 

μάθησης των παιδιών (ερωτήματα, εξερεύνηση, πειραματισμός, επίλυση προβλημάτων) και για αυτό 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παιδιά μέσω αυτού του είδους της εκπαίδευσης μαθαίνουν από μόνα 

τους. 
 Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί και η διαδικασία μηχανικού σχεδιασμού που χρησιμοποιεί η 

μεθοδολογία STEΑM ότι έχει κοινά στοιχεία με τα στάδια επίλυσης προβλημάτων. Για να γίνει αυτό 
είναι σημαντικό να συνδυαστούν όλοι οι κλάδοι της εκπαίδευσης STEAM. Χρησιμοποιώντας τη 

διαδικασία μηχανικού σχεδιασμού θα μπορούν τα παιδιά να επιλύσουν τα προβλήματα της 
καθημερινής τους ζωής (Beyza & Remziye, 2021).  

3. Συμπεράσματα 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε εντός τριών μηνών στον οργανισμό STEM education με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε ήταν η παρατήρηση. Τα μαθήματα που 
γίνονται στο κέντρο είναι δομημένα (κλειστού τύπου) μη δομημένα (ανοιχτού τύπου) και 

προγραμματισμός. Όσο πιο ελεύθερο το μάθημα τόσο πιο έντονη η δημιουργικότητα των παιδιών 
και πιο εύκολα παρατηρήσιμη.  

Οι τάξεις στις οποίες επικεντρωθήκαμε ήταν κυρίως η Γ τάξη δημοτικού και οι Α -Β τάξεις. 
Παρακολουθήσαμε και μαθήματα σε τάξεις νηπίων όμως γρήγορα διαπιστώσαμε ότι δεν 

προσφερόντουσαν για την εργασία μας.  
Αρχικά, ως προς την ηλικία των παιδιών, διαπιστώσαμε ότι τα νήπια δεν ήταν ικανά να 

εκφράσουν τις ιδέες τους ως προς τη δημιουργία της κατασκευής, διότι ήταν ένα καινούριο πεδίο για 
αυτά και δεν τους ήταν εύκολο να εκφραστούν με όρους. Επιπλέον, το μάθημα ήταν δομημένο με 

συγκεκριμένο στόχο, βήματα, και καθοδήγηση και αυτό από μόνο του ήταν δεσμευτικό για τη 
δημιουργική σκέψη.  

Ρωτώντας την εκπαιδευτικό, μου απάντησε ότι το μάθημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε οι 
μαθητές να μάθουν να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους. Επίσης θέλουν να αναπτύξουν κοινωνικές 

δεξιότητες και τη λεπτή κινητικότητά τους. Τα ανοιχτά μαθήματα μπαίνουν πιο μετά. Επιπλέον, 
προσπαθούν μέσα από το μάθημα να εστιάσουν στους κανόνες της ομάδας, και τον τρόπο 
συνεργασίας.  
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Συνεπώς, ήταν πιο ορθό να εστιάσουμε στις μεγαλύτερες ηλικίες (Α-Β, και Γ τάξεις 
δημοτικού). 

Ως προς τη μορφή του μαθήματος, παρακολουθήσαμε μαθήματα κλειστού τύπου (δηλαδή 
δομημένα μαθήματα) ανοιχτού τύπου (μη δομημένα μαθήματα) και προγραμματισμού (Scratch 

Junior). Κατά τη διάρκεια των κλειστών μαθημάτων, παρακολουθούσαμε μια ροή, ένα μάθημα με 
αρχή μέση και τέλος στο οποίο υπήρχε η θεωρία, η μεθοδολογία (κατασκευή) και τέλος η 
αξιολόγηση. Στα κλειστά μαθήματα, επίσης δεν θεωρούμε ότι υπήρχε η έννοια της 
δημιουργικότητας. Αντίθετα στα ανοιχτά μαθήματα μπορούσαμε να διακρίνουμε τη δημιουργική 

σκέψη των παιδιών. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη ηλικία ήταν τα παιδιά, ήταν περισσότερο αυτόνομα 
και δημιουργικά. Αυτό θεωρούμε ότι είναι συνυφασμένο με την οικειότητα του αντικειμένου και του 
τρόπου λειτουργίας του. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Γ τάξης δημοτικού παρακολουθούσαν 
ήδη δυο με τρία χρόνια μαθήματα SΤΕΑΜ οπότε σίγουρα γνώριζαν καλύτερα πώς να οργανώσουν 

την σκέψη τους και πώς να χρησιμοποιήσουν τα υλικά.  
Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε αφορούσε τη μέτρηση της δημιουργικότητας 

οπου από μόνη της είναι μια μη μετρήσιμη έννοια. Ως εκ τούτου, καταλήξαμε να συμμεριζόμαστε 
την άποψη των Baer & McKool (2009) οι οποίοι αναφέρονται στο ότι μπορεί κάποιος να εντοπίσει 

τη δημιουργικότητά  μέσω της «Συναινετικής υποκειμενικής τεχνικής αξιολόγησης» μέσα σε έργα 
που δημιουργούν τα παιδιά στο συγκεκριμένο τομέα αρκεί να είναι ειδήμονας του τομέα αυτού. 
Συνεπώς βλέποντας μόνο τις κατασκευές που δημιουργούσαν κάθε φορά, αντιλαμβανόμασταν την 
δημιουργικότητα τους.  

Παράλληλα, θεωρούμε ότι τα παιδιά ανέδειξαν τη δημιουργική τους σκέψη στα ανοιχτά 
μαθήματα, μέσα από τη δημιουργική επίλυση του προβλήματος όπως  ονόμασε ο Treffinger (1995). 
Σύμφωνα με τον Treffinger η δημιουργική επίλυση προβλήματος αποτελεί το δεύτερο στάδιο στη 
διδασκαλία της δημιουργικότητας. 

Τα παιδία σε κάθε μάθημα έθεταν από μόνα τους το «πρόβλημα. Συνεπώς, στα ανοιχτά 
μαθήματα τα παιδιά έβρισκαν ένα θέμα, με το οποίο ήθελαν να ασχοληθούν, και το οποίο ήταν από 
την καθημερινότητα τους, έτεινε στα ενδιαφέροντα τους και μέσα σε αυτό θα έπρεπε με κάποιον 
τρόπο (πρόβλημα) να εντάξουν την απλή μηχανή ώστε να είναι λειτουργικό. Πολλές φορές, το 

ζητούμενο δινόταν ως «challenge» από την εκπαιδευτικό και αυτό μεγάλωνε το κίνητρο τους.  
Γενικότερα τα παιδιά, συναντούσαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

«προβλήματα» τα οποία προσπαθούσαν να επιλύσουν ως ομάδα. Σκεφτόντουσαν τον τρόπο, 
δοκίμαζαν, και έπειτα κατέληγαν στην λύση. Πολλές φορές υπήρχαν πολλές λύσεις για ένα πρόβλημα 

τις οποίες έπρεπε να δοκιμάσουν και να επιχειρηματολογήσουν επάνω στην τελειωτική τους 
απόφαση. 

H δημιουργική επίλυση ενός προβλήματος σύμφωνα με τον Treffinger (1995) έχει ως στόχο να 
βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει λύσεις σε προβλήματα μέσω της δημιουργικής του σκέψης.  

Αυτό ουσιαστικά συνέβαινε σε όλα τα ανοιχτά μαθήματα και μπορούσαμε να έχουμε το 
αποτέλεσμα (δηλαδή και τη λύση) σε κατασκευαστικό επίπεδο.  

Θεωρούμε μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις ότι τα παιδιά σκέφτονται δημιουργικά κατά τη 
διαδικασία των SΤΕAM δραστηριοτήτων και ότι αυτές βοηθούν τα παιδιά ώστε να καλλιεργήσουν 

τις δημιουργικές τους ιδέες. 
Εν κατακλείδι, μεσα από τα ανοιχτά μαθήματα που παρατηρήσαμε καταλήξαμε στο ότι η 

δημιουργική επίλυση ενός προβλήματος είναι απόρροια της δημιουργικής σκέψης που έχει ο 
άνθρωπος. Πρόκειται για μια καλλιεργλησιμη δεξιότητα, η οποία βοηθάει το άτομο σε ατομικό 

επίπεδο αλλα και σε κοινωνικό, καθώς μπορεί να αντιμετώπιζε δυσκολίες της καθημερινότητας, να 
συνδυάσει διαφόρους τομείς καθώς και να συνεργαστεί με μια ομάδα ατόμων.  
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ΈΜΦΥΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα 

Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ30-Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

 

Περίληψη  

 Η παρούσα εργασία η έχει ως σκοπό την ανάδειξη της αναγκαιότητας της έμφυλης 
προσέγγισης στην εκπαίδευση. Ως επιμέρους στόχος τέθηκε η  ανάδειξη των έμφυλων στερεοτύπων 
μέσα από το παιχνίδι. Εν προκειμένω, αξιοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση, με σκοπό τη 
μελέτη των υπαρχουσών ερευνών και τη συγκέντρωση προβληματισμών και ερευνητικών 

ερωτημάτων που θα απαντηθούν σε μελλοντικές έρευνες.  Μέσα από τα ευρήματα των ερευνών 
αναδείχθηκε ότι τα έμφυλα στερεότυπα συνεχίζουν να υφίστανται παρά τις προσπάθειες που έχουν 
πραγματοποιηθεί. Ο διαχωρισμός στα παιχνίδια με κριτήριο το φύλο συνεχίζει να υπάρχει και για το 
λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών/-τριών, όσο και των γονέων και 

των εκπαιδευτικών. Εξίσου σημαντικό βήμα αποτελεί η ένταξη της οπτικής του φύλου στην 
εκπαίδευση, μέσω της διενέργειας συστηματικών δράσεων που αποσκοπούν στην εξάλειψη των 
εμφυλων στερεοτύπων. 

 

Λέξεις κλειδιά: έμφυλες προσεγγίσεις, έμφυλα στερεότυπα, εκπαιδευτικοί, παιχνίδια 

Εισαγωγή 

1.1 Η έννοια της ταυτότητας του φύλου στην προσχολική και τη σχολική ηλικία.  

Το παιχνίδι αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας σχετικά με το ρόλο του φύλου (Eliot, 2010). Λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό 
φύλο και όχι το βιολογικό πρόκειται για μια πιο σύνθετη διαδικασία, η οποία εξαρτάται και από τις 

κοινωνικές προσλαμβάνουσες. Για παράδειγμα παλαιότερα λαμβάνονταν υπόψη μόνο το βιολογικό 
φύλο, ενώ πλέον οι έννοιες του κοινωνικού και ψυχολογικού φύλου, αλλά και της ταυτότητας φύλου 
έχουν ενταχθεί στις ζωές μας (Powlishta et al., 2001). Τα παιδιά γνωρίζουν από μικρή ηλικία 
στερεότυπα που σχετίζονται με αυτό (Martin & Halverson, 1981). Ήδη από την ηλικία των 2,5 ετών 

αρχίζουν να παρουσιάζουν προτιμήσεις για τους φίλους τους, τις δραστηριότητες και τις 
συμπεριφορές που τους αρέσουν (Ruble & Martin, 1998). Επιπρόσθετα, αρκετά παιδιά αρχίζουν να 
χρησιμοποιούν τις ετικέτες φύλου (gender labels) κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους για να 
αναφερθούν στους εαυτούς τους και τους άλλους (Fleer,1998;Leinbach & Fagot, 1986). Οι γνώσεις 

σχετικά με το φύλο εμπλουτίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του τέταρτου και πέμπτου έτους. Συνεπώς, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις αυτές είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα για το φύλο των ανθρώπων 
βασιζόμενα σε ορισμένα χαρακτηριστικά (Powlishta et al., 2001). Θα πρέπει να αναφεθεί ότι τα 
έμφυλα στερεότυπα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τους ρόλους 

και τα χαρακτηριστικά των φύλων. Παράλληλα, αποδίδουν συμπεριφορές και στάσεις στα άτομα 
ανάλογα με το φύλο τους. Επί παραδείγματι, συσχετίζουν την εξουσία με τα αγόρια και το φόβο και 
την «αδυναμία» με τα κορίτσια. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην αναπαραγωγή των έμφυλων 
στερεοτύπων που παρατηρούν τα παιδιά στο περιβάλλον τους (Ruble & Martin, 1998). Σύμφωνα με 

τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, το περιβάλλον στο οποίο εκτίθενται τα παιδιά έχει ισχυρό 
αντίκτυπο στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα φύλα. Η ενίσχυση ορισμένων συμπεριφορών και 
στάσεων έχει ως απόρροια την υιοθέτηση στερεοτύπων (Bandura, 1977).  
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Τρεις είναι οι μορφές της ταυτότητας φύλου που βασίζονται στις αντιλήψεις των παιδιών 
γενικότερα για το φύλο: η ικανοποίηση φύλου, η πίεση για διαφοροποίηση των φύλων, και η 
μεροληψία μεταξύ των ομάδων των φύλων. Αυτές οι γνωστικές μορφές της ταυτότητας του φύλου 
είναι καθοριστικής σημασίας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και μπορούν να εξυπηρετήσουν μια 

εξελικτική λειτουργία, προσανατολίζοντάς τα σε ομάδες ομόφυλων συνομηλίκων (Ruble et al., 
2006). Η μεροληψία μεταξύ των ομάδων και η πίεση για διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων τείνουν 
να μειώνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας. Μέχρι την ηλικία των τριών ετών οι μορφές 
ταυτότητας φύλου είναι πιθανό να έχουν ωθήσει τα παιδιά να συναναστρέφονται με άτομα του ίδιου 

φύλου, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ταιριάζουν με αυτά. Κατά 
τη διάρκεια των σχολικών χρόνων διαμορφώνουν τις απαραίτητες γνωστικές ικανότητες, ώστε να 
μπορούν να συγκριθούν με συνομηλίκους λαμβάνοντας υπόψη το φύλο τους, συνεκτιμώντας όσα 
χαρακτηριστικά είναι όμοια, αλλά και διαφορετικά (Harter, 2006). Επίσης, είναι σε θέση να 

κατανοήσουν πράγματα για το ίδιο ή το αντίθετο φύλο εφόσον τους ζητηθεί (Martin et al., 
2017;Pauletti et al., 2017).  

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αναπτύσσουν περισσότερο γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες 
και συνεπώς αξιολογούν τη συνολική εικόνα και όχι μόνο τη βιολογική σε ό,τι αφορά την ομοιότητα 

ή τη διαφοροποίηση τους με το κάθε φύλο (Carver et al., 2003). Κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια για 
τα περισσότερα παιδιά η ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου περιλαμβάνει μια επανεξέταση της 
ταυτότητας του βιολογικού τους φύλου, αφήνοντας κατά μέρος την πίεση για τη διαφοροποίηση και 
την μεροληψία για τις ομάδες ομόφυλων παιδιών. Αντιθέτως, καλλιεργείται η ικανότητα αντίληψης 

των μορφών ταυτότητας φύλου (Ro et al., 2012). Τα ευρήματα των ερευνών καταδεικνύουν ότι τα 
μικρά παιδιά δεν κατανοούν αρχικά ότι τα παιχνίδια σχετίζονται με το βιολογικό τους φύλο, 
μαθαίνουν όμως γρήγορα ότι ορισμένα παιχνίδια είναι «για αγόρια» ενώ άλλα «για κορίτσια» (Fagot, 
1974; Miller, 1987; Lloyd & Duveen, 1992).  

Οι ψυχολογικές προσεγγίσεις μπορούν να εξηγήσουν την ανάπτυξη των έμφυλων 
στερεοτύπων. Για παράδειγμα, τα δυναμικά συστήματα προσεγγίζουν και συνδυάζουν έμφυλα 
σχήματα και κοινωνικές θεωρίες, με σκοπό να παροτρύνουν τα παιδιά να ενστερνίζονται στερεότυπα 
(Martin & Ruble, 2010). Τα στερεότυπα αφορούν ένα σύνολο πεποιθήσεων σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης ομάδας (Biernat & Kobrynowicz, 1999). Η γνώση για το φύλο 
αυξάνεται ραγδαία από την ηλικία των 3 ετών, ενώ η εδραίωση των έμφυλων στερεοτύπων φαίνεται 
να κορυφώνεται στα 5 με 6 έτη, ηλικίες στις οποίες τα παιδιά είναι εξαιρετικά ευάλωτα στη 
διατήρηση τους (Aubry et al., 1999;Miller et al., 2006). Οι επιλογές των παιχνιδιών και το στιλ 

παιχνιδιού, επηρεάζονται από τα έμφυλα στερεότυπα. Τα παιδιά συμμορφώνονται με τις κοινωνικές 
προσδοκίες του φύλου τους από μικρή ηλικία (Leaper, 2015). Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπονται να 
έρθουν σε επαφή με δραστηριότητες που δεν κρίνονται κατάλληλες για το φύλο τους (Leaper & 
Bigler, 2018; Weisgram et al., 2014). Παράλληλα, φθίναι και το ενδιαφέρον τους για επαγγέλματα 

που διαφέρουν από τα παραδοσιακά πρότυπα (Weisgram et al., 2010). Τα στερεότυπα ενδεχομένως 
να εμποδίσουν το παιχνίδι με άλλα παιδιά, περιορίζοντας έτσι τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με 
συνομηλίκους που δεν ανήκουν στο ίδιο φύλο (Martin et al., 2017). Παράλληλα, μπορούν να 
επηρεάσουν και την απόδοση των παιδιών στα μαθήματα που παραδοσιακά δεν είναι ταυτισμένα με 

το φύλο τους. Για παράδειγμα, οι επιδόσεις των κοριτσιών στα μαθηματικά μπορεί να είναι 
καθοδικές, επειδή προσαρμόζονται στο στερεότυπο που θέλει τα αγόρια να υπερισχύουν σε 
μαθηματικές γνώσεις (Galdi et al., 2014).  

Συνεπώς, τα έμφυλα στερεότυπα αποτελούν τροχοπέδη εκτός από τη μάθηση, στη διάδραση 

με τους συνομηλίκους αλλά και στις μελλοντικές επαγγελματικές αποφάσεις (Spinner et al., 2021).  

1.2 Έμφυλες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 

Βιβλιογραφικά, εντοπίζονται προβληματισμοί για το  μοτίβο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, το οποίο διαιωνίζει έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις. Οι ενστάσεις 
διατυπώθηκαν από το φεμινιστικό κίνημα ήδη από τη δεκαετία του 1970, έλαβαν ωστόσο ελάχιστη 
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προσοχή. Η αναπαραγωγή των προκαταλήψεων έχει τις ρίζες τις στο διαχωρισμό των παιχνιδιών 
ανάλογα με το βιολογικό φύλο. Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά κατευθύνονται προς ορισμένα είδη 
παιχνιδιού και πιο συγκεκριμένα τα κορίτσια ωθούνται να επιλέγουν παιχνίδια, μέσω των οποίων 
αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες και συναισθηματική νοημοσύνη, ενώ  τα αγόρια ωθούνται 

σε επιλογές που αναπτύσσουν τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες (Hart, 1979;Miller, 1987;Lloyd & 
Duveen, 1992). Οι μεταγενέστερες έρευνες απομακρύνθηκαν από τη θεωρία έμφυλων ρόλων, οι 
οποίες εστιάζουν στην απόδοση έμφυλων ρόλων μέσω των παιχνιδιών. Αντ’ αυτού, δόθηκε έμφαση 
στους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά χρησιμοποιούν ενεργά τα παιχνίδια για να παίξουν και να  

οριοθετήσουν τις ταυτότητες του φύλου (Kirkham, 1996). Με λίγα λόγια δεν εστίαζαν στην επιλογή 
των παιχνιδιών με κριτήριο το φύλο. Τέτοιου είδους μεταστρουκτουραλιστικές προσεγγίσεις 
εστίασαν στην κατανόηση των παιχνιδιών ως υλικά μέσω των οποίων μπορούν να κατανοήσουν και 
άλλες πτυχές της κοινωνικής τους ταυτότητας (Davies, 2006).  

Κατά συνέπεια, η πεποίθηση ότι τα παιχνίδια μπορούν να κατευθύνουν το σεξουαλικό 
προσανατολισμό είναι προχυμένη. Ωστόσο, η επανεξέταση απόψεων που σχετίζονται με τα παιδικά 
παιχνίδια και το φύλο είναι αναγκαία, καθώς μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων συσχετίζουν τα 
παιχνίδια και τα ρούχα με το σεξουαλικό προσανατολισμό (Delamont, 2001). Κατά καιρούς τέτοιες 

απόψεις έχουν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα έχει σχολιαστεί ο τρόπος με τον οποίο τα 
ροζ ρούχα έχουν ταυτιστεί με τα κορίτσια, καθώς και η σεξουαλικοποίηση των παιχνιδιών που 
απευθύνονταισε αυτά. Οι εταιρείες που κατασκευάζουν παιχνίδια γνωρίζουν τις έμφυλες προτιμήσεις 
των καταναλωτών και  αναπτύσσουν στρατηγικές marketing που βασίζονται σε αυτές. Ωστόσο, η 

διεξαγωγή σύγχρονων ερευνών σχετικά με τις εκπαιδευτικές πτυχές των παιχνιδιών και το δυνητικό 
αντίκτυπό τους στα παιδιά, αναδεικνύουν την ανάγκη για μελλοντική ανακατασκευή του 
εκπαιδευτικού προγράμματος (Williams, 2006).  

Όπως προαναφέρθηκε, ο τρόπος που παρουσιάζονται τα παιχνίδια στα παιδιά έχει άμεση 

συνάρτηση με τον έμφυλο διαχωρισμό που προωθούν οι εταιρείες παιχνιδιών. 
Συγκεκριμενοποιώντας, το παιχνίδι των κοριτσιών με τις κούκλες Barbie έχει ως απόρροια τη 
σεξουαλικοποίηση της γυναίκας, ενώ παράλληλα προωθεί την αψεγάδιαστη εξωτερική εμφάνιση και 
τη ροπή προς τον καταναλωτισμό (Francis, 2010;Hains, 2014). Σε ό,τι αφορά τα αγόρια από την 

άλλη, η ενασχόλησή τους με παιχνίδια που προάγουν τη βία, έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση 
βίαιων συμπεριφορών και την έλλειψη ενσυναίσθησης και συναισθηματικής νοημοσύνης 
(Ostrov&Keeting, 2004).  

Οι Γονιτσιώτη και Μάγος διεξήγαγαν το 2016 μια έρευνα με στόχο την ανάδειξη των απόψεων 

των νηπιαγωγών σχετικά με τον έμφυλο διαχωρισμό των παιχνιδιών. Μεταξύ 16 νηπιαγωγών που 
εργάζονταν σε επαρχιακή πόλη, οι 11 εξ αυτών αποφεύγουν να διαχωρίζουν τα παιχνίδια ανάλογα 
με το φύλο των παιδιών, προσδίδοντάς τους έτσι μια ουδετερότητα. Όμως, οι απόψεις τους ήταν 
στερεοτυπικές σε ό,τι αφορά το παιχνίδι αγοριών με κούκλες. Δεν ισχύει το ίδιο όμως για το παιχνίδι 

κοριτσιών με παιχνίδια που έχουν χαρακτηριστεί ως «αγορίστικα». Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε 
διαχωρισμός στις κούκλες που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν σε 
Barbie και συτές που έχουν μορφή μωρού. Μάλιστα, θεώρησαν ότι οι πρώτες έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τα ευρήματα των ερευνών των Francis (2010) και 

Hains (2014). Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι προσπαθούν να αποτινάξουν τα στερεότυπα 
γύρω από το διαχωρισμό των παιχνιδιών, αν και οι ίδιοι είχαν τέτοιου είδους στερεότυπα. Ορισμένες 
φορές λειτουργούσαν στερεοτυπικά, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το παιχνίδι των αγοριών με παιχνίδια 
που θεωρούνται «κοριτσίστικα» εξαιτίας των κοινωνικών πιέσεων και των πιέσεων των γονέων. Οι 

Αγγελή και Λέστα υλοποίησαν το 2018 υπό την αιγίδα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών 
Κοινωνικού Φύλου μια έρευνα σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση. Τα ευρήματα 
της έρευνας έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των παιδιών δημιουργούσαν 
αλληλεπιδράσεις, οι οποίες δύνανται να αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα. Τα έμφυλα στερεότυπα 

καθιστούν όσα παιδιά δεν εμπίπτουν στη στερεοτυπική απεικόνιση του φύλου τους ευάλωτα στο 
σχολικό εκφοβισμό, γεγονός που προκαλεί έντονους προβληματισμούς. Τα τελευταία χρόνια, έχει 
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παρατηρηθεί αυξημένο ενδιαφέρον για το θέμα της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση. Παρόλα 
αυτά, οι παρεμβάσεις είναι μεμονωμένες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνέχεια και συνοχή στο εν 
λόγω εγχείρημα. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πολιτική βούληση είναι αναγκαία για 
την εισαγωγή της οπτικής του φύλου στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Για την ένταξη της ισότητας των 

φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια δραστηριοτήτων που στοχεύουν 
στην αποφυγή του έμφυλου διαχωρισμού των παιχνιδιών. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην 
προαγωγή της άποψης ότι τα παιχνίδια είναι ουδέτερα ως προς το φύλο. Πρώτο στάδιο για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελεί η ευαισθητοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

μαθητών/-τριών. Θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία παιχνιδιών στην τάξη, ιδιαίτερα στα μικρότερης 
ηλικίας παιδιά και παράλληλα οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν τα παιδιά να παίζουν και με 
παιχνίδια που δεν είναι ταυτισμένα με το φύλο τους. Το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει ευοδωθεί στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινώντας από την καμπάνια “Let Toys Be Toys”, που ξεκίνησε από μια 

πρωτοβουλία απευθυνόμενη σε γονείς καταλήγοντας στην ίδρυση μιας οργάνωσης με σκοπό στην 
εξάλειψη του έμφυλου διαχωρισμού στα παιχνίδια. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην Αυστραλία, όπου 
έπειτα από διαμαρτυρίες στις εταιρείες κατασκευής παιχνιδιών ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν 
ουδέτερο ως προς το φύλο τρόπο στην παρουσίαση και τη διαφήμισή τους. Η κίνηση αυτή πέρασε 

και στο χώρο της εκπαίδευσης. Καθίσταται σαφές λοιπόν, ότι για να προχωρήσει η δράση αυτή στα 
σχολεία, θα πρέπει πρώτα να αλλάξει η στρατηγική marketing πώλησης των παιχνιδιών. 
Διαφημιστικές καμπάνιες που προωθούν την ουδετερότητα ως προς το φύλο στα παιχνίδια 
αδιαμφισβήτητα θα συνέβαλαν στη σταδιακή αλλαγή και στην εκπαίδευση (Κογκίδου, 2016).  

Η έρευνα των Spinner et al. (2021) έρχεται να συμπληρώσει ότι τα έμφυλα στερεότυπα στην 
εκπαίδευση μπορούν να καταρριφθούν, μέσω παρεμβάσεων που οργανώνονται από τους 
εκπαιδευτικούς. Επίσης, η συνεργασία ερευνητών και εκπαιδευτικών μπορεί να επιφέρει θετικά 
αποτελέσματα στην ανάπτυξη στρατηγικών που στοχεύουν στην κατάρριψη του έμφυλου 

διαχωρισμού. Πιο συγκεκριμένα, όσα παιδιά ανήκαν στην ομάδα που πραγματοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις αντιλαμβάνονταν τις ομοιότητες τους με άτομα του αντίθετου φύλου και δεν διαιώνιζαν 
σε μεγάλο βαθμό τα έμφυλα στερεότυπα συγκριτικά με τα παιδιά που δεν συμμετείχαν στις 
παρεμβάσεις. Επιπροσθέτως, είχαν πιο ευέλικτες απόψεις σχετικά με το φύλο, τα παιχνίδια και τα 

επαγγέλματα. Ακόμη, ο τρόπος διδασκαλίας και οι στάσεις των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των αντιλήψεων με το φύλο. 

Η χρήση μη σεξιστικής γλώσσας σίγουρα θα διευκολύνει την ένταξη της οπτικής του φύλου 
στην εκπαίδευση, καθώς η χρήση ουδέτερου ως προς το φύλο λεξιλογίου αποτρέπει τον έμφυλο 

διαχωρισμό. Παράλληλα, σημαντικός είναι ο διεπιστημονικός χαρακτήρας, δηλαδή θα πρέπει να 
ενταχθεί σε όλα τα επιστημονικά πεδία και αντικείμενα που είναι ενταγμένα στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2018). Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, η 
Κογκίδου (2016) προτείνει ορισμένες ενδεικτικές δραστηριότητες για παιδιά, που στοχεύουν στην 

κατανόηση των έμφυλων στερεοτύπων, την κατάρριψη αυτών, την κατανόηση της έννοιας της 
ουδετερότητας στα παιχνίδια και την ενθάρρυνση των παιδιών να παίζουν και με παιχνίδια που δεν 
είναι ταυτισμένα με το φύλο τους. Τέτοιου είδους δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη συλλογή 
φωτογραφικού υλικού από οικογενειακά άλμπουμ και το διαδίκτυο (παιδικά δωμάτια, μωρουδιακά 

ρούχα), την καταγραφή των παιχνιδιών με τα οποία απασχολούνται τα παιδιά στο σπίτι ή τα παιχνίδια 
που τους αγοράζουν συνήθως τα οικεία τους πρόσωπα και συζήτηση για το αν οι επιλογές αυτές 
ταυτίζονται με τις δικές τους. Βέβαια, η συζήτηση γύρω από τον έμφυλο διαχωρισμό θα πρέπει να 
γίνεται με τρόπο κατανοητό και προσαρμοσμένο στο νοητικό και αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. 

Επίσης, ένα project με θέμα τη σύγκριση παλαιότερων και σύγχρονων παιχνιδιών θα βοηθούσε στην 
κατανόηση της πορείας του παιχνιδιού και πώς αυτό έχει συσχετιστεί με τις έμφυλες διακρίσεις. Ένα 
άλλο project που μπορεί να υλοποιηθεί είναι το «Παίζω με όλα τα παιχνίδια», ιδέα η οποία βασίζεται 
στο να ενθαρρύνει τα παιδιά να παίζουν και με παιχνίδια που δεν είναι κοινωνικά συμβατά με το 

φύλο τους. Παράλληλα, στις ηλικίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν τα παραμύθια και η ζωγραφική. 
Η αφήγηση παραμυθιών που καταρρίπτουν τα έμφυλα στερεότυπα και η δημιουργία μιας αφίσας με 
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θέμα «Παιχνίδια για όλους» αποτελούν πρακτικές που ενδείκνυνται για την προσχολική και σχολική 
ηλικία.  

Σημαντική είναι και η ευαισθητοποίηση των γονέων επί του θέματος, που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω δράσεων ενημέρωσης. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης στοχεύουν στην 

ενθάρρυνση των γονέων να παίζουν μαζί με τα παιδιά τους, απενοχοποιώντας τα έμφυλα στερεότυπα 
(Κογκίδου, 2016).   

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Αξιοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπιση με σκοπό τη μελέτη των υπαρχουσών ερευνών και 
τη συγκέντρωση προβληματισμών και ερευνητικών ερωτημάτων που θα απαντηθούν σε μελλοντικές 
έρευνες.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το παιχνίδι αξιοποιείται ως ένα μέσο, που εμπεριέχει ψυχοκοινωνικές προσλαμβάνουσες. Τα 

παιδιά κατά την προσχολική ηλικία, αξιοποιώντας τα παιχνίδια διαμορφώνουν έμφυλες στάσεις και 
πεποιθήσεις, ξεκινώντας να διερευνούν και να κατανοούν τις έμφυλες ταυτότητες. Η έννοια του 
φύλου εδραιώνεται και κατά συνέπεια τα παιδιά ξεκινούν να αντιλαμβάνονται την έννο ια του 
κοινωνικού φύλου, καθώς και τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των έμφυλων ταυτοτήτων. Οι 

ψυχολογικές θεωρίες αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του οικογενειακού και σχολικού 
περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά την κατανόηση των στερεοτύπων φύλου. Σύμφωνα με τα ευρήματα 
των ερευνών, τα έμφυλα στερεότυπα επηρεάζουν τις επιλογές των παιδιών στον τρόπο που παίζουν, 
καθώς και στα παιχνίδια που επιλέγουν. Η συμμόρφωση τους με τις κοινωνικές νόρμες συναντάται 

στη σχολική ηλικία. Τα έμφυλα στερεότυπα επηρέαζουν τα παιδιά και στην μετέπειτα σχολική τους 
πορεία, αλλά και  στην επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι ερευνητές το 1970 
επεσήμαναν την παρουσία των έμφυλων στερεοτύπων στα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Η συμβολή του φεμινισμού στη διαπίστωση αυτή ήταν καίρια, ωστόσο, τα συγκεκριμένα ευρήματα 

δεν έλαβαν τη δέουσα προσοχή. 
Ορισμένες έρευνες που διενεργήθηκαν μεταξύ 1990 και 2010, εστίασαν στο πώς τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τα παιχνίδια, για να οριοθετήσουν τις ταυτότητες φύλου, αποδεικνύοντας ότι η 
σύνδεση σεξουαλικού προσανατολισμού και επιλογής παιχνιδιών δεν υφίσταται. Ο διαχωρισμός των 

παιχνιδιών ανάλογα με το φύλο, έχει μακροπρόθεσμη επίδραση στα παιδιά, καθώς το ταυτίζουν με 
ορισμένες συμπεριφορές και χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με δύο ελληνικές διαπιστώθηκε ότι υφίσταται διαχωρισμός στην επιλογή παιχνιδιών 
στην προσχολική ηλικία. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μάλιστα επεσήμαναν ότι στη διαμόρφωση 

στερεοτύπων για τα παιχνίδια συμβάλλουν σημαντικά και οι γονείς. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
αναδείχθηκε και το κομμάτι του σχολικού εκφοβισμού σε όσα παιδιά παρέκλιναν στην παραδοσιακή 
επιλογή των παιχνιδιών. Αν και το εν λόγω θέμα τα τελευταία χρόνια απασχολεί τόσο τη σχολική 
κοινότητα, όσο και την κοινωνία, οι παρεμβάσεις είναι μεμονωμένες και εκ του αποτελέσματος η 

επίδρασή τους περιορισμένη. Τα ευρήματα παλαιότερων, αλλά και πιο σύγχρονων ερευνών 
συμφωνούν στην ουσιαστική ένταξη της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση. Ενέργειες μέσω των 
οποίων θα εδραιωθεί η ισότητα των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η ευαισθητοποίηση των 
γονέων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-τριών, αλλά και η συστηματοποίηση των δράσεων.  

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης κατέδειξαν ότι το φαινόμενο 

του έμφυλου διαχωρισμού στα παιχνίδια διαιωνίζεται μέχρι και σήμερα και ως εκ τούτου 
συμπορεύεται με τη διαιώνιση των στερεοτύπων στην μετέπειτα ζωή των παιδιών. Ταυτόχρονα, τα 
έμφυλα στερεότυπα διαιωνίζουν με τη σειρά τους το σχολικό εκφοβισμό. Η ευαισθητοποίηση όλων 
των μερών που αποτελούν τη σχολική κοινότητα (γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες) κρίνεται 
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σημαντική για την εδραίωση της ισότητας των φύλων. Η διενέργεια δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στην κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων σε συστηματική βάση και η ουσιαστική 
ένταξή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούν ένα καίριο βήμα στο εγχείρημα της ένταξης 
της ισότητας των φύλων στα σχολεία. Γενικότερα, η ένταξη της οπτικής του φύλου στην εκπαίδευση 

και η διεύρυνση των οριζόντων σε ό,τι αφορά τα έμφυλα ζητήματα, θα μεταβάλλει εκ θεμελίων και 
θα σταματήσει τη διαιώνιση των στερεοτυπικών αναπαραστάσεων γύρω από την επιτέλεση του 
έμφυλου ρόλου. 
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ΒΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ  

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

Λάππα Ελισσάβετ 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

 

Περίληψη  

Το νηπιαγωγείο, αποτελεί την εισαγωγική βαθμίδα της διαδρομής των μαθητών στην τυπική 
εκπαίδευση. Σε αυτό το ηλικιακό στάδιο, συντελείται η οικοδόμηση της ταυτότητας του φύλου στα 
νήπια. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται κρίσιμος, ως προς τη δημιουργία στάσεων και 
ιδεολογιών στο μαθητικό δυναμικό. Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση των προσωπικών 

βιωμάτων των νηπιαγωγών στη διαμόρφωση των αντιλήψεών τους για την ταυτότητα του φύλου και 
πώς αυτές οι αντιλήψεις αντανακλούν στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Ακολουθήθηκε η ποιοτική 
μέθοδος και διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με δεκαπέντε νηπιαγωγούς στην Τρίπολη 
Αρκαδίας. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο θεματικής  ανάλυσης 

ποιοτικών δεδομένων. Το άλλοτε επικρατούν πατριαρχικό μοντέλο οικογένειας καθώς και δείγματα 
στερεοτυπικών αντιλήψεων για τον ρόλο των δύο φύλων, αντανακλώνται σε αξιόλογο βαθμό στις 
εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Άξιο προσοχής είναι πως ένα μικρό μέρος του δείγματος εμφανίζεται 
να έχει αποδεσμευτεί από την επιρροή προηγούμενων εμπειριών και να υλοποιεί την εκπαιδευτική 

διαδικασία ισότιμα και  αξιοκρατικά. 
 
Λέξεις κλειδιά: έμφυλα στερεότυπα, αντιλήψεις νηπιαγωγών, εκπαιδευτικές πρακτικές  

1. Εισαγωγή 

Το παιδί, σε μία προσπάθεια να σχηματίσει μία εικόνα για τον εαυτό του, αντλεί πληροφορίες 
από το οικογενειακό του περιβάλλον και διευρυμένα από το σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο στο 

οποίο αλληλεπιδρά, ως μέλος μιας σχολικής κοινότητας. Σύμφωνα με τη Θεωρία του Σχήματος του 
Φύλου, η διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας εξελίσσεται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, όπου 
προϋπάρχουν κατασκευασμένες αντιθετικά οι έννοιες των δύο φύλων και αποτυπώνονται μέσα από 
παγιωμένα στοιχεία, συμπεριφορές, χαρακτήρες και ιδεολογίες (Bem, 1981· Starr & Zurbriggen, 

2017). Από αυτό το πλαίσιο το παιδί θα αντλήσει πληροφορίες τις οποίες θα επεξεργαστεί και θα 
αφομοιώσει, υπό την επιρροή των ήδη κατασκευασμένων νοητικών σχημάτων. Επομένως, η νέα 
γνώση που παράγεται, υπάγεται στην προϋπάρχουσα και η ταυτότητα του φύλου οικοδομείται πάνω 
σε προκατασκευασμένες φόρμες- σχήματα (Bem, 1981·Cole &Cole, 2001). Στον χώρο των 

κοινωνικών επιστημών και της ψυχολογίας με τον όρο «ταυτότητα του φύλου» ή, καλύτερα, 
«ταυτότητα του ρόλου του φύλου» (“gender identity”), περιγράφεται μία κατασκευή που στηρίζεται 
πάνω σε κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά στοιχεία που διαμορφώνουν την εικόνα 
που έχει το άτομο για το φύλο του, ως αποτέλεσμα της επίδρασης κοινωνικοποιητικών διαδικασιών. 

Αυτή η κατασκευή εμπεριέχει αλληλοαποκλειόμενες έννοιες όπως αρσενικό- θηλυκό, ισχύς- 
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αδυναμία, υπεροχή- κατωτερότητα, πρωτοβουλία- καρτερικότητα, δυναμισμός- ανοχή κ.ά. 
(Diekman , Johnston & Loescher, 2013· Hare-Mustin & Marecek, 1988· Παντελίδου- Μαλούτα, 
2014). Η διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που συμπορεύεται 
με την κοινωνικοποίηση του παιδιού και ξεκινά από τη βρεφική ηλικία (Colo& Cole, 2001).  

Το σχολείο, εκτός του ότι προάγει τη γνώση στους μαθητές, συμβάλλει μέσα από ποικίλες 
εμπειρίες στην υϊοθέτηση στοιχείων και συμπεριφορών που συντελούν στην οικοδόμηση της 
ταυτότητας του φύλου και, κατ’ επέκτασιν, της θέσης που θα αποκτήσει το άτομο στην κοινωνία 
μεταγενέστερα, ως ενήλικας (Μαραγκουδάκη, 2005· Φρόση & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008). Ο 

εκπαιδευτικός αντιπροσωπεύει τον ζωντανό φορέα της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής. Το 
κρίσιμο και «υπό διαμόρφωση» στάδιο της νηπιακής ηλικίας καθιστά τη νηπιαγωγό πολύ ψηλά στην 
ιεραρχία των «σημαντικών» ατόμων για το νήπιο, με αποτέλεσμα να ασκεί πολύ σημαντική επίδραση 
στα νήπια (Μαραγκουδάκη, 2005· Mutisya, Rotich, P.& Rotich, S., 2013). Ο σημαντικότερος δίαυλος 

μετάδοσης της ιδεολογικής της κουλτούρας είναι η συμπεριφορά της απέναντι στους μαθητές, όπως 
αυτή αποτυπώνεται μέσα από τις εκπαιδευτικές της πρακτικές (Κανταρτζή, 1996· Kehily, 2008). 
Σχετικές έρευνες στον χώρο της εκπαίδευσης καταδεικνύουν  πως οι εκπαιδευτικοί εμφορούνται από 
έμφυλες προκαταλήψεις, οι οποίες οδηγούν σε δογματικές και διαχωριστικές εκπαιδευτικές 

πρακτικές  (Hammersley, 2008· Mutisya, Rotich, P.& Rotich, S., 2013). Είναι σαφές πως αυτές οι 
προκαταλήψεις δεν δημιουργήθηκαν παρθενογενετικά ούτε τυχαία, πολλώ μάλλον αντικατοπτρίζουν 
τη συνισταμένη διαβαθμισμένων επιδραστικών εμπειριών από διάφορα πεδία. Αναφορικά με το 
τελευταίο, κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει η σπουδαιότητα των προσωπικών τους βιωμάτων μέσα στην 

οικογένεια (Lengerman & Niebrugge, 2012· Τσακιστράκη, 2016). Σύμφωνα με τη φεμινιστική 
θεωρία, η οικογένεια αποτελεί μια κανονιστική δομή που αναπαράγει το κοινωνικό φύλο και 
δημιουργεί έμφυλα πρόσωπα (άντρας και γυναίκα), τα οποία με τη σειρά τους αναπαράγουν 
επιτελεστικά την άνιση μεταχείριση των δύο φύλων, σε επίπεδο συμπεριφορικό αλλά και εργασιακό, 

οικονομικό και θεσμικό (Butler, 1998· Φουρναράκη, 1997). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η επίδραση των προσωπικών βιωμάτων 
των νηπιαγωγών στις αντιλήψεις τους για τη δόμηση της ταυτότητας του φύλου καθώς και οι πιθανές 
αντανακλάσεις αυτών των αντιλήψεων στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. 

2.1.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Σε σχέση με τον σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν 

είναι τα εξής: 
α) Ποιές είναι οι αντιλήψεις των ελληνίδων νηπιαγωγών για τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, 

όπως αυτές διαμορφώθηκαν και αποτυπώνονται σχετικά με: і) πρώιμα οικογενειακά τους βιώματα ї) 
την τρέχουσα οικογενειακή τους ζωή; 

β) Με ποιούς τρόπους αντανακλώνται αυτές οι αντιλήψεις στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές;  

2.2 Μέθοδοςτης έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερωτημάτων ακολουθήθηκε η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου, η οποία 
επιτρέπει την εις βάθος μελέτη ενός θέματος (Creswell, 2011). Πιο συγκεκριμένα, διεξήχθησαν 
ημιδομημένες συνεντεύξεις. Με τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας απεστάλη ανοιχτή 
πρόσκληση στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των νηπιαγωγών δημόσιων νηπιαγωγείων του νομού 

Αρκαδίας, με τη βοήθεια της πλατφόρμας Myschool. Αφού συγκεντρώθηκαν τα απαντητικά emails, 
ήρθαμε σε επικοινωνία με τις νηπιαγωγούς για να οριστούν οι λεπτομέρεις της διεξαγωγής της 
συνέντευξης. Επιδιώξαμε κατά το δυνατόν το δείγμα μας να χαρακτηρίζεται από ποικιλία σε σχέση 
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με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλιστούν κατά το δυνατόν ζητήματα 
εγκυρότητας κι αξιοπιστίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, διασφαλίσαμε τα προσωπικά τους δεδομένα 
και ενημερώσαμε πως η έρευνα βασίζεται στην εχεμύθεια και την ανωνυμία.  

2.2.1 Δείγμα της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο 
της υλοποίησης διπλωματικής εργασίας για το πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» του ΕΑΠ, όπου 

διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις νηπιαγωγών της Αρκαδίας για τα στερεότυπα του φύλου και οι 
εκπαιδευτικές τους πρακτικές και σχετικά ο ρόλος του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. 

Σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία (πίνακας 1), οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στις 
συνεντεύξεις ανήκουν στις ηλικίες μεταξύ 22-63 ετών, με τις περισσότερες να βρίσκονται στο 

ηλικιακό φάσμα των 43-49 ετών. Στην πλειοψηφία τους βρίσκονται σε γάμο, με τις νεότερες να έχουν 
σχέση. Οι περισσότερες μητέρες έχουν 2 παιδιά ενώ ως προς τις σπουδές μόνο τρεις έχουν τελειώσει 
Παιδαγωγική Ακαδημία και οι υπόλοιπες είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος. Οι 9 από τις 15 
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ως προς την γνώση ξένων γλωσσών, 11 νηπιαγωγοί 

γνωρίζουν μία ή δύο ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2 και ανώτερό του. Σχεδόν το ένα τρίτο του 
δείγματος έχουν 16-20 χρόνια υπηρεσίας ενώ υπάρχουν και νηπιαγωγοί με πολύ λίγα (0 -5) αλλά και 
μία νηπιαγωγός με 32 χρόνια υπηρεσίας. Οι περιοχές που έχουν υπηρετήσει κυμαίνονται από μία ως 
τέσσερις ενώ μία νηπιαγωγός έχει υπηρετήσει σε επτά περιοχές. Διαφαίνεται ότι το δείγμα μας είναι 

ετερογενές ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά του, κάτι που επιθυμούσαμε εξ αρχής, για να 
έχουμε ένα μωσαϊκό εμπειριών και αντιλήψεων και να αποφύγουμε την πιθανή μονοδιάστατη 
προσέγγιση του θέματος του φύλου από τη μεριά τους. 

 

Πίνακας 1. Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων 
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ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 

 
ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
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2 

ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

 

 

 

3 

 

3 

 

14 

 

9 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΥΟ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 4 8 3 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ Β2 

 5 6 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

00-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

 
 

33 1 1 6 3 0 1 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΜΜΙ
Α 

ΔΥΟ ΤΡΕΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΝΤΕ ΕΞΙ ΕΠΤΑ 

 

 

33 7 2 2 0 0 1 
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2.2.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Όπως προαναφέρθηκε, επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Η συνέντευξη, ως εργαλείο για 

τη συλλογή των δεδομένων, εξυπηρετεί ως προς την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ του 
ερευνητή και του συμμετέχοντα (Robson, 2010). Μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας και έκφρασης, 
παρέχει τη δυνατότητα στον συνεντευξιαζόμενο να παρουσιάσει τις απόψεις του μέσα από 
ερωταποκρίσεις  και επιπλέον να διατυπωθούν επεξηγηματικές ερωτήσεις ώστε ο ερευνητής να 

οδηγηθεί στην ενδελεχή διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων του συμμετέχοντα (Ίσαρη & 
Πουρκός, 2015· Παρασκευοπούλου- Κόλλια, 2008). Οι ερωτήσεις της συνέντευξης δημιουργήθηκαν 
πάνω στη βάση του σκοπού και των επιμέρους ερευνητικών ερωτημάτων. Με αυτόν τον τρόπο 
διαμορφώθηκαν οι δύο άξονες του οδηγού της ημιδομημένης συνέντευξης, όπως παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2 που ακολουθεί: 
 

Πίνακας 2: Αντιστοίχιση ερωτήσεων συνέντευξης με θεματικούς άξονες και ερευνητικά ερωτήματα. 

 
 

Άξονας Συνέντευξης Ερευνητικό Ερώτημα Ερωτήσεις 

Α. Ύπαρξη 
στερεότυπων 
αντιλήψεων στις 
νηπιαγωγούς για τα 

δύο φύλα 

Ι. Ποιές είναι οι εμπειρίες 
σας από το πρώτο 
οικογενειακό περιβάλλον 
για τη σχέση μεταξύ των δύο 

φύλων; 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ΙΙ. Ποιες είναι οι εμπειρίες 
σας από την οικογένεια (ή 

σχέση) που έχετε 
δημιουργήσει; 

Θα θέλατε να μιλήσουμε λίγο για τα 
παιδικά σας χρόνια και συγκεκριμένα 
για το οικογενειακό σας περιβάλλον; 
Όταν ήσασταν παιδί: 

1. Δούλευαν και οι δύο γονείς; Ποιος 
έμενε περισσότερες ώρες στο σπίτι; 
2. Ποιος έκανε τις δουλειές του σπιτιού 
(καθάρισμα, μαγείρεμα, καθαριότητα 

κλπ); 
3. Ποιος είχε αναλάβει τη μελέτη και την 
ανατροφή σας (πχ. διάβασμα για το 
σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες, 

κοινωνικές συναναστροφές όπως 
παιδικά πάρτι, ενασχόληση με θέατρο 
και κινηματογράφο); Ποιός σας έμαθε 
ποδήλατο; 

 
 
Θα θέλατε να μου μιλήσετε για την 
τωρινή σας σχέση; Έχετε δημιουργήσει 

οικογένεια; Έχετε παιδιά; 
 
Αν ΝΑΙ: 
4. Δουλεύετε και οι δύο γονείς; Ποιος 

μένει περισσότερες ώρες στο σπίτι; 
5. Ποιος ασχολείται με τις δουλειές του 
σπιτιού (όπως  ερ.2); 
6. Ποιος ασχολείται με τις εξωτερικές 

δουλειές του σπιτιού (αυτοκίνητο, αυλή, 
κήπος, γκαζόν κλπ, όπως ερ.3); 
7. Ποιος έχει αναλάβει τη μελέτη των 
παιδιών, τις εξωσχολικές και κοινωνικές 
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τους δραστηριότητες και την ανατροφή 
τους (όπως ερ.3); 

 
Αν ΟΧΙ: 
Όλες οι ερωτήσεις εκτός από την ερ.7 
που αφορά στα παιδιά. 

 

 

Β. Εκπαιδευτικές 

πρακτικές σε σχέση 

με τα στερεότυπα 

των δύο φύλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ι. Οι εκπαιδευτικές σας 
πρακτικές 
διαφοροποιούνται σε σχέση 

με το φύλο των νηπίων; 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  Σε σχέση με τις εκπαιδευτικές σας 

πρακτικές: 
8. Βοηθάτε τα νήπια να επιλέξουν με 
ποιες γωνιές θα ενασχοληθούν κατά τη 
διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων;  
Αν ΝΑΙ: Πού παρακινείτε τα αγόρια να 
ασχοληθούν και πού τα κορίτσια 
(αυτοκινητάκια, οικοδομικό υλικό, 

γωνιά μεταμφίεσης, υπολογιστής κλπ); 
 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος: 
9. Επιλέγετε να μοιράζετε ισότιμα τον 

χρόνο στους μαθητές, σε σχέση με το 
φύλο τους, στις διάφορες 
δραστηριότητες;  
10.Σε ποιους αναθέτετε την 

τακτοποίηση της τάξης (καθαριότητα, 
τακτοποίηση επίπλων, πλύσιμο πινέλων 
κλπ); 
11. Όταν χρειάζεστε τη βοήθεια 

μαθητών για την εκτέλεση κάποιας 
εργασίας, σε ποιους απευθύνεστε; 
             12. Στη θεατρική αγωγή 
(δραματοποιήσεις, αυτοσχεδιασμοί) πώς 

κάνετε τη διανομή των ρόλων (πχ λύκος, 
κοκκινοσκουφίτσα, κυνηγός, Χιονάτη, 
νάνοι κλπ); 
13. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται 

ένταση στην τάξη, πώς τη διαχειρίζεστε 
όταν αυτή ξεκινά από αγόρια και πώς 
όταν αυτή ξεκινά από κορίτσια; 
             14. Στο διάλειμμα, τι επιλέγουν 

να παίξουν τα κορίτσια και τι τα αγόρια;  
 15. Στο διάλειμμα, κάνετε 
παρατηρήσεις και συστάσεις στα νήπια, 
σε σχέση με τη συμπεριφορά τους; 

Συνήθως με τι σχετίζονται οι 
παρατηρήσεις σας; 
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2.2.4 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων. 

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα μας, ακολουθήσαμε τη μέθοδο της θεματικής 

ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων (Τσιώλης, 2014). Πραγματοποιήθηκε απομαγνητοφώνηση των 
λεγομένων (τόσο των συμμετεχόντων όσο και της ερευνήτριας) και πιστή μετεγγραφή τους με το 
χέρι. Απομαγνητοφωνήθηκαν επιπλέον εξωγλωσσικά (όπως γέλιο, καγχασμός, αναστεναγμός) και 
παραγλωσσικά στοιχεία (όπως εκφράσεις προσώπου, στάση σώματος). Εν συνεχεία, μελετήθηκε 

προσεκτικά το απομαγνητοφωνημένο υλικό κι απομονώθηκαν αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις 
που απαντούσαν στα ερωτήματα καθώς και εκείνα που πιθανόν να βρίσκονταν σε άσχετες θέσεις 
μέσα στη συνέντευξη αλλά ωστόσο σχετίζονταν σημαντικά με τα ερευνητικά ερωτήματα. Μέσω της 
κωδικοποίησης, οργανώθηκαν σε κώδικες περιγραφικού ή ερμηνευτικού τύπου τα αποσπάσματα που 

απαντούσαν στο ίδιο ερώτημα (Τσιώλης, 2014). Οι κωδικοί συγχωνεύθηκαν σε θέματα, τα οποία 
βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με τα ερωτήματα της έρευνας, τα οποία φωτίζουν και απαντούν. Τα 
θέματα οργανώθηκαν σε θεματικούς άξονες με κατηγορίες και υποκατηγορίες, οι οποίες συστάθηκαν 
από την άντληση και την οργάνωση των δεδομένων. Στο τέλος, προέκυψαν τα ευρήματα της έρευνας, 

όπως αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

2.3 Αποτελέσματα της έρευνας 

2.3.1 Οι εμπειρίες των νηπιαγωγών από το πρώιμο οικογενειακό περιβάλλον.  

Διερευνήθηκαν τα βιώματα των νηπιαγωγών από την εποχή που ήταν παιδιά, στην οικογένειά 
τους. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την εργασιακή κατάσταση των γονέων τους, ποιος ασχολούνταν με 
την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγησή τους και ποιός έκανε τις δουλειές του σπιτιού.  

Σε σχέση με την εργασία των γονέων, οι 8 από τις 15 του δείγματος δήλωσαν πως και οι δύο 
γονείς τους εργάζονταν. Οι υπόλοιπες 7, το μισό δείγμα σχεδόν, δήλωσε πως εργαζόταν μόνο ο 
πατέρας. Σε 2 από τις 7 αυτές περιπτώσεις, η μητέρα εργάστηκε όταν τα παιδιά έφτασαν σε μία 
δεδομένη ηλικία που θεωρούνταν σχετικά αυτοεξυπηρετούμενα.  

Σε σχέση με το ποιός ασχολούνταν με την ανατροφή των παιδιών και τη βοήθεια στο διάβασμα, 
οι 8 από τις 15 δήλωσαν πως οι γονείς τους ασχολούνταν εξίσου. Οι 6 από τις 15 δήλωσαν πως  
ασχολούνταν αποκλειστικά η μητέρα. Αξιοσημείωτο είναι πως στη δεύτερη περίπτωση, ο πατέρας 
ήταν εκείνος που μάθαινε στα παιδιά ποδήλατο, ακόμα κι αν δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με τα 

μαθήματα ή τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες. Μία νηπιαγωγός (της ηλικιακής ομάδας 57-63) 
ισχυρίστηκε ως την εποχή της γενικά οι γονείς δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με τη διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών. 

Σε σχέση με το ποιός έκανε τις δουλειές του σπιτιού, όλες οι νηπιαγωγοί δήλωσαν πως 

ασχολούνταν αποκλειστικά η μητέρα τους και μόνο σε 2 περιπτώσεις υπήρχε περίπτωση να εμπλακεί 
ο πατέρας, όταν επρόκειτο για μια δουλειά που απαιτούσε σωματική δύναμη.  

2.3.2 Οι εμπειρίες των νηπιαγωγών από τη σύγχρονη προσωπική και οικογενειακή ζωή τους.  

Οι ερωτήσεις αφορούσαν σχεδόν τα ίδια πεδία αλλά αναφέρονται στο τώρα. 
Σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση, στη σημερινή εποχή εργάζονται όλα τα άτομα του 

δείγματος, δηλαδή οι 15 στις 15, όπως και ο σύντροφος- σύζυγος. 

Σε σχέση με την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών,το δείγμα μας ορίστηκε  στα 
11 άτομα διότι 4 νηπιαγωγοί δεν έχουν ακόμα παιδιά. Από τα 11 δείγματα, οι 7 νηπιαγωγοί δηλώνουν 
πως ασχολούνται αποκλειστικά με τα παιδιά. Όταν ερωτήθηκαν για ποιόν λόγο πιστεύουν ότι 
συμβαίνει αυτό, απάντησαν πως ευθύνεται η απομακρυσμένη εργασία του συζύγου, το χαμηλό 

μορφωτικό του επίπεδο  αλλά και η φύση του επαγγέλματος της νηπιαγωγού, που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την εκπαίδευση.  Τα υπόλοιπα 4 δείγματα, ανέφεραν πως ασχολούνται και οι δύο 
γονείς εξίσου αλλά στο διάβασμα αναλαμβάνει τις θετικές επιστήμες ο πατέρας, διότι «δεν το έχουν 
και πολύ με αυτό» οι ίδιες. 
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Σε σχέση με τις δουλειές του σπιτιού, οι 11 από τις 15 δήλωσαν αποκλειστικά ασχολούμενες 
και οι υπόλοιπες 4 από κοινού. Στην πρώτη περίπτωση, κάποιες υποστηρίζουν πως αυτές είναι 
«γυναικείες» δουλειές. Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται οι ερμηνείες τους για τις περιπτώσεις που ο 
σύζυγος θα βοηθήσει περιστασιακά. Οι ηλικίες των νηπιαγωγών στη συγκεκριμένη περίπτωση 

ανήκουν στις ηλικίες (22-28) και (43-49). 
 

 

Σχήμα 3. Περιπτώσεις περιστασιακής εμπλοκής του συζύγου/συντρόφου στις δουλειές του σπιτιού.  

 

 
 
Σε σχέση με τις εξωτερικές δουλειές του σπιτιού (π.χ. ψώνια, φροντίδα κήπου, συντήρηση 

αυτοκινήτου), 3 ασχολούνται εξ ολοκλήρου, 5 δεν ασχολούνται καθόλου αλλά ο σύζυγος και 7 από 
κοινού με τον σύζυγο. Στην τελευταία κατηγορία, οι 2 (ηλικίας 43 -49) υποστηρίζουν πως οι 
υποχρεώσεις σε σχέση με το αυτοκίνητο είναι «αντρική» υπόθεση. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι 
λόγοι για τους οποίους πιστεύουν ότι ασχολείται ένας άντρας με τις εξωτερικές  δουλειές (σχ.4): 

 
Σχήμα 4. Λόγοι για τους οποίους ασχολείται ο σύζυγος με τις εξωτερικές δουλειές.  

 

 
 

2.3.3 Οι εκπαιδευτικές πρακτικές των νηπιαγωγών σε σχέση με τα δύο φύλα.  

Μελετήθηκαν οι απόψεις των νηπιαγωγών για τον χαρακτήρα αγοριών και κοριτσιών και πώς 
αυτές πιθανώς αποτυπώνονται στις εκπαιδευτικές τους πρακτκές.  

Σε σχέση με τις γωνιές προτίμησης των νηπίων κατά τη διάρκεια της ελεύθερης ενασχόλησης, 
οι νηπιαγοί παρατηρούν τα εξής (σχήμα 5): 
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Σχήμα 5. Επιλογές νηπίων στις ελεύθερες δραστηριότητες. 

 
Οι νηπιαγωγοί αποδίδουν αυτή τη διαφοροποίηση στην παρακίνηση από την οικογένεια και σε 

ένα είδος μάθησης ενδο-οικογενειακό και ευρύτερα κοινωνικό που «εκπαιδεύει» τα νήπια ως προς 

τις επιλογές τους, που διαφαίνονται να κινούνται πάνω στον άξονα της έμφυλης διαφοροποίησης. 
Ωστόσο, αν και αναγνωρίζουν την κοινωνική εμπλοκή,μόνο οι 4 από τις 15 δηλώνουν πως 
παρακινούν τα νήπια σε διάφορες δραστηριότητες άσχετα με το φύλο τους. Επιπλέον, 2 δηλώνουν 
απόλυτα πως τα παιδιά πρέπει να επιλέγουν με βάση το φύλο. 

Στον ίδιο άξονα κινείται, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, η επιλογή παιχνιδιών στο 
διάλειμμα (σχήμα 6): 

Σχήμα 6. Παιχνίδια που παίζουν στο διάλειμμα αγόρια και κορίτσια.  

 
 

Σε σχέση με τη συμπεριφορά των νηπιαγωγών απέναντι στα νήπια εν ώρα διαλείμματος, στην 
πλειοψηφία τους δηλώνουν πως κάνουν παρατηρήσεις και επιπλήττουν τα αγόρια, τα οποία είναι 
«ζωηρά, απότομα,ευέξαπτα, απρόσεκτα, επιθετικά» σε σχέση με τα κορίτσια. Μία εκ των 15 
υποστηρίζει πως και τα κορίτσια είναι επιθετικά, όχι μόνο  τα αγόρια. 

Ως προς την ανάθεση εργασιών και την κατανομή του διδακτικού χρόνου, οι 13 αναθέτουν 
εργασίες ασχέτως φύλου. Εργασίες όπως τακτοποίηση, καθαριότητα και οργάνωση του χώρου 
αναθέτουν ξεκάθαρα στα κορίτσια 2 νηπιαγωγοί διότι «…βασικά το ζητάνε και τα ίδια (τους αρέσει 
να τακτοποιούν και να κάνουν τις νοικοκυρούλες)» (Σ7). Κάποιες ισχυρίζονται πως κάνουν 

ασυνείδητες επιλογές και το αντιλαμβάνονται  κατά την εκτέλεση των εργασιών.  
Σε σχέση με τη διανομή ρόλων στη θεατρική αγωγή, το δείγμα εμφανίζεται διχασμένο: οι 6 

διανέμουν με βάση το φύλο, ενώ άλλες είναι προβληματισμένες, σκεπτόμενες πώς θα αντιδράσει η 
οικογένεια αν π.χ. ένα αγόρι ερμηνεύσει τον ρόλο της Χιονάτης, ενώ 2 (Σ14, Σ15) παρουσιάζονται 

αποδεσμευμένες από έμφυλες προκαταλήψεις και υποστηρίζουν πως η θεατρική τέχνη 
απελευθερώνει από νόρμες και κανονιστικές φόρμες.  
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5. Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε να μελετήσει τις απόψεις των νηπιαγωγών για τα 

στερεότυπα του φύλου,όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τα βιώματά τους και τη  σύγχρονη ζωή τους 
και ακολούθως αποτυπώνονται στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές.  

Το δείγμα μας, οι 15 νηπιαγωγοί, προέρχεται από οικογένειες παραδοσιακά πατριαρχικού 
τύπου (όπου η μητέρα αναλαμβάνει τις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών ενώ ο 

πατέρας εργάζεται) αλλά και από οικογένειες όπου παρουσιάζεται μια συνεργασία των δύο φύλων 
ως προς τη διαπαιδαγώγηση. Στην πρώτη περίπτωση, περιγράφονται συμπεριφορές που δύνανται να 
ερμηνευθούν με έμφυλα κριτήρια, όπως οι δουλειέςτου σπιτιού,το μεγάλωμα των παιδιών αλλά και  
η εκμάθηση της οδήγησης του ποδηλάτου, που θεωρούνταν «αντρική» υπόθεση, θα λέγαμε ίσως και 

αντρική ικανότητα. Σε καμία οικογένεια δεν φάνηκε να ασχολείται αποκλειστικά ο πατέρας με τα 
παιδιά και να εργάζεται η μητέρα. Επιπλέον, στο δείγμα μας  υπάρχουν 2 νηπιαγωγοί ηλικίας 22-28 
και άλλες 2 ηλικίας 29-35. Πρόκειται για άτομα που η παιδική τους ηλικία βρισκόταν στο φάσμα της 
σύγχρονης εποχής, αναφερόμαστε στη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, καθολικά οι νηπιαγωγοί 

δηλώνουν πως οι δουλειές του σπιτιού ήταν ευθύνη της μητέρας και η εμπλοκή του πατέρα 
παρουσιάζεται ως παροχή βοήθειας του «δυνατού αρσενικού» προς το «αδύναμο θηλυκό», για να 
γίνουν οι «βαριές» δουλειές.  

Στη σημερινή πραγματικότητα, αυτό το δείγμα (που τότε ήταν παιδί) έχει σύντροφο, έχει 

σύζυγο, έχει παιδιά. Σε μία συνολική θεώρηση, ακόμη κι όταν στατιστικά παρουσιάζεται μια εικόνα 
συνεργασίας των δύο φύλων και πιθανής ισοτιμίας, αναπηδούν ισχυρισμοί του τύπου: «το 
αυτοκίνητο είναι δουλειά του άντρα», «ο άντρας ασχολείται με τις δουλειές που απαιτούν σωματική 
κόπωση και κούραση». Δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο πως σε ένα ποσοστό της τάξης 

του 73% (οι 11 στις 15) ασχολούνται αποκλειστικά με τις δουλειές του σπιτιού διότι «αυτές είναι 
γυναικείες δουλειές», όπως κάποια υποστηρίζει. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αναπαράγεται η εικόνα 
της αδύναμης γυναίκας, που αποδέχεται τη συμπληρωματική της θέση δίπλα στον δυνατό και ικανό 
άντρα, ο οποίος σκιαγραφείται και πιο έξυπνος, μιας και «δεν το έχουν με τις θετικές επιστήμες οι 

γυναίκες». Επιπλέον, εγείρονται προβληματισμοί για την κοινωνική διάσταση του επαγγέλματος της 
νηπιαγωγού, όταν αυτονόητα αντιστοιχίζεται με την υποχρέωσή της ως μητέρας να αναλάβει 
αποκλειστικά τη μελέτη των παιδιών κι αυτό προφανώς παγιώνει μια στερεότυπη εικόνα για τον ρόλο 
της. Η αναπόφευκτη σύγκριση του τότε και του τώρα δεν δείχνει να παρουσιάζει μειούμενες ροές, 

σε μία συζήτηση των ιδεολογικών προκαταλήψεων για το φύλο.  
Η έρευνα επιχειρεί να συνδέσει τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών με τις εκπαιδευτικές τους 

πρακτικές. Εύλογα γεννάται το ερώτημα: «για ποιόν λόγο να είναι διαφορετικά στο σπίτι και 
διαφορετικά στην εργασία;» 

Οι νηπιαγωγοί, προέρχονται από περιβάλλοντα όπου είναι εμφανή τα στοιχεία του έμφυλου 
διαχωρισμού κι αυτό αποτυπώνεται  στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Περιγράφουν τα στοιχεία 
του χαρακτήρα των νηπίων, βάσει ενός παγιωμένου μοντέλου σε σχέση με το φύλο τους. Αποδίδουν 
ευθύνες στην οικογένεια και στην ευρύτερη κοινωνία για τα πρότυπα συμπεριφοράς που 

μεταβιβάζουν στα νήπια, ωστόσο και οι ίδιες αναπαράγουν αυτά τα πρότυπα όταν πρόκειται να 
διαμοιράσουν τους ρόλους σε ένα θεατρικό ή να αναθέσουν εργασίες μέσα στην τάξη. Ερμηνεύουν 
τις συμπεριφορές των παιδιών εν ώρα διαλείμματος με βάση το φύλο τους και ασκούν την πειθαρχία 
με διαφορετικό τρόπο σε αγόρια και κορίτσια, έχοντας προαποφασίσει ποιός φταίει σε κάποια 

διένεξη.  
Σε ένα τοπίο που σκιαγραφείται με έμφυλες αποχρώσεις, εξαίρεση αποτελεί ένα μικρό ποσοστό  

νηπιαγωγών, που παρουσιάζουν σταθερότητα ως προς την ισότιμη θεώρηση των φύλων και επιπ λέον 
συμπεριφέρονται στους μαθητές τους χωρίς έμφυλα κριτήρια. Πρόκειται για άτομα που αν και 

ανατράφηκαν στο ίδιο κοινωνικό πλαίσιο με τα υπόλοιπα του δείγματος, προφανώς επέλεξαν μία 
ιδεολογία που είναι αποδεσμευμένη από στερεότυπα και θεωρεί τα δύο φύλα  ίσα.  

Η παρούσα έρευνα δεν μπορεί να γενικεύσει τα συμπεράσματά της, λόγω του μικρού 
δείγματος, που βρίσκεται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή κι αυτό εύλογα συνιστά 
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περιορισμό. Θα μπορούσε ίσως να συμβάλει στη δημιουργία ενός προβληματισμού για την  
υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τα δυο φύλα και να αποτελέσει 
αιτιολογικό παράγοντα στην κατεύθυνση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, πάνω σε ζητήματα 
του φύλου στην εκπαίδευση. 
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Περίληψη 

Οι πρώτες σημαντικές προσπάθειες οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της Ιταλίας, 
ανάγονται στα μέσα του 19ου αιώνα, πριν ακόμη και από την επανένωση της χώρας και έχουν ως 
αφετηρία τον περίφημο νόμο Casati (13 Νοεμβρίου 1859, αρ. 3725). Επιπλέον, σημείο αναφοράς για 
το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας, απετέλεσε η περίφημη μεταρρύθμιση του Gentile (6 Μαΐου 

1923, αρ. 1054). Η αφορούσα στην παιδεία νομοθετική παραγωγή, στο μεσοδιάστημα μεταξύ της 
δεκαετίας του ’40 και της πρώτης μεταπολεμικής μεταρρύθμισης των αρχών του ’60, παρόλο που 
δεν  εξέλιπε, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σημαντική ή επιδραστική.  Ομοίως και για το 
μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταρρύθμισης των αρχών του ’60  και του κομβικού για την προσχολική 

αγωγή, Νόμου 444 του 1968 (ο οποίος έθετε τα θεμέλια της σύγχρονης προσχολικής αγωγής στην 
Ιταλία). Τέλος, σημείο αναφοράς για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά πράγματα της Ιταλίας, απετέλεσε ο 
Νόμος - Πλαίσιο 30 (10 Φεβρουαρίου 2000), αναφορικά με την αναδιάταξη των κύκλων της 
εκπαίδευσης. 

     
Λέξεις κλειδιά: Ιταλική Εκπαίδευση, Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο,  Νόμος Casati, 

Μεταρρύθμιση του Gentile, Αναδιάταξη των κύκλων της εκπαίδευσης 

1.Εισαγωγή 

Ως βασική μέθοδος για την παρουσίαση και ανάλυση των νομοθετικών διαταγμάτων 
επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου. Η χρήση της ανάλυσης περιεχομένου στην παρούσα μελέτη  

μας βοήθησε περισσότερο στην επεξεργασία του υλικού της έρευνας και μας πρόσφερε ταυτόχρονα, 
την ευκαιρία της καλύτερης οργάνωσης, ταξινόμησης και επεξεργασίας του. Με αυτόν τον τρόπο, η 
εμβάθυνση στο θέμα γίνεται περισσότερο ουσιαστική και συστηματική και ως εκ τούτου, τα 
συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουμε, είναι δυνατόν, να είναι περισσότερο έγκυρα και 

αντικειμενικά ( Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Duverger, 1990. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, 1977. Δαουτόπουλος,1993. Babbie, 1992. Παρασκευόπουλος, 1993. Τσιμπούκης, 1986). 

Ο νόμος Casati αποτέλεσε στην ιστορία της ιταλικής νομοθεσίας, τη "Magna Charta" των 
εκπαιδευτικών θεσμών του ενωμένου ιταλικού κράτους. Ο εν λόγω νόμος, σχετίζεται με την επιβολή 

της υποχρεωτικότητας της βασικής εκπαίδευσης και την αναδιοργάνωση της μέσης εκπαίδευσης και 
του διδακτικού προσωπικού, αποτελώντας το πρώτο θεσμικό κείμενο σχετικά με τη διδασκαλία. Ως 
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βασικό σκοπό είχε την εισαγωγή της αρχής της ελευθερίας στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 
Ήταν ένας καθαρά κλασικός νόμος και η υπεροχή των κλασικών μαθημάτων σ' αυτόν είναι εμφανής. 
Περίπου το 1/3 των ωρών διδασκαλίας ήταν αφιερωμένες στη διδασκαλία των Λατινικών (Βλ. 
Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, Νόμος Casati 13 Νοεμβρίου 1859, αρ. 3725 & Di Domizio, 

1952). 
Παράλληλα, σημαντικό σημείο αναφοράς για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας, υπήρξε η 

περίφημη μεταρρύθμιση του Gentile (6 Μαΐου 1923, αρ. 1054), θεσπίζοντας ένα μοντέλο οργάνωσης 
της εκπαίδευσης που πρακτικά κυριάρχησε για σχεδόν 40 χρόνια( Βλ.  Decreto 6 Maggio 1923, n. 

1054). 
Το μοντέλο Gentile, απετέλεσε αντικείμενο μιας έντονης φασιστικοποίησης, κυρίως τη 

δεκαετία του ’30, μέχρι και μεσούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.  Χαρακτηριστική ήταν 
η θέσπιση της διαβόητης Carta della scuola (18 Φεβρουαρίου 1939, XVII), ενός  κατ’ ουσίαν 

θεσμικού πολιτικού μανιφέστου, που έθετε τη νέα οργανωτική δομή του φασιστικού σχολείου (Βλ. 
La Carta della Scuola, 18 Febbraio 1939, XVII). 

Τέλος, η μεταρρύθμιση του Gentile ενίσχυσε τα χαρακτηριστικά του μοντέλου Casati, τόσο 
στο επίπεδο οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και στο  διδακτικό περιεχόμενο.  

2.Θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο 

Aξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση  Gentile ενέτεινε τις ήδη υφιστάμενες 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των ανόμοιων σχολικών προτύπων της ανώτερης και κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, ενίσχυσε την ιεραρχική δομή και τον συγκεντρωτισμό του 
εκπαιδευτικού συστήματος, με τον παράλληλο  περιορισμό της διδακτικής ελευθερίας των 
εκπαιδευτικών. Τα σχολεία λειτουργούσαν πια, ως μέσα του κυριαρχούντος ιδεολογικού ελέγχου και 

προσανατολισμού, αλλά και σαν δίαυλοι κατήχησης των μαζών στα φασιστικά ιδεώδη. Ο 
χαρακτήρας της διδασκαλίας, ήταν σαφώς ιταλοκεντρικός, χωρίς ίχνος οποιασδήποτε μορφής 
διδακτικής ελευθερίας που τυχόν παρεξέκλινε από τα φασιστικά στερεότυπα (Manacorda, 1974).  

Το οποιοδήποτε γενικευμένο εκπαιδευτικό όφελος, είχε να αντιμετωπίσει την αδιάλλακτη 

εθνικιστική τάση η οποία ήταν απόλυτα κυρίαρχη. Ο Power αναφέρει σχετικά: «τα εθνικά σχολικά 
συστήματα μετέθεσαν τους μορφωτικούς τους στόχους από την παραδοσιακή εκπαιδευτική 
ευπρέπεια στην κατήχηση της νεολαίας σχετικά με τις εθνικές επιδιώξεις και, ίσως, στην 
ανωτερότητα του έθνους» . Αυτό ήταν ολοφάνερο στην περίπτωση της Ιταλίας.  

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ήττα της Ιταλίας, η Ευρώπη του 1945 σε 
σύγκριση μ' αυτήν του 1914, ήταν μια ερειπωμένη και ανίσχυρη ήπειρος υπό την κατοχή ή την 
κηδεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής καθώς και της Σοβιετικής Ένωσης (Κολιόπουλος, 
1991). 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων κυβερνήσεων συνασπισμού που ακολούθησαν τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο,  η παραδοσιακή δομή του κράτους και της διοίκησης όπως είχε κληρονομηθεί 
από το φασισμό, διατηρήθηκε, έστω και αφανώς, σε ισχύ . Οι θεσμοί του φασισμού, αλλά και στελέχη 
της δημόσιας διοίκησης που διατηρούνταν σε καίριες θέσεις, επηρέαζαν το σύνολο των τομεακών 

πολιτικών της χώρας και φυσικά και την εκπαίδευση. H οργανωτική και θεσμική δομή του 
δευτεροβάθμιου ιταλικού σχολείου είχε παραμείνει αμετάβλητη από την τελευταία μεταρρύθμιση 
του 1940, η οποία με τη σειρά της διατηρούσε ουσιαστικά το πλαίσιο της μεταρρύθμισης Gentile. 
Ουσιαστικά δηλαδή, διατηρήθηκαν τα χαρακτηριστικά που οριοθετούσαν το φασιστικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, καθώς επίσης και οι συνδυασμοί μαθημάτων της  μεταρρύθμισης Gentile.  
Η Ιταλική κοινωνία κλήθηκε στην αυτοκάθαρση,  επιδιώκοντας να παραμερίσει μια νοσηρή 

πραγματικότητα, όπου τα κατάλοιπα της φασιστικής διακυβέρνησης  ήταν ορατά και ιδιαίτερα 
έντονα, τόσο στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και στα περιεχόμενα των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων και των εγχειριδίων και βεβαίως στους στόχους και στις μεθόδους διδασκαλίας 
(Manacorda, 1974). 
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Οι αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελούσαν ένα από τα βασικά αιτήματα του 
προοδευτικού κόσμου της χώρας μετά τη λήξη του πολέμου. Ωστόσο, η όλη κατάσταση στην Ιταλία, 
απαιτούσε πρώτα από όλα, την εκ βάθρων επαναδόμηση του Ιταλικού κράτους, η οποία όταν θα 
επιτυγχάνετο, θα φύλασσε συν τω χρόνω στην εκπαίδευση τη θέση που της άρμοζε. (Decollanz, 

2005). 
Ήταν πια πρόδηλο, ότι οι αλλαγές που απαιτούνταν έπρεπε να είναι ριζικές και συνολικές για 

τη γενικότερη έννοια του σχολικού θεσμού.Το πλήρωμα του χρόνου, επέφερε τελικά την ποθούμενη 
μεταρρύθμιση. 

Οι διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις τόσο σε πολιτικό, όσο και σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, 
οδήγησαν σε σειρά μακροχρόνιων διεργασιών και ζυμώσεων, που θα οδηγούσαν τελικά στο 
μεταρρυθμιστικό πλαίσιο των αρχών της δεκαετίας του '60.  

Στην πορεία προς τη μεταρρύθμιση άσκησαν επίδραση σημαντικοί κοινωνικοοικονομικοί και 

πολιτικοί παράγοντες, που έλαβαν χώρα σε όλο το διάστημα της δεκαετίας του  ’50 και στις αρχές 
της δεκαετίας του  ’60(Ginsborg, 2003). 

Είναι γεγονός, ότι στις αρχές της δεκαετίας του '50 και στο πρώτο ήμισυ του '60 διαμορφώθηκε 
στην Ιταλία και γενικά σε όλες τις καπιταλιστικές βιομηχανικές χώρες της Δύσης, μια εικόνα της 

σχολικής και της εξωσχολικής διαμόρφωσης που χαρακτηρίστηκε από μια έκδηλη αισιοδοξία. Η 
θετική εικόνα του σχολείου ήταν την ίδια στιγμή αιτία (συνυπάρχουσα) και επιρροή μιας διαδικασίας 
εξάπλωσης της σχολικής εκπαίδευσης με μια βαρύτητα χωρίς προηγούμενο στην Ιστορία της Ιταλίας 
και των άλλων Δυτικών χωρών. Εμφανίστηκαν δηλαδή μια σειρά από οικονομικές, κοινωνικές και 

πνευματικές καταστάσεις που ευνόησαν υπερβολικά την εξάπλωση της σχολικής εκπαίδευσης. 
Μερικές από αυτές είναι η αστυφιλία, η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, η κοινωνικοπολιτική 
κινητοποίηση κ.ά. (Moscati, 1992). 

     Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταπολεμική μεταρρύθμιση 

στο χώρο της ιταλικής εκπαίδευσης. Mε το Νόμο 1859 (31 Δεκεμβρίου 1962, αρ.1859), καθιερώθηκε 
η ενιαία κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, media unica inferiore (βλ. Legge 31 Dicembre 1962, 
n. 1859). 

    Το περιεχόμενο της εν λόγω μεταρρύθμισης  είχε δύο κεντρικούς άξονες, ήτοι, την αύξηση 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι την ηλικία των 14 ετών και τη δημιουργία της μίας και ενιαίας 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (media inferiore unica). Η ενιαία κατώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση,  είχε τριετή διάρκεια και ακολουθούνταν από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(media superiore) με τους τύπους σχολείων, όπως υπήρχαν πριν και με διάρκεια πέντε ετών, 

διαιρεμένη στο διετές (biennio) και το τριετές (triennio) μέρος των σπουδών. Η μεταρρύθμιση αυτή, 
που έμεινε γνωστή σαν το «άνοιγμα του σχολείου στις μάζες», παρείχε νέες ευκαιρίες για συνέχιση 
των σπουδών σε περισσότερα παιδιά, αύξησε τις εγγραφές στα δευτεροβάθμια σχολεία της χώρας 
και συνακόλουθα και τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζοντας παράλληλα, τη 

δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Ιταλίας στο εξής (Bertoni, 1972 & Decollanz, 2005).  
Η αφορούσα στην παιδεία νομοθετική παραγωγή, στο μεσοδιάστημα μεταξύ της δεκαετίας του 

’40 και της πρώτης μεταπολεμικής μεταρρύθμισης των αρχών του ’60, παρόλο που δεν  εξέλιπε, δεν 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επιδραστική. Κάποιες ενδεχομένως, νομοθετικές πράξεις που θα 

μπορούσαν να αναφερθούν ως τίτλοι και μόνον, είναι το ‘Circolare, 26 Ottobre 1944, n. 221 και το 
‘Decreto Ministeriale, 1 Decembre 1952, n. 35/53.  

Το ίδιο ισχύει και για το μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταρρύθμισης των αρχών του ’60 και του 
κομβικού για την προσχολική αγωγή, Νόμου 444 του 1968 (ο οποίος έθετε τα θεμέλια της σύγχρονης 

προσχολικής αγωγής στην Ιταλία). Κάποιες ενδεχομένως, νομοθετικές πράξεις που θα μπορούσαν 
ομοίως να αναφερθούν, είναι το ‘Decreto del presidente della Repubblica (D.P.R.), 15 Novembre 
1963, n. 2063’ και το ‘Decreto del presidente della Repubblica, 25 Settembre 1967, n. 1030’.  

Στη δεκαετία του ’70 όμως, θεσπίστηκε μια αξιόλογη σειρά νόμων και θεσμικών ρυθμίσεων.  
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To 1973, θεσπίστηκε  ο Νόμος 477 που ρύθμιζε τα του νομικού καθεστώτος του διευθυντικού 
και διδακτικού στελεχιακού δυναμικού των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων (Βλ. 
Legge 30 luglio 1973, n. 477). 

Το 1977 εκδόθηκαν δύο νόμοι, που θεσμοθέτησαν σημαντικές αλλαγές στην κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
Ο Νόμος 348 (16 Ιουνίου 1977), τροποποιούσε σε σημαντικό βαθμό το μεταρρυθμιστικό 

πλαίσιο του 1962, αφού μεταξύ άλλων, καταργούσε τα Λατινικά και επαναπροσδιόριζε τα ωράρια 
εργασίας των διδασκόντων (Βλ. Legge 16 giugno 1977, n. 348).  

Την ίδια χρονιά, ο Νόμος 517 (Βλ. Legge 4 Agosto 1977, n. 517), καταργούσε τις εξετάσεις 
για τους μετεξεταστέους, εισήγαγε νέους τρόπους αξιολόγησης και σταθεροποιούσε μια ενιαία 
εξεταστική περίοδο, μεταξύ άλλων . 

Δύο χρόνια αργότερα, η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 50 (Βλ. Decreto Ministeriale 9 

febbraio 1979), ολοκλήρωνε ουσιαστικά τη νέα μεταρρύθμιση για την υποχρεωτική κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (media inferiore), ενσωματώνοντας και συμπληρώνοντας τις 
απορρέοντες από τους δύο παραπάνω νόμους του 1977 υποχρεώσεις.  

Περνώντας στη δεκαετία του ’80, άξιο μνείας είναι το έτος 1985, όπου και εκπονήθηκαν τα 

νέα διδακτικά προγράμματα για το πρωτοβάθμιο σχολείο με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 104 
(Βλ. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104). 

Κάποιες ενδεχομένως, νομοθετικές πράξεις που θα μπορούσαν ομοίως να αναφερθούν και που 
αφορούν την περίοδο μεταξύ των ετών 1978 και 1985, είναι το ‘Decreto del presidente della 

Repubblica, 9 Settembre 1978, n. 91’ και το ‘Decreto del presidente della Repubbl ica, 31 Marzo 
1980, n. 316’. 

Οι θεσμικές ρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, συνεχίζονται και στη δεκαετία του ’90, 
αρχής γενόμενης από το 1990 και τον μεταρρυθμιστικό Νόμο 341 (19 Νοεμβρίου 1990) για τα 

πανεπιστήμια (Βλ. Legge 19 novembre 1990, n.341). 
Ακολουθεί το Νομοθετικό Διάταγμα 297 (16 Απριλίου 1994), αναφορικά με το ενοποιημένο 

νομοθετικό σώμα των επιβεβλημένων νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τα σχολεία όλων των 
βαθμίδων (Βλ. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297).  

Το 1997, δύο ακόμη νόμοι ρυθμίζουν εκπαιδευτικά θέματα, ήτοι, ο Νόμος 59 (15 Μαρτίου 
1997), αναφορικά με την απονομή των λειτουργιών και των καθηκόντων σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο μεταξύ άλλων και ο Νόμος 425 (10 Δεκεμβρίου 1997), περί διατάξεων για τη  μεταρρύθμιση 
των καθοριστικών εξετάσεων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Βλ. Legge 15 marzo 1997, 

n. 59. & Legge 10 Dicembre 1997, n. 425). 
Την επόμενη χρονιά, ακολούθησε το ρυθμιστικό Προεδρικό Διάταγμα 323 (23 Ιουλίου 1998), 

που συμπλήρωνε τον Νόμο 425 του 1997 προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του (Βλ. Decreto del 
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323). 

Ακολούθησε ο σημαντικός Νόμος 9 (20 Ιανουαρίου 1999), αναφορικά με την αύξηση της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Με στόχο την εφαρμογή του ,από την αμέσως επόμενη της θέσπισής του 
σχολικής χρονιάς, ο εν λόγω νόμος προέβλεπε την αύξηση της υποχρεωτικής φοίτησης αρχικά από 
τα οκτώ στα δέκα έτη, με μια μεταβατική περίοδο στα εννέα. Προβλεπόταν επίσης, η περαιτέρω 

εισαγωγή του υποχρεωτικού της εκπαίδευσης ως το 18ο  έτος της ηλικίας (Βλ. Legge 20 Gennaio 
1999, n. 9). 

Την ίδια χρονιά, εκδόθηκε και το σημαντικό για την αυτονομία των σχολικών θεσμών, 
Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 275 (Βλ. Decreto del Presidente della Repubblica, 8 Marzo 1999, n. 

275).  
Σημείο αναφοράς για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά πράγματα της Ιταλίας, απετέλεσε ο Νόμος - 

Πλαίσιο 30 (10 Φεβρουαρίου 2000), αναφορικά με την αναδιάταξη των κύκλων της εκπαίδευσης. 
Θεσπιζόταν ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, εδραζόμενο σε τρεις κύκλους, ήτοι, το νηπιαγωγείο, τον 

βασικό κύκλο και τον δευτεροβάθμιο κύκλο. Η υποχρεωτικότητα του σχολείου ξεκινούσε στην 
ηλικία των έξι ετών για να ολοκληρωθεί στο 15ο  έτος της ηλικίας. Στο τέλος της διάρκειας τόσο του 
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βασικού κύκλου, όσο και του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου, προβλεπόταν μια κρατική εξέταση, ενώ 
με την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού χρόνου του σχολείου δινόταν πιστοποίηση που βεβαίωνε τη 
διδακτική πορεία και τις αποκτημένες δεξιότητες του μαθητή (Βλ. Legge 10 Febbraio 2000, n. 30).  

Την ίδια χρονιά, εκδόθηκε η σημαντική Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 234 (Βλ.   Decreto 

Ministeriale 26 Giugno 2000, n. 234), συμπληρωματική του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 275 
του 1999 περί αυτονομίας των σχολικών θεσμών.  

Το 2003, θεσπίστηκε η λεγόμενη μεταρρύθμιση Moratti, ήτοι, ο Νόμος 53 (Βλ.  Legge 28 
Marzo 2003, n. 53), δια του οποίου, κατεβλήθη προσπάθεια ενοποίησης όλων των επιπέδων 

εκπαίδευσης, με βασικό στοιχείο την οργανωτική και διοικητική αυτονομία κάθε επί μέρους 
σχολικού οργανισμού.  

Προβλεπόταν επίσης, μια κοινή πορεία εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές έως και την τρίτη 
τάξη του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η εν λόγω μεταρρύθμιση καταγράφεται ως σημαντική για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα 
της Ιταλίας. 

Κατ’ εφαρμογή της μεταρρύθμισης Moratti, εκδόθηκαν μια σειρά νομοθετικών διαταγμάτων 
που ρύθμιζαν επί μέρους ζητήματα αυτής. Αναφέρονται ονομαστικά, το ‘Decreto Legislativo 

(D.Lgs.), 19 Febbraio 2004, n. 59’, το ‘Decreto Legislativo (D.Lgs.), 19 Novembre 2004, n. 286’, το 
‘Decreto Legislativo (D.Lgs.), 15 Aprile 2005, n. 76’, το ‘Decreto Legislativo (D.Lgs.), 15 Aprile 
2005, n. 77’, το ‘Decreto Legislativo (D.Lgs.), 17 Ottobre 2005, n. 226 και το ‘Decreto Legislativo 
(D.Lgs.), 17 Ottobre 2005, n. 227’. Η νομοθετική παραγωγή συνεχίστηκε, καθ’ όλη τη διάρκεια των 

επομένων ετών, με επιμέρους ρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Αναφέρονται 
ενδεικτικά, ο Νόμος 27 (Βλ. Legge 3 Febbraio 2006, n. 27), που ρυθμίζει ζητήματα των μη κρατικών 
σχολείων, ο Νόμος 228, που ρυθμίζει επιμέρους δομικά ζητήματα της εκπαίδευσης (Βλ. Legge 12 
luglio 2006, n. 228), ο Νόμος 11 (Βλ. Legge 11 Gennaio 2007), που ρυθμίζει επιμέρους ζητήματα 

που άπτονται της σχέσης μεταξύ ανώτερης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η 
Υπουργική Απόφαση 139 για τη μελλοντική, περαιτέρω  επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(Βλ. Decreto Ministeriale 22 Αgosto 2007,n. 139). 

Το 2008, ξεκίνησε η λεγόμενη μεταρρύθμιση Gelmini . Με τον όρο «μεταρρύθμιση Gelmini», 

είναι γνωστό, το τελευταίο χρονικά, μεταρρυθμιστικό εγχείρημα της Υπουργού Παιδείας της Ιταλίας, 
για την αναδιάρθρωση του συνολικού οικοδομήματος της Παιδείας σε όλες τις εκφάνσεις του. Το εν 
λόγω μεταρρυθμιστικό εγχείρημα, ολοκληρώθηκε σταδιακά, με την έκδοση σχετικών νομοθετικών 
διατάξεων που ρυθμίζουν τις αλλαγές του συστήματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η 

μεταρρύθμιση Gelmini μέχρι την ολοκλήρωσή της, συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως όσον 
αφορά την εφαρμογή της σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντικό πυλώνα της εν λόγω 
μεταρρύθμισης, απετέλεσε μεταξύ άλλων, η δομική αλλαγή του όλου συστήματος της Scuola 
Secondaria Superiore.  

Η εν λόγω μεταρρύθμιση εκφράστηκε κυρίως, μέσω τριών νόμων με τους οποίους ρυθμίζονταν 
τα ζητήματα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, κατά τρόπο σταδιακό.  

Ο πρώτος χρονικά νόμος, επί τη βάσει του οποίου, ξεκίνησε η μεταρρυθμιστική προσπάθεια, 
ήταν ο Νόμος 133 (6 Αυγούστου 2008), ο οποίος έφερνε επείγουσες διατάξεις για την οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας, την απλοποίηση των διαδικασιών, την ανταγωνιστικότητα και τη 
σταθεροποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών. Καίτοι οικονομικού περιεχομένου κυρίως, ο εν λόγω 
νόμος, εμπεριείχε και μια σειρά άρθρων αφορούντων την Παιδεία (ειδικότερα τα άρθρα 15, 16, 17, 
64 και 66- Βλ. Legge 6 Agosto 2008, n. 133) . 

Ακολούθησε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Νόμος 169 ( Βλ. Legge 30 Ottobre 2008, 
n. 169), ο οποίος σε συνάρτηση με το νομοθετικό διάταγμα 137 ( Βλ. Decreto -legge 1 Settembre 
2008, n. 137), περιείχε μια σειρά τροποποιήσεις αναφορικά με την ιταλική δημόσια εκπαίδευση.  

Η εστίαση αφορούσε κυρίως την Scuola Primaria (πρώην Elementare), καθώς και την Scuola 

Secondaria di Primo Grado και την Scuola Secondaria Superiore (πρώην Media και Superiore 
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αντίστοιχα). Ο Νόμος 169, επίσης, θέσπιζε νέους κανόνες για την αξιολόγηση των μαθητών, τόσο 
σε μαθησιακό, όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο. 

Ακολούθησε ο Νόμος 240 ( Βλ. Legge 30 Dicembre 2010, n. 240),  μέσω του οποίου 
ρυθμίζονταν ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).    

Σε παραλληλία με τα ανωτέρω, το 2009, θεσπίστηκε και ο Νόμος 1 (9 Ιανουαρίου 2009), ο 
οποίος προέβλεπε επείγοντα μέτρα αναφορικά με το δικαίωμα στις σπουδές και στην ποιότητα του 
πανεπιστημιακού και ερευνητικού συστήματος (Βλ. Legge 9 Gennaio 2009, n. 1).  

Η μεταρρύθμιση, τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2009 για την Scuola Primaria και την 

Scuola Secondaria di Primo Grado, ενώ μετά από ένα χρόνο, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου 2010, ετέθη 
σε ισχύ και για την Scuola Secondaria di Secondo Grado.  

Τέλος, τον Ιανουάριο του 2011, η μεταρρύθμιση, τέθηκε σε ισχύ και για την τρ ιτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

Όσον αφορά τις κύριες αλλαγές που επέφερε η μεταρρύθμιση, αυτές εστιάζονται στην Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, η μεταρρύθμιση επέφερε 6 νέους τύπους Λυκείων ( Για πλήρη 
στοιχεία επ’ αυτού, βλ. στον επίσημο δικτυακό τόπο του Ιταλικού Υπουργείου 

Παιδείας,τοσύνδεσμοhttp://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.h
tml (Ανακτηθέν στις 1/9/2011, ήτοι, το Artistico (Καλλιτεχνικό), το Classico (Κλασικό), το 
Linguistico (Γλωσσικό), το Musicale e Coreutico (Μουσικό και Χορευτικό), το Scientifico Opzione 
Scienze Applicate (Επιστημονικό Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Επιστημών ) και το Delle Scienze 

Umane Opzione Economico-sociale (Ανθρωπιστικών επιστημών Οικονομικο-κοινωνικής 
Κατεύθυνσης). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ότι οι παραπάνω αλλαγές, δεν επηρέασαν τη 
διδασκαλία των δύο μελετώμενων κλασικών γλωσσών στην Ιταλία.  

Η μεταρρύθμιση επέφερε επίσης, αλλαγές στον τομέα των επαγγελματικών και τεχνικών 

ινστιτούτων, με τη δημιουργία των νέων επαγγελματικών ινστιτούτων (χωρισμένων σε 2 τομείς, ήτοι, 
τον τομέα των υπηρεσιών, με 6 επιμέρους υποτομείς και τον τομέα της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, 
με 2 επιμέρους υποτομείς) και των νέων τεχνικών ινστιτούτων (χωρισμένων σε 2 τομείς, ήτοι, τον 
οικονομικό τομέα, με 2 επιμέρους υποτομείς και τον τεχνολογικό τομέα, με 9 επιμέρους υποτομείς)  

3.Συμπεράσματα 

Οι πρώτες σημαντικές προσπάθειες οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της Ιταλίας, 

ανάγονται στα μέσα του 19ου αιώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
μεταπολεμική μεταρρύθμιση στο χώρο της ιταλικής εκπαίδευσης ( Νόμος 1859, 31 Δεκεμβρίου 
1962, αρ.1859),σύμφωνα με την οποία καθιερώθηκε η ενιαία κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Η αφορούσα στην παιδεία νομοθετική παραγωγή, στο μεσοδιάστημα μεταξύ της δεκαετίας του 

’40 και της πρώτης μεταπολεμικής μεταρρύθμισης των αρχών του ’60, δεν θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα σημαντική. Ομοίως και για το μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταρρύθμισης 
των αρχών του ’60 και του κομβικού για την προσχολική αγωγή, Νόμου 444 του 1968.  

Αντιθέτως, στη δεκαετία του ’70, θεσπίστηκε μια αξιόλογη σειρά νόμων και θεσμικών 

ρυθμίσεων στο χώρο της εκπαίδευσης οι οποίες συνεχίζονται και στη δεκαετία του ’90. Καθοριστικό 
σημείο αναφοράς για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά πράγματα της Ιταλίας, απετέλεσε επίσης,  ο Νόμος 
- Πλαίσιο 30 (10 Φεβρουαρίου 2000), αναφορικά με την αναδιάταξη των κύκλων της εκπαίδευσης, 
καθώς και  η λεγόμενη μεταρρύθμιση Moratti, δια της οποίας, κατεβλήθη προσπάθεια ενοποίησης 

όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και καταγράφεται ως σημαντική για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά 
δεδομένα της Ιταλίας. 

Τέλος, η μεταρρύθμιση Gelmini, που αποτελεί και το τελευταίο χρονικά μεταρρυθμιστικό 
εγχείρημα της Υπουργού Παιδείας της Ιταλίας για την αναδιάρθρωση του συνολικού οικοδομήματος 

της Παιδείας,  συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή της σε επίπεδο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  



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

534 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ιταλικό Θεσμικό Πλαίσιο 

Legge Casati 13 Νοεμβρίου 1859, n. 3725. 
Regio Decreto 6 Maggio 1923, n. 1054. Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. 

Gazzetta ufficiale 2 Giugno 1923 n. 129. 
La Carta della Scuola, 18 Febbraio 1939, XVII. 

Circolare, 26 Ottobre 1944, n. 221. 
Decreto Ministeriale, 1 Decembre 1952, n. 35/53. 
Legge 31 Dicembre 1962, n. 1859. Istituzione e ordinamento della scuola media statale (in GU 30 

gennaio 1963, n. 27). 

Decreto del presidente della Repubblica (D.P.R.), 15 Novembre 1963, n. 2063.  
Decreto del presidente della Repubblica, 25 Settembre 1967, n. 1030. 
Legge 18 marzo 1968, n. 444. Ordinamento della scuola materna statale. 
Legge 30 luglio 1973, n. 477. Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del 

personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, 
secondaria e artistica dello Stato (in GU 16 Agosto 1973, n. 211). 

Legge 16 giugno 1977, n. 348. Modifiche di alcune norme della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, 
sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale. 

Legge 4 Agosto 1977, n. 517. "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di 
riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico" (Pubblicata nella 
G.U. 18 Agosto 1977, n. 224). 

Decreto del presidente della Repubblica, 9 Settembre 1978, n. 91. 

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979 (in SO alla GU 20 febbraio 1979, n. 50). Programmi, orari di 
insegnamento e prove di esame per la scuola media statale. 

Decreto del presidente della Repubblica, 31 Marzo 1980, n. 316. 
Decreto del Presidente della Repubblica. 12 febbraio 1985, n. 104 (in SO GU 29 marzo 1985, n. 76 

con le correzioni disposte con avviso di rettifica pubblicato in GU 6 Maggio 1985, n. 105). 
Approvazione dei nuovi programme didattici per la scuola primara. 

Legge 19 novembre 1990, n.341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari." GU n. 274 del 23-
11-1990. 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
material di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 
19/5/1994). 

Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997). 

Legge 10 Dicembre 1997, n. 425. Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio di istruzione secondaria superiore (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 

Dicembre 1997). 
Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Regolamento degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 Settembre 1998, n. 
210). 

Legge 20 Gennaio 1999, n. 9. Disposizioni urgenti per l’ elevamento dell’ obbligo di istruzione (in 
GU 27 gennaio 1999, n. 21). 

Decreto del Presidente della Repubblica, 8 Marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 

1997, n. 59 (in SO 152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186). 
Legge 10 Febbraio 2000, n. 30. Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione (in GU 

23 Febbraio 2000, n. 44). 



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

535 

Decreto Ministeriale, 26 Giugno 2000, n. 234. Regolamento, recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 (in GU 25 agosto 2000, n. 198).  

Decreto - Legge , 28 Agosto 2000, n. 240. Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-

2001 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30-08-2000). 
Legge 28 Marzo 2003, n. 53. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione 

e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione. (Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 2-4-2003) - testo in vigore dal: 17-4-2003 - Riforma 

Moratti. 
Decreto Legislativo (D.Lgs.), 19 Febbraio 2004, n. 59. 
Decreto Legislativo (D.Lgs.), 19 Novembre 2004, n. 286. 
Legge 3 Febbraio 2006, n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 

2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di 
soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui. (Pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006). 

Decreto Legislativo (D.Lgs.), 15 Aprile 2005, n. 76. 

Decreto Legislativo (D.Lgs.), 15 Aprile 2005, n. 77. 
Decreto Legislativo (D.Lgs.), 17 Ottobre 2005, n. 226. 
Decreto Legislativo (D.Lgs.), 17 Ottobre 2005, n. 227. 
Legge 12 luglio 2006, n. 228. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 

2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. 
Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione. (Pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2006). 

Legge 11 Gennaio 2007, n. 1. Disposizioni in material di esami di Stato conclusive dei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e 
le univerista (in GU 13 Gennaio 2007, n. 10). 

Decreto Ministeriale 22 Αgosto 2007, n. 139. Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296. 
Legge 6 Agosto 2008, n. 133. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 25 giugno 

2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196). 
Legge 30 Ottobre 2008, n. 169. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 1º 

settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. 
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008). 

Decreto-legge 1 Settembre 2008, n. 137. Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 Settembre 2008). 

Legge 9 Gennaio 2009, n. 1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 10 novembre 
2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito 

e la qualità del sistema universitario e della ricerca. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 
del 9 gennaio 2009. 

Legge 30 Dicembre 2010, n. 240. Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale 
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza 

del sistema universitario. (GU n.10 del 14-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 11 ). 

Ελληνόγλωσση 

Δαουτόπουλος Γ. (1993). Μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών. β’ έκδοση. Θεσσαλονίκη.  
Duverger M.(1990). Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών τ. Β´. 

Αθήνα. 



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

536 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (1977). Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των 
Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα: Gutenberg. 

Κολιόπουλος Ι. Σ. (1991). Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία: 1789-1945. Θεσσαλονίκη: Βανιάς  
Παρασκευόπουλος I. (1993). Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας. τ. Α. Αθήνα. 

Τσιμπούκης K.I. (1986). Τρόπος συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.Β' έκδοση. Αθήνα: Έρευνα. 

Ξενόγλωσση 

Babbie Ε. (1992). The Practice of Social Research. California: Wadsworth UCL Press. 
Bertoni J. D. (1972). La Scuola Italiana dal 1870 ai giorni nostri. Roma: Riuniti. 
Decollanz G. ( 2005). Storia della scuola e delle istituzioni educative. Dalla Legge Casati alla 

riforma Moratti. Bari: Laterza. 

Di Domizio M. ( 1952).L'Universita´ Italiana: lineamenti Storici. Amedeo Nicola. Milano 1952. 
P. Ginsborg P. (2003). A history of contemporary Italy. Society and politics 1943-1988. New York: 

Palgrave Macmillan. 
Manacorda G. (1974). Letteratura e Cultura del periodo Fascista, Principato . Milano. 

Moscati R. (1992). La sociologia, dell' educazione in Italia. Bologna: Zanichelli. 

Δικτυογραφία 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ:ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Μπότσαρη Γεωργία 

Υποψήφια Διδάκτορας 
Δικηγόρος 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία συνιστά μία προσπάθεια διερεύνησης της υφιστάμενης κατάστασης 

όσον αφορά την προσφερόμενη εκπαίδευση στα σωφρονιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Η 
εκπαίδευση των κρατουμένων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συγκεκριμένα η περίπτωση του 
διδασκόμενου γλωσσικού γραμματισμού αυτών και του ρόλου του στην κοινωνική τους επανένταξη. 
Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας (μελέτης περίπτωσης) που πραγματοποιήθηκε με 

συνεντευξιαζόμενους ενεργούς δικηγόρους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εστίασε ειδικότερα 
σε περιπτώσεις κρατουμένων με καταγωγή από παρευξείνιες χώρες. Για την επίτευξη του στόχου 
χρησιμοποιήθηκε το μεθοδολογικό εργαλείο της ατομικής συνέντευξης (Legard-Keegan-Ward, 
2003· Rubin 2005). Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και εντάχθηκαν σε τέσσερις θεματικούς άξονες 

(Miles & Hubernon, 1994· Silverman, 2000): 1. Εκπαίδευση κρατουμένων στο ελληνικό σωφρονιστικό 
σύστημα, 2. Προϋποθέσεις εκπαίδευσης, 3. Κρατούμενοι από παρευξείνιες χώρες και 4. Γλωσσικός 
γραμματισμός και κοινωνική επανένταξη. Από αυτούς τους θεματικούς άξονες θα παρουσιάσουμε τον 
τέταρτο. Διαπιστώνεται ότι οι δικηγόροι προσδίδουν μεγάλη βαρύτητα στο ρόλο του γλωσσικού 

γραμματισμού των κρατουμένων και στις επιπτώσεις αυτού.    
       
Λέξεις κλειδιά: σωφρονιστικό σύστημα, γλωσσικός γραμματισμός, έρευνα, συνέντευξη, 

δικηγόροι 



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

537 

1. Εισαγωγή 

Η προσέγγιση της εργασίας βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη 

εκπαίδευση των κρατουμένων στα ελληνικά σωφρονιστικά ιδρύματα, υπό το πρίσμα των οπο ίων 
ερμηνεύονται και τα ερευνητικά αποτελέσματα.  

 Το άρθρο 16§2 του Συντάγματος προβλέπει ότι «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 
κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική ή και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 

ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και 
υπεύθυνους πολίτες». Η §4 του ιδίου άρθρου προβλέπει ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν 
παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές 
που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία ανάλογα με 

τις ικανότητές τους. Είναι φανερό ότι, η βασική εκπαίδευση των κρατουμένων θεωρείται υποχρέωση 
της πολιτείας και δικαίωμά τους που δεν το χάνουν με τον εγκλεισμό τους σε κάποιο κατάστημα 
κράτησης. Στο κεφάλαιο Πέμπτο του Σωφρονιστικού Κώδικα (Νόμος 2776/1999) με τίτλο 
«ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ» 

θεσμοθετείται το δικαίωμα εκπαίδευσης των κρατουμένων (Δημόπουλος, 2008· Ζαραφωνίτου, 
Κοντοπούλου, Λεμπέση & Πανάγος, 2017). Ειδικότερα το άρθρο 34§1 προβλέπει ότι: « Όλοι οι 
κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην εντός του καταστήματος εν γένει μόρφωση, άθληση, πολιτιστικές 
δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση». Το Συμβούλιο Φυλακής αποφασίζει ύστερα από 

πρόταση του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) ή εισήγηση του αρμοδίου 
φορέα για την οργάνωση μορφωτικών ή άλλων δραστηριοτήτων των κρατουμένων. Το Συμβούλιο 
Φυλακής ενημερώνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος εγκρίνει ή απορρίπτει την απόφαση αυτή 
μέσα σε 20 μέρες το αργότερο. Αν ο χρόνος αυτός παρέλθει και δεν υπάρξει απάντηση, η πιο πάνω 

απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση 
των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να αποφασίσει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Στο άρθρο 35 
του Σωφρονιστικού Κώδικα συμπληρώνεται το άρθρο 34§1. Ειδικότερα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου αυτού (35) ορίζεται ότι: «Η εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην απόκτηση ή 

συμπλήρωση εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτισή τους». Στην 
παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου θεσμοθετείται ότι: «Για το σκοπό αυτό λειτουργεί μέσα στο κατάστημα, 
όπου είναι δυνατό, μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, υπαγόμενο στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ρυθμιζόμενο από τις 
κείμενες διατάξεις περί δημοσίων σχολείων». Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι παρεχόμενοι 

τίτλοι σπουδών είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των σχολών της ίδιας βαθμίδας, στην παράγραφο 
4 ότι λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την εκπαίδευση των αλλοδαπών κρατουμένων, στην παράγραφο 
5 ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς κρατουμένους, στην 
παράγραφος 6 ότι όσοι έχουν συμπληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συνεχίσουν 

τις σπουδές στη δευτεροβάθμια ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην παράγραφος 7 ότι όσο διαρκεί 
η εκπαίδευση ενός κρατουμένου του ανατίθενται εργασίες συναφείς με την εκπαίδευσή του και τέλος 
στην παράγραφος 8 ότι ο κρατούμενος που ολοκληρώνει ένα κύκλο σπουδών δικαιούται ευεργετικού 
υπολογισμού ημερών ποινής. Στόχος, λοιπόν, του σωφρονιστικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι 

η επανόρθωση των αποτυχιών της γενικής εκπαίδευσης του ατόμου μέσα από την αποδοχή της 
ιδιαιτερότητάς του και όχι μέσα από τον στιγματισμός και την περιθωριοποίησή του (Κουλούρης, 
2009· Χαραλαμπάκης, 2019).  

Με βάση τις ως άνω διατάξεις καθίσταται σαφές ότι ο Έλληνας νομοθέτης καθιέρωσε θεσμούς 

ιδιαιτέρως προοδευτικούς και με στόχο όχι μόνο τον σωφρονισμό αλλά κυρίως τη μετάβαση από τον 
σωφρονισμό στην κοινωνική επανένταξη.  

Περαιτέρω ο Έλληνας νομοθέτης «υιοθέτησε» την υπ’ αριθμ. R (89) 12 Σύσταση της 
Επιτροπής Υπουργών της 13ης Οκτωβρίου 1989 που καθιερώνει την εκπαίδευση στη φυλακή. 

Ειδικότερα η Επιτροπή Υπουργών: «Εκτιμώντας α) ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι 
θεμελιώδες, β) τη σημασία της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του ατόμου και της κοινότητας, γ) ότι μια 
μεγάλη μερίδα κρατουμένων διαθέτει μικρή επιτυχημένη εκπαιδευτική εμπειρία και επομένως έχει 
πολλές ανάγκες από άποψη εκπαίδευσης, δ) ότι η εκπαίδευση στη φυλακή βοηθά στον εξανθρωπισμό 



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

538 

των φυλακών και στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, ε) ότι η εκπαίδευση στη φυλακή είναι ένας 
σημαντικός δρόμος για τη διευκόλυνση της επιστροφής του κρατούμενου στην κοινότητα». Συνιστά στις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να εφαρμόσουν μια πολιτική η οποία αναγνωρίζει  τα ακόλουθα: 1. 
Όλοι οι κρατούμενοι θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει γραμματική 

διδασκαλία, επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, φυσική 
άσκηση, κοινωνική εκπαίδευση και δυνατότητα χρήσης βιβλιοθηκών. 2. Η εκπαίδευση των 
κρατουμένων πρέπει να είναι όμοια εκείνης που προβλέπεται για άτομα παρόμοιας ηλικίας έξω από 
την φυλακή. 3. Η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας ως συνόλου, 

λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της. 4. Όλοι 
όσοι αναμειγνύονται στη διοίκηση του σωφρονιστικού συστήματος και τη διεύθυνση των φυλακών 
πρέπει να διευκολύνουν και υποστηρίζουν την εκπαίδευση. 5. Η εκπαίδευση πρέπει να έχει στο 
σωφρονιστικό σύστημα το ίδιο καθεστώς με την εργασία. 6. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε 

προσπάθεια για την ενθάρρυνση των κρατουμένων να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις μορφές 
εκπαίδευσης. 7. Πρέπει να προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα για να εξασφαλίζεται η 
αποδοχή από τους επιμορφωτές των φυλακών των κατάλληλων μεθόδων εκπαίδευσης των ανηλίκων. 
8. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στους κρατούμενους με ιδιόρρυθμες δυσκολίες. 9. Η 

επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην ευρύτερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
ατόμου. 10. Οι κρατούμενοι πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε μια καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη. 
11. Η φυσική αγωγή και η άθληση των κρατουμένων πρέπει να τονίζονται και να ενθαρρύνονται. 12. 
Οι δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο. 13. Η κοινωνική 

εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικά στοιχεία. 14. Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, πρέπει να 
επιτρέπεται στους κρατούμενους να συμμετέχουν σε εκπαίδευση έξω από τη φυλακή. 15. Όπου η 
εκπαίδευση πρέπει να λάβει χώραν μέσα στη φυλακή, η έξω κοινωνία πρέπει να συμμετέχει όσο 
περισσότερο είναι δυνατό. 16. Πρέπει να παίρνονται μέτρα ώστε οι κρατούμενοι να έχουν τη 

δυνατότητα να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους μετά την απόλυσή τους (Δαλακούρας, 2003· 
Δαλακούρας, 2019).         

Για αυτόν τον λόγο ιδρύθηκαν και λειτουργούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), η 
ίδρυση και η λειτουργία των οποίων προβλέπεται στο Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, που εκδόθηκε το 1995 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Διερευνάται η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την προσφερόμενη εκπαίδευση στα 
σωφρονιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα: ισχύον θεσμικό πλαίσιο-τύπος εκπαιδευτικού ιδρύματος-
προγράμματα σπουδών-γνωστικά αντικείμενα-διδάσκοντες-φοιτούντες. Βάσει των απαντήσεων των 

ενεργών δικηγόρων «χαρτογραφήθηκαν» οι απόψεις τους για τις επιπτώσεις του γλωσσικού 
γραμματισμού στην εκπαίδευση των κρατουμένων και συγκεκριμένα όσον αφορά την κοινωνική 
τους επανένταξη. Η εργασία εστίασε ειδικότερα σε περιπτώσεις κρατουμένων με καταγωγή από 
παρευξείνιες χώρες. 

 Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η χρήση της ατομικής συνέντευξης και συγκεκριμένα η 
ημιδομημένη συνέντευξη με ανοιχτές ερωτήσεις (Κεδράκα, 2008· Τσιώλης, 2014) καθώς θεωρήσαμε 
ότι εξασφαλίζεται καλύτερα η ροή της συζήτησης και οι ερωτώμενοι αναπτύσσουν πιο ελεύθερα τη 
σκέψη τους (Λάζος, 1998· Ιωσηφίδης, 2009· Ίσαρη & Πουρκός 2015). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2021 σε ενεργούς δικηγόρους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Συνολικά λάβαμε συνεντεύξεις από 10 δικηγόρους. Οι δικηγόροι του ερευνητικού δείγματος είναι 
ηλικιακά 40-65 ετών. Επιλέχθηκε αυτή η επαγγελματική ομάδα διότι είναι από τις πρώτες που 
έρχονται σε επαφή με τους παραβάτες, γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στα 

σωφρονιστικά ιδρύματα και επίσης διότι βρίσκονται στο πλευρό των κρατουμένων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εγκλεισμού τους. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν απομαγνητοφωνήθηκαν, έπειτα 
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έγινε ποιοτική ανάλυση, αποδόθηκαν κωδικοί και εννοιολογικοί ορισμοί. Αυτοί οι κωδικοί 
ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και έγινε ποιοτική ανάλυση (Miles & Humberman, 1994· Mason, 
2011· Γρίβα, 2016).     

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι ερωτήσεις αφορούν την εκμάθηση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και την 
επίδραση στην εξέλιξη-ανάπτυξη της ατομικής και της κοινωνικής ταυτότητας των κρατουμένων.  

Πίνακας 1: Κωδικοποίηση απαντήσεων  

Κατηγορίες Κωδικοί/Εννοιολογικοί ορισμοί 
Σύνολο 

αναφορών 

Σημαντικότητα 
γλωσσικού 

γραμματισμού 

• ΕΚΜΕΛΛΓΛ: εκμάθηση ελληνικής 
γλώσσας 

• ΟΜΛΚΟΙΕΝ: ομαλή κοινωνική 
ένταξη 

• 10 
 

• 10 

Συμβολή 
γλωσσικού 
γραμματισμού στην 

κοινωνική ζωή των 
κρατούμενων 

• ΕΠΔΕΞ: επικοινωνιακή δεξιότητα 

• ΕΠΓΓΑΝΞ: επαγγελματική ανέλιξη 

• ΠΕΡΠΡΒΤ: περιορισμός 

παραβατικότητας 

• 7 

• 6 

• 6 

Σημαντικότητα 
αποδεικτικού 

επάρκειας της 
ελληνικής γλώσσας 

• ΨΥΧΚΚΤΜΝ: ψυχολογικό 

κεκτημένο 

• ΠΣΤΓΝ: πιστοποίηση γνώσης 

• ΔΥΚΡΤΠΡΛ: δυνατότητα κρατικών 
προσλήψεων 

• ΤΑΥΧΡΜΤΡ: ταυτόχρονη χρήση 
μητρικής 

• ΕΙΣΑΓΕΡΓ: είσοδος αγορά 

εργασίας 

• 1 
 

• 9 

• 1 
 

• 1 
 

• 7 

Ελληνική και 

αγγλική γλώσσα ως 
δίοδοι στην 
επαγγελματική και 
κοινωνική ένταξη 

• ΕΠΓΛΕΠΑΝ: επάρκεια γλωσσών 

επαγγελματική ανέλιξη 

• ΣΗΜΑΓΓΛ: σημαντικότητα 
αγγλικής γλώσσας 

• ΕΜΣΤΤΡΣΜ: έμφαση στον 
τουρισμό 

• ΔΡΝΕΡΓΕΠ: διεύρυνση 
εργασιακών επιλογών 

• ΠΡΤΕΛΓΛ: προτεραιότητα 
ελληνικής γλώσσας 

• 8 
 

• 9 
 

• 2 
 

• 7 
 

• 9 

Σύνδεση 
εκπαίδευσης με την 
κοινωνική 

επανένταξη 

• ΣΥΝΦΟΡ: συνυφασμένοι όροι 

• ΕΠΔΑΛΛΖΩ: επιδίωξη αλλαγή 

ζωής 

• ΤΕΧΝΕΚΠ: τεχνική εκπαίδευση 

• 10 

• 7 

• 4 

 
Αναλυτικότερα: στην πρώτη ερώτηση που διερευνά τις απόψεις των δικηγόρων για το εάν 

θεωρούν σημαντική για τους κρατούμενους την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όλοι οι 
ερωτώμενοι/ες δήλωσαν ότι είναι απαραίτητη η εκμάθηση αυτής. Ειδικότερα χρησιμοποίησαν 
φράσεις όπως: «θεωρώ επιβεβλημένη την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για να μπορέσουν να 
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επανενταχθούν» (Ε. 2), «Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική, όχι απλώς σημαντική. Θεωρώ ότι είναι από τα 
πιο σημαντικά πράγματα για αυτούς τους κρατούμενους το να μάθουν την ελληνική γλώσσα» (Ε. 3), 
«εφόσον σκοπεύουν να παραμείνουν στην Ελλάδα ναι. Σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι δεν είναι 
απλά σημαντική αλλά απαραίτητη η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας» (Ε. 4), «εάν πρόκειται να 

παραμείνουν στην Ελλάδα ναι» (Ε. 6). Με τον ίδιο τρόπο απάντησαν και οι υπόλοιποι δικηγόροι.  
 Στη δεύτερη ερώτηση, η οποία διερευνά εάν είναι σημαντική η πιστοποίηση της 

ελληνομάθειας που τους διασφαλίζει ένας τίτλος/αποδεικτικό σπουδών, επίσης όλοι/ες απάντησαν 
θετικά. Τόνισαν ιδιαίτερα την επαγγελματική αποκατάσταση που θα τους προσέφερε ένας τέτοιος 

τίτλος και ότι αυτό θα τους απέτρεπε από το να κάνουν νέες παραβάσεις. Συγκεκριμένα: «ένα 
διαβατήριο για να μπορέσουνε να είναι χρήσιμοι να δικαιολογήσουνε τη γνώση της γλώσσας την οποία 
θα έχουνε» (Ε.1), «Οπωσδήποτε γιατί αυτό θα τους διασφαλίσει και την είσοδο στην αγορά εργασίας» 
(Ε.2), «θα έλεγα ότι επίσης δεν είναι απλά σημαντική αλλά απαραίτητη» (Ε.4), «Χρειάζεται 

οπωσδήποτε και πιστοποίηση. Κυρίως για να βρουν δουλειά και να μην ξαναεπιστρέψουν στο 
κατάστημα κράτησης» (Ε.10). Κάποιοι δικηγόροι απάντησαν ότι είναι πολύ σημαντικό ο τίτλος ο 
οποίος θα λάβουν να αντιστοιχεί με την πραγματικότητα, δηλαδή να αποκτήσουν πραγματικά 
γνώσεις. «Είναι σημαντικός ο τίτλος όμως το σημαντικότερο είναι η πράξη» (Ε. 8), «Το θέμα είναι τι 

γνωρίζει, το απολυτήριο απλά θα επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζει, από άποψης μορφωτικού επιπέδου» 
(Ε. 5).  

Η τρίτη ερώτηση διερευνά το σημαντικό ζήτημα της συμβολής της γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας στην κοινωνική τους επανένταξη. Και πάλι οι περισσότεροι απάντησαν ότι το 

σημαντικότερο για την επανένταξή τους είναι η επαγγελματική τους αποκατάσταση. «σίγουρα αν 
τυχόν κάποιος μπορεί να μιλάει άπταιστα ελληνικά ή τέλος πάντων σχεδόν άπταιστα μπορεί να δουλέψει 
σε οποιαδήποτε εργασία» (Ε. 1), «η γνώση της ελληνικής γλώσσας θα προσφέρει και στους ίδιους μια 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο να μπορέσουν ε να σταθούν μέσα στην αγορά εργασίας» (Ε. 2), «θα 

τους δοθεί η δυνατότητα πέραν της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία να ενταχθούν και στην αγορά 
εργασίας» (Ε. 3), «θα απορροφηθούν ευκολότερα από την αγορά εργασίας και άρα δεν θα υπάρχει η 
ανάγκη να καταφεύγουν σε εγκληματικές συμπεριφορές» (Ε. 5), «Το ζητούμενο για αυτούς τους ανθρ 
ανθρώπους είναι ο βιοπορισμός. Αν έχουν μία σταθερή δουλεία τότε δεν θα χρειάζεται να εεε έχουν και 

παραβατική συμπεριφορά.» (Ε. 8). Επίσης σημαντική θεωρούν την προσαρμογή τους στην ελληνική 
κοινωνία. «Η γνώση της ελληνικής γλώσσας θα βοηθήσει να προσαρμοστούν» (Ε. 9).  

 Στην επόμενη ερώτηση, σχετικά με το αν είναι σημαντική για τους κρατούμενους η εκμάθηση 
της αγγλικής γλώσσας, υπήρξαν και θετικές απαντήσεις αλλά και κάποιες στις οποίες διατυπώθηκαν 

προβληματισμοί. Θετικές όπως: «Όχι μόνο της αγγλικής οποιασδήποτε γλώσσας ξένης», (Ε. 1), «Θα 
ήταν ένα επιπλέον προσόν που θα τους βοηθούσε οπωσδήποτε, είναι μία διεθνής γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στις συναλλαγές» (Ε. 2), «Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να θεωρείται 

αυτονόητη μετά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας» (Ε. 3), «Στο βαθμό που είναι απαραίτητη για 

όλους πλέον» (Ε. 4), «Θα πρέπει θα πρέπει για καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής τους στην 

Ελλάδα και την ανεύρεση ποιο εύκολα εργασίας να ε μάθουν και την αγγλική γλώσσα.»  (Ε. 10). 
Απαντήσεις στις οποίες δεν εκφράστηκε θετική άποψη για την εκμάθηση της αγγλικής: « Η εκμάθηση 
μιας ξένης γλώσσας και ειδικά της αγγλικής δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντική για την κοινωνική 
τους επανένταξη» (Ε. 5), «Ας πετύχουμε βέβαια πρώτα το να μάθουν την ελληνική γλώσσα και σε 

δεύτερη θέση ας μάθουν και την αγγλική» (Ε. 8).   
 Στην επόμενη ερώτηση σχετικά με το αν είναι σημαντική η πιστοποίηση της αγγλικής 

γλώσσας που τους διασφαλίζει ένα επίσημο πιστοποιητικό όλοι απάντησαν θετικά και όλοι το 
συνέδεσαν με την επαγγελματική αποκατάσταση. Συγκεκριμένα: «Πάντα η πιστοποίηση θα λειτουργεί 

με τον ίδιο τρόπο, η πιστοποίηση αποτελεί ένα διαβατήριο γι’ αυτούς για να μπορούνε να βρούνε εύκολα 
τρόπο να ενταχθούνε στην ελληνική κοινωνία» (Ε. 1), «ναι, διότι όπως οι περισσότεροι εργοδότες 
ζητάνε πιστοποίηση του τίτλου» (Ε. 2), «Είναι τρομερά σημαντική γιατί εε σε όλους τους χώρους 
εργασίας θα τους ζητηθεί η πιστοποίηση» (Ε. 3), «Σίγουρα η πιστοποίηση είναι σημαντική. Κυρίως για 

λόγους που αφορούν την εύρεση εργασίας» (Ε. 4), «Ναι, ιδιαιτέρως για λόγους εργασιακούς» (Ε. 6). 
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 Στην επόμενη ερώτηση διερευνήθηκε το αν μπορεί να συμβάλει η γνώση της αγγλικής 
γλώσσας στην κοινωνική τους επανένταξη. «Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής 
τουριστικός προορισμός για χώρες του εξωτερικού θα μπορούσαν ακόμη και σε αυτόν τον τομέα του 
τουρισμού να απασχοληθούν γνωρίζοντας την αγγλική γλώσσα» (Ε. 2), «Σε έναν κόσμο που σχεδόν 

όλοι γνωρίζουν πλέον αγγλικά θα τους κάνει να νιώθουν ισότιμα μέλη και θα τους δώσει τη δυνατότητα 
να συνεννοούνται πιο εύκολα και να επικοινωνούν με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Στην π ερίπτωση 
μάλιστα της Ελλάδας θα μπορούσε να τους χρησιμεύσει και σε κάποια εργασία στον τουριστικό κλάδο» 
(Ε. 4), «Σε έναν κόσμο όπου όλοι μιλάνε και αγγλικά, όπως είπαμε, η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα 

είχε ευεργετική επίδραση τόσο για την  εύρεση εργασίας στην Ελλάδα όσο και σε κάποια άλλη χώρα του 
εξωτερικού» (Ε. 9). Υπήρξε μόνο ένας δικηγόρος ο οποίος έθεσε το θέμα ότι σημαντικότερη είναι 
πρώτα η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για την επανένταξη και δευτερευόντως της αγγλικής: 
«Έμεσα ναι αλλά άμεσα όχι. Άμεσα πρέπει να μάθει πρώτο το τα ελληνικά δηλαδή πρέπει να μάθει τη 

γλώσσα του κράτους στο οποίο ζει. Η αγγλική γλώσσα είναι μία δεύτερη γλώσσα, δεν είναι η κύρια 
γλώσσα στην Ελλάδα. Έτσι δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά μαθαίνοντας και αγγλικά ότι θα είναι πιο 
εύκολη η επανένταξη. Πρέπει να ξέρει τα ελληνικά πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι ένα ακόμα 
προσόν ας πούμε» (Ε. 8).  

 Στην επόμενη ερώτηση διερευνάται το αν θα συμβάλει αποτελεσματικότερα στην κοινωνική 
επανένταξή τους η γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας. Σύσσωμοι οι δικηγόροι απάντησαν 
ότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι η σημαντικότερη για την κοινωνική επανένταξη στην 
ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα: «Νομίζω ότι στην Ελλάδα η γνώση της ελληνικής θα συμβάλει, 

αλλά όπως σας είπα και πριν κάθε γλώσσα είναι πλεονέκτημα» (Ε. 1), «Πρωτίστως της ελληνικής μιας 
και όπως είπαμε στην ελληνική κοινωνία θέλουν να ενταχθούν» (Ε. 2), «Κατά βάση ζώντας στην 
ελληνική κοινωνία σε πρώτο βαθμό πολύ πιο σημαντική είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας»  (Ε. 3), 
«Σίγουρα πρώτα της ελληνικής. Όταν θες να ενταχθείς στην ελληνική κοινωνία πρέπει να γνωρίζεις 

ελληνικά» (Ε. 7), «Τη στιγμή που σκοπεύουν να εγκατασταθούν και να διαβιώσουν στην Ελλάδα η 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας» (Ε. 10). 

 Στην τελευταία ερώτηση ζητήθηκε από τους δικηγόρους να ορίσουν την κοινωνική 
επανένταξη των κρατουμένων με αυτά τα χαρακτηριστικά (δηλαδή με καταγωγή από παρευξείνιες 

χώρες και με όρεξη για μόρφωση). «Καταρχήν ένας άνθρωπος, κρατούμενος, που έχει κάνει όλα τα 
παραπάνω, που έχει δηλαδή εκδηλώσει την επιθυμία και ολοκλήρωσε τους ανωτέρω κύκλους σπουδών 
που είπαμε σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που και ο ίδιος επιδιώκει την επανένταξή του στην 
κοινωνία» (Ε. 2), «Οι κρατούμενοι οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν κάποια 

μόρφωση και κάποιες δεξιότητες κατά πάσα πιθανότητα επιθυμούν να ενταχθούν και στην κοινωνία. 
Επιθυμούν να ξεφύγουν από την παρανομία και να γίνουν μέλη ενός κοινωνικού συνόλου» (Ε. 4),  
«Έχει αποδειχθεί ότι η σημαντική πλειονότητα εκείνων που παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δομές 
εντός των φυλακών, όταν εξέρχονται από αυτές κοινωνικοποιούνται ευκολότερα, βρίσκουν 

ευχερέστερα εργασία, δημιουργούν έναν νέο κοινωνικό περίγυρο και γενικά απέχουν συχνότερα από 
νέες εγκληματικές ενέργειες» (Ε. 6), «Είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει κάποιος από το διάστημα που 
ήταν έγκλειστος σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα. Πρέπει ο κάθε κρατούμενος να εξετάζεται από 
όλες τις απόψεις, πρέπει να εξετάζεται αν μπορεί να ξεφύγει, αν θέλει να ξεφύγει. Αν θέλει να ξεφύγει 

τότε το εισιτήριό του για μια καλύτερη ζωή είναι καταρχήν η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η εκμάθηση 
κάποιας τέχνης, η λήψη κάποιων πιστοποιητικών όλα όσα οδηγούν στον βιοπορισμό»  (Ε. 8), «Δεν είναι 
αρκετή η φοίτηση σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στα καταστήματα κράτησης, πρέπει να υπάρξει και 
άλλο επιμορφωτικό στάδιο μετά την αποφυλάκισή τους» (Ε. 10). 

3. Συμπεράσματα   

Πολλοί από τους συμμετέχοντες συνδέουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας –και κατ’ 

επέκταση την ανάπτυξη του γλωσσικού γραμματισμού– με τη σύνδεση των κρατουμένων με την 
ελληνική πραγματικότητα. Η επικοινωνία και η δυνατότητα συνεννόησης στη χώρα διαμονής θα 
εξασφαλίσει καλύτερα επίπεδα ένταξης και επανένταξης των κρατουμένων. Η εκμάθηση της 



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

542 

γλώσσας στόχου βοηθά τους κρατουμένους, μετά την αποφυλάκισή τους, να εργαστούν σε ποικίλες 
εργασίες, ενώ η απουσία γλωσσικής ικανότητας τους περιορίζει στην εύρεση εργασίας. Για αυτούς 
τους λόγους η κατάκτηση του γραμματισμού στην ελληνική γλώσσα δεν κρίνεται απλά απαραίτητη 
αλλά «επιβεβλημένη», εφόσον παραμείνουν στην Ελλάδα ενώ θα λειτουργήσει υπέρ της μείωσης της 

παραβατικότητας.  
Η μη εκμάθηση της ελληνικής θα ωθήσει τους κρατουμένους να «παραμένουν γκετοποιημένοι 

που αυτό πολύ πιο εύκολα μπορεί να τους οδηγήσει σε παραβατικές συμπεριφορές» (Ε. 1), ενώ αντίθετα 
η εκμάθησή της θα τους επιτρέψει να έχουν και διαπροσωπικές επαφές και με γηγενείς πέραν των 

συμπατριωτών τους. Παράλληλα με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προτείνεται και η 
επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να έχουν εργασιακές επιλογές.  

Κρίνεται, επίσης, σημαντικό από τους συμμετέχοντες στην έρευνα η εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας να συνοδεύεται από αποδεικτικό επάρκειας της ελληνομάθειας. Με αυτό ενδεχομένως να 

μπορούσαν να συμμετέχουν με περισσότερη ευκολία σε κρατικούς διαγωνισμούς  προσλήψεων, 
αξιοποιώντας το μαζί με τα πιστοποιητικά γνώσης άλλων γλωσσών και της μητρικής τους. 
Δεδομένου ότι συχνά οι γλώσσες των χωρών καταγωγής δεν είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες στο 
ελληνικό περιβάλλον, η παράλληλη γνώση της ελληνικής θα μπορούσε να ανοίξει επιπλέον 

επαγγελματικούς δρόμους. Η επαρκής γνώση της ελληνικής σίγουρα μπορεί να αποτελέσει « την 
είσοδο στην αγορά εργασίας». Γενικά, η εκμάθηση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας «Θα είχε 
ευεργετική επίδραση στην κοινωνική, πολιτισμική επανένταξή τους με δεδομένους πλέον τους κανόνες 
παγκοσμιοποίησης, αφού με αυτόν τον  τρόπο θα εξέλθουν από τα αυστηρά στεγανά περιθώρια 

διαβίωσης που επικρατούσαν στις παρευξείνιες χώρες προσαρμοσμένες στις εκεί ιδιαίτερες κοινωνικές 
και πολιτισμικές πραγματικότητες που διαφέρουν από τις ελλαδικές» (Ε. 8). 

Προκύπτει η διαπίστωση ότι τονίζεται η σημαντικότητα της αγγλικής γλώσσας ως διεθνούς, 
αφού πλέον χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. Ως εκ τούτου, 

επισημαίνεται από τους συμμετέχοντες η ταυτόχρονη εκμάθηση των δύο γλωσσών, της ελληνικής 
ως γλώσσας στόχου και της αγγλικής. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μία κατεξοχήν τουριστική χώρα, 
η εκμάθηση των ελληνικών θα βοηθήσει στην επικοινωνία με εργοδότες, ενώ η εκμάθηση των 
αγγλικών θα βοηθήσει στην επικοινωνία με τουρίστες, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις 

εργασιακές τους επιλογές. Επισημαίνεται ότι η αγγλική γλώσσα μπορεί να τους βοηθήσει γενικότερα 
ως προς την εύρεση εργασίας, εφόσον επιλέξουν να φύγουν από την Ελλάδα και να μεταβούν σε 
άλλη χώρα. 

Γενικότερα διατυπώνεται η άποψη ότι η εκμάθηση δεξιοτήτων και η εκμάθηση γλωσσών 

μπορεί να βοηθήσει αισθητά την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων από παρευξείνιες χώρες, 
εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι. Η κοινωνική ένταξη στην ελληνική κοινωνία  συνδέεται στενά με 
την εργασία και η πρόσβαση σε αυτήν απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες. Κρίνεται σημαντικό, κατά 
συνέπεια, οι κρατούμενοι να εκπαιδεύονται θεωρητικά αλλά και πρακτικά, ώστε να μπορούν να 

ενταχθούν στην κοινωνία. Η ταχεία ένταξη στην κοινωνία μέσω της εργασίας θα περιορίσει κατά 
πολύ τα επίπεδα παραβατικών συμπεριφορών. Επιπρόσθετα, οι κρατούμενοι που επιδεικνύουν τάσεις 
για εκπαίδευση και μόρφωση, μπορούν να αποδείξουν στην κοινωνία ότι επιθυμούν να ενταχθούν 
και να εργαστούν, με άλλα λόγια να αλλάξουν τη ζωή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σύμφωνα 

με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων οι κρατούμενοι, που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δομές των 
σωφρονιστικών ιδρυμάτων, κοινωνικοποιήθηκαν ταχύτερα και ευκολότερα.  

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με την ίδια την επιθυμία των κρατουμένων να εκπαιδευτούν 
και να αλλάξουν ζωή, αφού αποφυλακιστούν. Αυτό, όμως, συνεπάγεται και την παράλληλη 

προώθηση της εκπαίδευσης από τα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, ούτως ώστε να συμμετέχουν 
όλο και περισσότεροι κρατούμενοι στις εκπαιδευτικές δομές. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν με 
την άποψη ότι οι κρατούμενοι που εκπαιδεύονται εντάσσονται πιο εύκολα και βρίσκουν πιο άμεσα 
εργασία από αυτούς που δεν έλαβαν κάποια μορφή εκπαίδευσης. Παραμένει, ωστόσο, το πρόβλημα 

των παροχών των ελληνικών εκπαιδευτικών δομών των σωφρονιστικών συστημάτων που πρέπει να 
δώσουν έμφαση στην αναβάθμιση, ώστε να επαρκούν για τις ανάγκες των κρατουμένων και μετά 
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την αποφυλάκισή τους. Συνεπώς για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό να αυξηθούν 
οι επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες των κρατουμένων, ενώ δεν πρέπει να 
αποκόπτονται από άτομα της ίδιας καταγωγής, ούτως ώστε να μην νιώθουν απομονωμένοι και 
περιθωριοποιημένοι.  
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Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες ενός τεράστιας έκτασης προσφυγικού κύματος, το 
οποίο οφείλεται στους πόλεμους που μαίνονται στις περιοχές της Μέσης Ανατολής. Η ανακοίνωση 
θα εξετάσει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες αυτής της κοινωνικής ομάδας με ιδιαίτερη 
έμφαση στα παιδιά, τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εκπαίδευση τους και στην ένταξη τους στην 

κοινωνία συνυπολογίζοντας πάντα τα ιδιαίτερα βιώματα τους και την φορτισμένη ψυχική τους 
κατάσταση. Επιδιώκεται η  ανάδειξη των πιθανών βελτιώσεων στην ένταξη τους μέσω 
προγραμμάτων τέχνης τα οποία υπάρχουν και διεξαγάγονται είτε από κρατικές δομές είτε από ΜΚΟ. 
Ακόμα, η συγκεκριμένη ανακοίνωση θα στοχεύσει και στην ανάδειξη των ελλείψεων, την 

περιορισμένη παρουσία ειδικών δομών και την απουσία ενός συγκεκριμένου εθνικού πλάνου και 
πολιτικής για την ομαλή ένταξη τους. Τέλος, θα συζητηθούν θέματα με σκοπό να τονιστούν τα 
συναισθηματικά, κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία που καθιστούν την ένταξη σημαντικά δύσκολη, 
ωστόσο, με την αρωγή της τέχνης, αυτό είναι εφικτό. 
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1.Εισαγωγή 

Κυρίως από το 2015 και έπειτα, το προσφυγικό ζήτημα είναι εκείνο που απασχολεί πληθώρα 

επιστημονικών κλάδων, τόσο σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης είναι ένας από τους κλάδους αυτούς, σκοπός της οποίας είναι η διερεύνηση των τρόπων 
ομαλής ένταξης των μεταναστών/προσφύγων τόσο στο κοινωνικό γίγνεσαι της χώρας υποδοχής, όσο 
και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης.   

Σήμερα, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προγραμμάτων βασισμένων στην τέχνη ως μέσο 
ένταξης των μεταναστών που διεξαγάγονται παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα πλέον. Η εικαστική 
τέχνη, ο χορός, η μουσική, το ψυχόδραμα, αποτελούν εργαλεία όπου ασυνείδητα κομμάτια του 
εαυτού αναδύονται, χωρίς τη χρήση της λεκτικής γλώσσας. Το σχολικό περιβάλλον οφείλει να τα  

υιοθετήσει και να τα εντάξει στο εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς δημιουργούν τις συνθήκες για ένα 
σχολείο που θα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά (Χριστοδούλου, 2015). Υπολογίζεται ότι το 50% του 
παγκόσμιου προσφυγικού πληθυσμού είναι παιδιά. Η Διακήρυξη Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης εκπαιδευτικών συστημάτων που θα προσαρμόζονται 

κατάλληλα στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μεταναστευτικού πληθυσμού. Το ψυχολογικό 
τραύμα που φέρει ο ψυχισμός της παιδικής καρδιάς μπορεί να επικοινωνηθεί και να επουλωθεί μέσα 
από την ικανότητα αναπαλαίωσης των καθημερινών δυσκολιών, σε ένα ενεργό και ασφαλές χώρο. 
Επικοινωνώντας την εσωτερική σκέψη με έμμεσο τρόπο, το σώμα που φέρει την μνήμη αποδέχεται, 

οργανώνει και ισορροπεί. Πολλές ιστοσελίδες και προγράμματα που υλοποιούνται από ΜΚΟ, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τοπικές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.  

Μέσα από τρεις οπτικές γωνίες, αυτήν της τέχνης και των βοηθειών που δίνει, την 
κοινωνιολογική και την παιδαγωγική, θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση του θέματος και η ανακοίνωση 

θα περιέχει τα αντίστοιχα τρία μέρη.  
 

2. Κυρίως μέος 

2.1 Κοινωνιολογική προσέγγιση    

Είναι γεγονός ότι, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του νομάς και μιγάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
σταμάτησε ποτέ ούτε να μετακινείται, αλλά ούτε και να αναμειγνύει τις φυλές του κόσμου μέσω της 

επιμειξίας (Κασιμάτη, 2003). Σε όλες τις ιστορικές φάσεις οι μετακινήσεις πληθυσμών είναι 
παρούσες και «επιβάλλουν» με τον τρόπο τους την «κυριαρχία» του ενός πληθυσμού πάνω στον 
άλλον. Πρόκειται ουσιαστικά για το κοινωνικό φαινόμενο της μετανάστευσης, το οποίο έχει 
εξελικτικό και δυναμικό χαρακτήρα, δηλαδή διαφοροποιείται σε σχέση με τον χρόνο - ανάλογα την 

εποχή που υλοποιείται, καθώς και το χώρο, την κοινωνία στην οποία γίνεται αναφορά (Πετράκου, 
2009). 

Η έννοια της μετανάστευσης ορίζεται ως η «διαδικασία της μετακίνησης είτε διαμέσου των 
διεθνών συνόρων είτε εντός ενός κράτους. Πρόκειται για την μετακίνηση πληθυσμού με σκοπό την 

εγκατάσταση, περικλείοντας κάθε είδος μετακίνησης ανθρώπων. Αφορά τη μετανάστευση προσφύγων, 
εκτοπισμένων προσώπων και οικονομικών μεταναστών» (ΔΟΜ, 2009:39). Ωστόσο, η έννοια του 
μετανάστη ως «το πρόσωπο που εγκαταλείπει οικειοθελώς τη χώρα του με σκοπό να  εγκατασταθεί 
αλλού» (όπ.π., 2009:27, 47), διαφοροποιείται από εκείνη του πρόσφυγα, ο οποίος ορίζεται ως « το 

άτομο που λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 
συμμετοχής σε ορισμένη ομάδα ή λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της χώρας 
της οποίας έχει την ιθαγένεια και δεν μπορεί ή εξαιτίας αυτού του φόβου δεν επιθυμεί να απολαμβάνει 
προστασία της χώρας αυτής [….]» (Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών, 2009:8). 

Είναι αναμφίβολο ότι, ως φαινόμενο η μετανάστευση επηρεάζει όχι μόνο τους ίδιους τους 
μετανάστες αλλά και τις χώρες-κοινωνίες υποδοχής. Σύμφωνα με τη Hayter (2001), το άτομο 
προσπαθεί να αντιληφθεί τις πολλαπλές αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή του, με σημαντικότερη 
εκείνη του συναισθήματος της   ξαφνικής απώλειας. Επακόλουθο των παραπάνω είναι πως ο 
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άνθρωπος απολύει σιγά σιγά την ταυτότητά του, το προφίλ του στο κοινωνικό - επαγγελματικό του 
γίγνεσθαι καθώς και τη ψυχική, ακόμη και τη σωματική του υγεία. Ο συνδυασμός όλων αυτών με τις 
άθλιες - τις πιο πολλές φορές - συνθήκες διαβίωσης, λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την ανάπτυξη 
της δημιουργικότητάς των μεταναστών/προσφύγων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, κάθε άτομο δικαιούται αιτήσεως ασύλου και η Διεθνής Κοινότητα 
οφείλει να προσφέρει προστασία τόσο για τη σωματική ασφάλεια, όσο και την υπεράσπιση των 
ατομικών - κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Γι’ αυτούς τους λόγους, αναφαίρετα ατομικά δικαιώματα, 
όπως ελευθερία σκέψης, προστασία από βασανιστήρια καθώς και εξευτελιστική μεταχείριση, η 

εκάστοτε μεταναστευτική πολιτική κάθε χώρας υιοθετεί και το αντίστοιχο μοντέλο με σκοπό την 
ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στα πλαίσια της ένταξής τους στη κοινωνία και στη διατήρηση 
των κοινωνικών θεσμών και της ιδιότητας του πολίτη. 

Ωστόσο, η έννοια της ένταξης διαφέρει ριζικά, ανάλογα των οικονομικών - κοινωνικών 

χαρακτηριστικών του εκάστοτε μετανάστη. Άλλωστε ο όρος αυτός νοείται ως  « η διαδικασία της 
ένταξης των μεταναστών στους βασικούς θεσμούς, σχέσεις και θέσεις της Κοινωνίας Υποδοχής», όπως 
αναφέρει ο Κόντης (2009, 35-37). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο μετανάστης/πρόσφυγας εισέρχεται 
σε μια διαδικασία εκμάθησης των νέων πολιτισμικών στοιχείων, οικοδομώντας τη θέση του στη 

κοινωνία μέσα από δικαιώματα - υποχρεώσεις και ανάπτυξη  κοινωνικών σχέσεων, βασικά στοιχεία 
τα οποία είναι απόλυτα συνυφασμένα με την εκάστοτε μεταναστευτική πολιτική κάθε χώρας.  

Ο Esser (2006) προτείνει τέσσερις βασικές μορφές της κοινωνικής ένταξης: την πολιτισμική 
(culturation), εκείνη της τοποθέτησης (placement), την αλληλεπίδραση (interaction) και την 

ταυτοποίηση (identification). Ενώ παράλληλα, αναφέρεται και στις τρεις διαστάσεις τη ένταξης, οι 
οποίες  είναι: α) η πολιτική, β) η οικονομική και γ) η κοινωνική.  

 Για να μπορέσει το άτομο να ενταχθεί ομαλά στη κοινωνία, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει 
η εκπαίδευση στην εκάστοτε μεταναστευτική πολιτική. Σύμφωνα με την Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα με τη Λειτουργιστική  προσέγγιση, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται 
η εκπαιδευτική πολιτική, οδηγεί ουσιαστικά στη κοινωνικοποίηση των ατόμων και κατ’  επέκταση 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (Blackledge & Hunt, 2004).  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία τα εκπαιδευτικά μοντέλα μεταναστευτικής πολιτικής, που 

εντοπίζονται είναι τα εξής:  
I. Το αφομοιωτικό μοντέλο. Βασικό στοιχείο του, θεωρείται η απόλυτη/πλήρης αφομοίωση των 

πολιτισμικών στοιχείων της χώρας υποδοχής, από τις μεταναστευτικές ομάδες, με καταναγκαστικό 
τρόπο (Μάρκου, 1996). Θεωρείται ουσιαστικά μία εθνοκεντρική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στο 

γεγονός ότι, όσοι μετανάστες/πρόσφυγες εισέρχονται στη κοινωνία, πρέπει να γίνουν ένα ομοιογενές 
δείγμα με τον κυρίαρχο πληθυσμό (Καναβάκης, 2004).  

II. Το μοντέλο της ενσωμάτωσης. Στη προσέγγιση αυτή, παρόλο που αναγνωρίζεται η 
ταυτότητα των μεταναστών, γίνεται αποδεκτή μόνο όταν δεν επηρεάζεται η δομή του κοινωνικού 

ιστού. Με βάση τα παραπάνω, η ήδη αναπτυγμένη ταυτότητα των μεταναστών, λειτουργεί ως ένα 
επιμέρους τμήμα της νέας ταυτότητας – η οποία οικοδομήθηκε μέσω της αλληλεπίδρασής τους με 
τα άτομα της κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας (Ζωγράφου, 2003). 

III. Το πολυπολιτισμικό-αντιρατσιστικό μοντέλο. Με βάση το μοντέλο αυτό, τα άτομα 

της κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας γνωρίζουν και εξοικειώνονται με τον πολιτισμό και τα 
χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ομάδων (Καναβάκης, 2004), με αποτέλεσμα να σχεδιάζονται 
εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία στηρίζονται στον σεβασμό και την ανάπτυξη της 
διαφορετικότητας. Ουσιαστικά τα προγράμματα αυτά επικεντρώνονται στο να αναδιοργανώσουν τις 

δομές που εμποδίζουν την ισότητα στην εκπαίδευση και την κοινωνία (Νικολάου, 2000). 
IV. Το διαπολιτισμικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επικεντρώνεται όχι μόνο στον τρόπο με 

τον οποίο εντάσσεται ο αλλοδαπός μαθητής στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατ’ επέκταση στη 
κοινωνία, αλλά παρέχει ουσιαστική βοήθεια ανάμεσα στους δύο  αυτούς πολιτισμούς με σκοπό να 

αναπτυχθούν σχέσεις ισότητας, αλληλοσεβασμού και κατανόησης (Μάρκου, 1996).  
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 Σχετικά με την έννοια της πολιτισμικής ταυτότητα η Πλεξουσάκη (2007:18) αναφέρει πως «ο 
πολιτισμός παρέχει στα άτομα πρότυπα οργάνωσης και ταξινόμησης της πραγματικότητας». 
Αναλύοντας την άποψη αυτή, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πολιτισμικά στοιχεία της εκάστοτε 
κοινωνίας – στα οποία εμπεριέχεται και η τέχνη, είναι εκείνα που λειτουργούν ως αρωγοί του ατόμου, 

στο να συγκροτήσουν ολόπλευρα την προσωπικότητά του, να νοηματοδοτήσουν την εμπειρία του 
και να οργανώσουν τη δράση του. 

2.2 Δημιουργκές θεραπείες και παιδί 

Οι πολιτισμικές πηγές ως συμβολικοί μηχανισμοί αποτελούν το πλαίσιο που ορίζει τις 
δυνατότητες εξέλιξης της ζωής. Πολλοί λαοί στην σύγχρονη ζωή εκτίθενται σε τραυματικές 
συνθήκες που οδηγούν στην βίαιη και αναγκαστική μετακίνηση σε νέα πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Η ταυτότητα του ατόμου βάλλεται, επηρεάζεται η κοινωνική του οντότητα και εγκλωβίζοντας το σε 
μια εσωτερική σύγκρουση (Χαρίτος, 2019). Ο διχασμός καλεί το άτομο να προστατέψει και να 
διατηρήσει την ταυτότητα του παρελθόντος, υιοθετώντας νέες «στρατηγικές ταυτότητας» απαραίτητες 
για το νέο σύνολο. Η μετανάστευση βιώνεται ως ξεριζωμός και κουβαλάει υπόρρητα το αίσθημα 

αποξένωσης. Αυτή η ρήξη και η απόρριψη δημιουργεί έντονο στρες, εγείροντας ψυχοσωματικά 
συμπτώματα. Οι συνθήκες υποδοχής συχνά εντείνουν τα ήδη αρνητικά συναισθήματα των ευάλωτων 
αυτών ομάδων, οδηγώντας τα σε αδυναμία ανάπτυξης θετικών στρατηγικών ταυτότητας 
(Κουρκούτας, 2003). 

Οι χώρες οφείλουν να δημιουργούν υποστηρικτικές δομές και να προσαρμόζουν τα συστήματα 
εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφυγικών πληθυσμών. Τα παιδιά συχνά φτάνουν 
στις δομές έχοντας χάσει τις οικογένειες τους. Το ψυχολογικό τους φορτίο εντείνεται καθώς 
προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στο νέο περιβάλλον, έχοντας να μάθουν μια διαφορετική γλώσσα και 

κουλτούρα. Δυσκολίες όπως η γλώσσα επικοινωνίας, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το πολιτισμικό σοκ, 
οι απώλειες, έλλειψη επαφής με τους οικείους κάνουν το έργο ακόμη πιο απαιτητικό (Χαρίτος, 2019).  
Τα παιδιά αν δεν φροντιστούν κατάλληλα, επηρεάζεται η αναπτυξιακή τους πορεία, καθώς το 
υποστηρικτικό πλαίσιο καθορίζεται πάντα από τον ενήλικα. Μέσα σε αυτό το υποστηρικτικό πλαίσιο 

το παιδί μπορεί να δυναμώσει και να επουλώσει τις κρυμμένες πληγές του. Η ετοιμότητα, η 
ευαισθησία και η κινητοποίηση των συστημάτων φροντίδας αποτελούν το πιο σημαντικό παράγοντα 
για να δημιουργηθεί αίσθημα ασφάλειας (Cozza, Cohen & Dougherty, 2014).  

Η παιδική φύση ανακαλύπτει την αλήθεια της μέσα στον ασφαλή χώρο της τέχνης και του 

παιχνιδιού. Οι αυθόρμητες λειτουργίες, το βίωμα, συμβολοποιείται βοηθώντας το παιδί να εκφράσει 
μη λεκτικά τις ανάγκες του. Στην πραγματικότητα ανακαλύπτει την ασυνείδητη εικόνα του εαυτού 
και ορίζει εκ νέου την θέση του στο κόσμο. Η εκπαιδευτική εμπειρία αποτελεί προστατευτικό 
παράγοντα για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, στην νέα χώρα (Τσαπακίδου, 2014). Η εικαστική 

θεραπεία, το ψυχόδραμα, το παιχνίδι ρόλων ανοίγουν την πόρτα στον ασυνείδητο εσωτερικό κόσμο. 
Οι ρόλοι βοηθούν να αγκαλιαστούν συναισθηματικά φορτία και να αναδυθούν ασυνείδητα κομμάτια 
του εαυτού. Η πρακτική του δράματος γίνεται ένα μέσο αντιμετώπισης κρίσεων και ένα εργαλείο 
προσωπικής ανάπτυξης (Κρασανάκης, 2004). 

Ποικίλες είναι οι εφαρμογές της δραματοθεραπείας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ο Moreno, 
δημιουργός του ψυχοδράματος, ενσωματώνοντας το στη λογοτεχνία, στη μουσική, τα εικαστικά, τις 
ξένες γλώσσες δόμησε ένα πρόγραμμα για παιδιά μικρής ηλικίας το οποίο έχει συγκεκριμένα στάδια 
όπου το παιδί κατακτά βαθμιαία γνώσεις και δεξιότητες. Ιδιαίτερα βοηθητικό είναι στον χώρο της 

ειδικής αγωγής, στην αντιμετώπιση συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών, καθώς 
δημιουργούνται ευκαιρίες για αυτογνωσία, αυτοέλεγχο ενισχύοντας έτσι την αυτοπεπο ίθηση και την 
συναισθηματική σταθερότητα (Χριστοδούλου, 2015).  

Τα παιδιά συχνά γίνονται θύματα τρομοκρατικών και ρατσιστικών επιθέσεων, εκτίθενται σε  

ενδοοικογενειακή βία, επιβιώνουν από καθεστώτα βίας ή πολέμους. Αυτές οι τραυματικές εμπειρίες 
φωλιάζουν στις παιδικές ψυχές και αναλόγως με το αναπτυξιακό τους στάδιο,  προκαλούν δυσκολίες 
στην διαχείριση καταστάσεων, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην ψυχική τους υγεία. Οι 
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δημιουργικές θεραπείες στις οποίες συγκαταλέγονται η μουσικοθεραπεία, η θεραπεία μέσω ποίησης, 
η χοροθεραπεία, δρουν θετικά στο παιδικό τραύμα, παρέχοντας στους θεραπευτές τα κατάλληλα 
μέσα για να ανοίξουν τον καλά προστατευμένο εσωτερικό κόσμο των πληγωμένων παιδιών 
(Westrhenen, 2014). 

Η χοροθεραπεία μοιάζει σαν να ισορροπεί ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη. Η ομάδα, ο 
ρυθμός, τα κρουστά, οι φωνές δημιουργούν τις συνθήκες για να έρθει το άτομο σε επαφή, χωρίς τη 
χρήση του προφορικού λόγου, με τις απωθημένες επιθυμίες που έχουν συμβολοποιηθεί στο σώμα. Ο 
ψυχισμός του ατόμου οργανώνεται μέσα από την αρμονία που δημιουργεί το τραγούδι και ο χορός 

(Μαργαρίτη- Τζωρτζάκη & Σμυρλή, 2004). Η συνειδητότητα αφυπνίζεται στον σωματικό κόσμο που 
υπάρχει πριν από την γέννηση των λέξεων. Οι αυθόρμητες κινήσεις, τα συναισθήματα ντύνουν τον 
αυτοσχεδιασμό και μέσα από την έκφραση στην χοροθεραπεία τα παιδιά συστήνονται με τον αληθινό 
εαυτό τους. Οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες καλλιεργούν την εμπιστοσύνη και την 

αυτοπεποίθηση  δημιουργώντας ένα δίχτυ ασφάλειας και προστασίας (Κουγιούφα, 2004). 
Το παιχνίδι ρόλων αποτελεί την ιδανική τεχνική καθώς το άτομο μέσα από τον λεκτικό κώδικα 

επικοινωνεί ιδέες, εμπειρίες, σκέψεις. Η αλληλεπίδραση του αφηγητή – ακροατή, η εναλλαγή από το 
λόγο στη σιωπή, δημιουργεί μια δυναμική όπου το μοίρασμα βιωμάτων και η εσωτερική σκέψη 

βοηθούν στο να αναπτυχθεί η αυτοεκτίμηση και η ισορροπία ανάμεσα στον κόσμο και το Εγώ. Τα 
άτομα προετοιμάζονται μέσω των ρόλων στην αυθόρμητη επικοινωνία. Η γλωσσική παραγωγή 
εμπεριέχει κανόνες και αρχές, που μπορούν να κατακτηθούν μέσα από τον επικοινωνιακό λόγο. Η 
παραγωγή προτάσεων και η κατάκτηση του κώδικα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το παιχνίδι ρόλων 

καθώς πραγματοποιείται μια έμμεση προετοιμασία στην αυθόρμητη ομιλία ( Τσιτσανούδη-Μαλλίδη  
& Μήτση, 2016).  

2.3 Τέχνη 

Η εκπαίδευση θεωρείται ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η κοινωνική  
ένταξη. Σύμφωνα με την UNESCO (1994) τα σχολεία θα πρέπει να φιλοξενούν όλα τα παιδιά 
ανεξάρτητα από τη γλώσσα τους, την πνευματική, την κοινωνική, τη φυσική ή άλλη κατάσταση τους. 

Τα κράτη – μέλη της Ε.Ε είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν την απαραίτητη υποστήριξη σε αυτά 
τα άτομα με σεβασμό στο γλωσσικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο και στόχευση στις 
συγκεκριμένες ανάγκες μια τέτοιας ομάδας (Σχέδιο Δράσης 2006 -2015 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης) (Γεροσίμου, 2014 ∙ Γκόβαρης, 2001).  

Οι Jeffers και Parth (1996) προτείνουν ότι η πολυπολιτισμική εκπαίδευση θα μπορούσε επίσης 
να εκπληρώσει ένα σημαντικό έργο σε πολιτιστικά θέματα. Πρώτον, σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία το περιεχόμενο της τέχνης πρέπει να αντικατοπτρίζει και να εκφράζει όλους τους 
πολιτισμούς στην κοινωνία. Η έκθεση στους πολιτισμούς των μειονοτήτων ωφελεί την πλειοψηφία 

και αυξάνει την ευαισθητοποίηση για άλλους πολιτισμούς. Δεύτερον, η τέχνη πρέπει να ενθαρρύνει 
την πολιτιστική δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία και να προωθεί την παραγωγή περιεχομένου 
πολιτισμού, παρέχοντας έτσι υποστήριξη για την ανάπτυξη των διαφορών εντός της 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας.  

Όπως ο Elliott (1995) αναφέρει, όταν οι μαθητές έχουν τις ευκαιρίες να εξερευνήσουν 
πληρέστερα και να κατανοήσουν προσεγγίσεις σε διαφορετικές και άγνωστες τέχνες ενισχύεται η 
εκτίμησή τους και τις στάσεις τους προς άλλους πολιτισμούς. Ακολουθεί ένα αμοιβαίο όφελος: η 
τέχνη παρέχει κοινωνική και πολιτιστική γνώση σχετικά με το εύρος και την ποικιλία των 

ανθρώπινων εμπειριών και η κοινωνική και πολιτιστική συνειδητοποίηση εμπλουτίζει τη γνώση της 
τέχνης. Ομοίως, ο Verkuyten (2005) θεωρεί ότι η πολυπολιτισμική μορφή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων τέχνης πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές των τεχνών να εκτιμήσουν διαφορετικές 
κατηγορίες αισθητικών αντικειμένων, να κατανοήσουν πολιτιστικές παραδόσεις, και να παρέχουν 

διακρατικούς δεσμούς για να συνδέσουν τους μαθητές με την ποικιλομορφία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς όλων των μελών της κοινωνίας μας.  
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Συνολικά, καθώς οι μαθητές εκπαιδεύονται σε διαφορετικές τέχνες, καταλαβαίνουν τους 
ρόλους που εξυπηρετούν σε όλους τους πολιτισμούς, και την ποικιλία των αισθητικών αρχών, την 
απόδοση σε πρακτικές και νοήματα που φέρνουν οι άνθρωποι, μέσω της συλλογικής συνείδησης και 
των κοινών πεποιθήσεων σε αυτήν την τεράστια γκάμα καλλιτεχνικών εμπειριών. Υπάρχει ένας 

σημαντικός αριθμός προγραμμάτων βασισμένων στην τέχνη ως μέσο ένταξης των μεταναστών που 
διεξαγάγονται παγκοσμίως και στη χώρα μας. Πολλές ιστοσελίδες και προγράμματα που 
υλοποιούνται από ΜΚΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τοπικές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπου αναγράφονται πολλές τέτοιες δράσεις, τον 

ιστότοπο του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων, του Δήμου Αθηναίων, 
το El Sistema Greece, ένα εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης το οποίο προσφέρει 
δωρεάν μαθήματα μουσικής σε παιδιά και νέους στην Ελλάδα.  Όλα τα παιδιά -ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, γλώσσας και θρησκείας- χάρη στη μουσική αποκτούν εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον 

και αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ξεκίνησε το 2016 προκειμένου να 
υποστηρίζει κοινότητες προσφύγων στην Αθήνα μέσω της μουσικής. Το ENACTED είναι ένα 
πρόγραμμα ERASMUS+ που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας διεθνούς online πλατφόρμας για τη 
διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Civil Society 

Organisations-CSOs) και σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 
δουλεύουν με νεοαφιχθέντες μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου, με έμφαση στην παροχή 
ισότιμης και συμπεριλιπτικής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες.  

Ως τέτοια πρωτοβουλία, το πρόγραμμα ENACTED προσπαθεί να διευκολύνει τη συλλογή, 

ανάλυση, αξιολόγηση και ανταλλαγή πρακτικών Οργανώσεων και ΜΚΟ, προσφέροντας μια κοινή 
βάση δεδομένων και ένα χρήσιμο εργαλείο -με τη μορφή μια πλατφόρμας διασύνδεσης- που μπορεί 
να βοηθήσει τις οργανώσεις και τα σχολεία να εξελίξουν τη δουλειά τους και να αναβαθμίσουν τις 
δράσεις τους. H ομάδα του ENACTED θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ενδιαφερόμερων μερών της Εκπαίδευσης:  
Επίσημους φορείς Εκπαίδευσης (σχολεία, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας  

και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 
Παρόχους Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης: Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ΜΚΟ, 

κοινοτικά κέντρα ή προγράμματα με σκοπό την ένταξη μεταναστών/τριών μαθητών/τριών στην 
εκπαίδευση. 

Αρμόδιους αντιπροσώπους χάραξης πολιτικής: ειδικούς, τμήματα της Εκπαίδευσης ή ένταξης 
προσφύγων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα Sirius, που χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και έχει διάρκεια τρία χρόνια. Στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν 11 φορείς από 7 χώρες. 

Το Sirius επιδιώκει να μελετήσει το πολυδιάστατο πλαίσιο στο  οποίο η χώρα υποδοχής ή οι 
πολιτικές-θεσμικές, κοινωνικές και ατομικές συνθήκες λειτουργούν είτε ως ενθαρρυντικοί 

παράγοντες είτε ως εμπόδια στην ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στην 
αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι θεραπείες μέσω τέχνης- μουσική, εικόνες, χορός, παιχνίδι 
ρόλων και κίνηση - είναι σε θέση να προσεγγίσουν άτομα μέσω των αισθήσεων και να προωθήσουν 

τη διαδοχική ολοκλήρωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μετασχηματισμό και θεραπευτική αλλαγή.  
Η θεραπεία μέσω τέχνης είναι μια μορφή θεραπείας που δίνει τη δυνατότητα στους νέους 

ανθρώπους και στα παιδιά να εξερευνήσουν, να καταλάβουν και να επεξεργαστούν τα συναισθήματα 
που αφορούν τη προσωπική τους ανάπτυξη. Επίσης, τα βοηθάει να αναπτύξουν ικανοποιητικές 

σχέσεις, να διαμορφώσουν μια θετική εικόνα του εαυτού τους και να κατανοήσουν τα αίτια της τυχόν 
κακής απόδοσης τους στο σχολείο (Jennings, 1996). 

Η ζωγραφική είναι ένα μέσο έκφρασης των συναισθημάτων που οι θεραπευτικές της 
δυνατότητες έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές από κλινικούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους και 

παιδοψυχιάτρους και αποτελεί εργαλείο ψυχολογικής παρέμβασης για τους ψυχολόγους (Hogan, 
2001). Η θεραπεία μέσω της τέχνης για παιδιά χρησιμοποιεί τις εικόνες ως μέσον επικοινωνίας σε 
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προ-λεκτικό στάδιο επικοινωνίας με το θεραπευτικό πλάνο. Στερείται οποιωνδήποτε αισθητικών 
κριτηρίων ή τεχνικών ικανοτήτων. 

Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της πραγματικότητας στο οποίο δεν έχει πρόσβαση η 
διαπλαστική επιρροή της γλώσσας: είναι ο κόσμος της λεγόμενης εσωτερικής εμπειρίας, η ζωή των 

αισθημάτων και των συναισθημάτων. Η βασική λειτουργία της τέχνης είναι η αντικειμενοποίηση 
των συναισθημάτων ώστε να μπορούμε να τα παρατηρήσουμε και να τα κατανοήσουμε (Langer, 
1958). 

3. Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω της αισθητικής εμπειρίας - τέχνης 
υιοθετούν στοιχεία τόσο από το πολυπολιτισμικό-αντιρατσιστικό μοντέλο, όσο και από το 

διαπολιτισμικό μοντέλο. Πρόκειται για δυο μοντέλα, των οποίων στόχος είναι όπως ειπώθηκε 
παραπάνω, η υγιής και αβίαστη ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στη κοινωνία και η ανάπτυξη 
της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας. Τα παραπάνω θεωρούνται βασικά 
χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία μπορεί 

να χρησιμοποιήσει την τέχνη με σκοπό την ανάδειξη της πλουραλιστικής ιδιότητας του σύγχρονου 
πολίτη και της κοινωνικοποίησης του.  

Η διεπιστημονική ομάδα (κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι) που στελεχώνει 
τις δομές φιλοξενίας καλείται να δημιουργήσει πλάνα δράσης που θα υποστηρίξουν τα παιδιά και θα 

απαλύνουν το πόνο και το χάος από την προσφυγική καθημερινότητα. Έρευνα των Dehaene, Grietens 
και Verschueren 2010, υπογράμμισε την δυσκολία των τραυματισμένων ανθρώπων να εμπιστευτούν 
ειδικούς, επιλέγοντας την σιωπή όταν ερωτώνται για τη παρελθόν και την ζωή τους. Οι δημιουργικές 
τέχνες αποτελούν γέφυρες που άγουν το άτομο μέσω των αισθήσεων να ανακτήσουν την ιστορία 

τους, να ιδωθούν με κομμάτια του εαυτού τους στο παρόν μέσα από ένα ασφαλή χώρο. Η μη λεκτική 
γλώσσα της εικαστικής δημιουργίας, του ψυχοδράματος, του χορού καλούν το σώμα να θυμηθεί και 
να αγκαλιάσει τις μνήμες που θρέφει.   
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μεταξύ άλλων, την ικανότητα των εκπαιδευτικών μουσικής να διδάξουν  στις τάξεις τους, 
περιορίζοντας σημαντικά την πρόοδο των μαθητών σε προγράμματα ορχήστρας, χορωδίας και 
συγκροτημάτων, εμποδίζοντάς τους να βιώσουν τη χαρά της εκμάθησης ενός μουσικού οργάνου, της 
μουσικής εκτέλεσης και του τραγουδιού. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συγκεντρώσει και 

να προτείνει σύγχρονες διαδικτυακές πλατφόρμες εκμάθησης κι εκτέλεσης μουσικής βοηθώντας 
εκπαιδευτικούς και μαθητές μουσικής να βελτιώσουν αντίστοιχα τις διδακτικές και τις μαθησιακές 
τους πρακτικές, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν καλλιτεχνικά στο νέο διαδικτυακό σχολικό 
περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, ερευνήθηκαν οι μέθοδοι εξ αποστάσεως διδασκαλίας μουσικής σε 

πανεπιστημιακές και σχολικές δομές ανά τον κόσμο σε καιρό εγκλεισμού λόγω Covid. Ερωτήθηκαν 
τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα καθηγητές πανεπιστημίου και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
για τις μεθόδους και τα εργαλεία διδακτικής τους σε καιρό εγκλεισμού και παρακολουθήθηκαν 
διαδικτυακές σελίδες σχολείων και πανεπιστημίων ανά τον κόσμο για την καταγραφή αναρτημένων  

διδακτικών μεθόδων, μουσικών πλατφορμών και ψηφιακού υλικού που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα για την ύπαρξη μουσικών πλατφορμών που θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και εκμάθηση μουσικής σε περιβάλλον εγκλεισμού. 
Οι κυριότερες και πιο δημοφιλείς πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν αποτυπώνονται σε αυτήν την 

εργασία, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται η αποτελεσματικότητά τους στην εξ αποστάσεως εκμάθηση και 
εκτέλεση μουσικής. Επιπλέον, σε έναν κόσμο μετά τον COVID-19, οι μουσικές αυτές πλατφόρμες 
θα συνεχίσουν να βελτιώνουν ψηφιακά τη μουσική εκπαίδευση με στόχο την διαπολιτισμικότητα, 
την διαθεματικότητα και την διάδραση. 

 
Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μουσικές πλατφόρμες, καραντίνα.  

1. Εισαγωγή 

Εν μέσω καραντίνας, λόγω Covid, οδηγηθήκαμε σε μια παγκόσμια αλτρουιστική επικοινωνία, 
ανταλλάσσοντας αγαθά, συναισθήματα, ιδέες και Τέχνη. Οι νέες απαιτητικές συνθήκες εκπαίδευσης 
επέβαλαν στα κράτη επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών τους νόμων και  θεσμών. Στην Ελλάδα, με 

τον νέο νόμο αναβάθμισης του σχολείου και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών επιδιώκεται ο 
αναπροσανατολισμός της σχολικής εκπαίδευσης με βάση τις νέες κοινωνικές συνθήκες και τις 
επιστημονικές εξελίξεις (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2021). Οι συμβατικοί τρόποι μάθησης 
ωχριούν σε αποτελεσματικότητα μπροστά στις νέες διαπολιτισμικές, διαθεματικές και διαδραστικές 

συνθήκες που επέβαλε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ανοιχτή βιβλιοθήκη γνώσεων, η 
στοχοθέτηση του σχεδίου μαθήματος στα μαθησιακά αποτελέσματα, το αίτημα για ισόρροπη και 
αρμονική συναισθηματική, πνευματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών (Νέο σχολείο, 
2011), η διάδραση, η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών (Lazanof, 

1960) προσφέρονται άπλετα κι αβίαστα στο διαδίκτυο, μέσω των εκπαιδευτικών μουσικών 
πλατφορμών. 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές εντρυφούν στην τεχνολογία του διαδικτύου και των πλατφορμών 
στην επιβεβλημένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εξοικειώνονται άμεσα με τις νέες μορφές και τα 

περιεχόμενα ενός μεταβαλλόμενου παγκόσμιου επικοινωνιακού συστήματος, ώστε να αναπτύξουν 
μια ετοιμότητα για μάθηση (Σοφός, Κώστας, Παράσχου, 2015). Οι πλατφόρμες εξελίσσονται 
τάχιστα, ώστε να υποστηρίζουν τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών και να καλύπτουν τις νέες 
αυξημένες ανάγκες σε εκπαίδευση και διαδραστική επικοινωνία. Τα νέα δεδομένα δημιουργούν 

ανάμικτα συναισθήματα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές/φοιτητές, όπως και πολλά 
προβλήματα τεχνολογικής και οικονομικής φύσεως. Η αύξηση της διαδικτυακής βίας, το κόστος των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και η άγνωστη για πολλούς τεχνολογία διαχείρισης του διαδικτύου 
και των πλατφορμών, αποτελούν τα βασικά ανασταλτικά προβλήματα για τη σωστή λειτουργία της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Παρ’ όλα αυτά, η περίοδος της καραντίνας  άνοιξε νέους ορίζοντες 
γνώσεων και τεχνολογίας, καθιέρωσε νέους τύπους αλληλεπίδρασης και ακαδημαϊκών σχέσεων 
προκαλώντας το ενδιαφέρον και την προσοχή τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των 
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μαθητών/φοιτητών, προήγαγε την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα,  την παγκόσμια 
ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική συνεργασία κι επικοινωνία και βελτίωσε κρατικές δομές και 
υπηρεσίες, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για την καταγραφή των πιο δημοφιλών πλατφορμών μουσικής  που χρησιμοποιήθηκαν σε 

καιρό εγκλεισμού, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή και τηλεφωνική έρευνα σε μουσικές 
εκπαιδευτικές δομές ανά τον κόσμο. Καταγράφηκαν μέθοδοι και μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
μουσικής σε πανεπιστήμια και σχολεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση σε εκπαιδευτικές 
δομές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Μ. Βρετανίας. Διερευνήθηκαν διαδικτυακές 

μουσικές πλατφόρμες καθώς και η αποτελεσματικότητά τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Καταγράφηκαν απόψεις και προτάσεις εκπαιδευτικών και επαγγελματιών μουσικής για τις πιο 
δημοφιλείς πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκτέλεσης και εκμάθησης μουσικής, οι οποίες αναφέρονται 
στην παρούσα εργασία. Παρακολουθήθηκαν διαδικτυακές σελίδες σχολείων και πανεπιστημίων, ανά 

τον κόσμο, για την καταγραφή αναρτημένων διδακτικών μεθόδων, μουσικών πλατφορμών και 
ψηφιακού υλικού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εξ αποστάσεως μουσική εκπαίδευση. Τέλος, 
διερευνήθηκαν διαδικτυακές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκτέλεσης μουσικής και η 
αποτελεσματικότητά τους στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. 

2.2. Θεωρητική προσέγγιση 

Η εξ αποστάσεως μουσική εκπαίδευση, εκτέλεση και δημιουργία επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό 

κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Η εκμάθηση μουσικών οργάνων, οι πρόβες συγκροτημάτων, 
ορχηστρών και χορωδιών αρχικά σταμάτησαν εντελώς. Η μουσική δημιουργία και έκφραση 
χρειάστηκε χρόνο για να επεξεργαστεί τα νέα συναισθηματικά και επικοινωνιακά δεδομένα. Οι 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικοί δραστηριοποιήθηκαν πρώτοι ώστε να συνεχιστεί 

διαδικτυακά η μουσική παραγωγή και συνεργασία σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι 
εκπαιδευτικές δομές ανέστειλαν τη λειτουργία τους, έως ότου εκπαιδευτικοί και μαθητές 
εξοικειωθούν με τις νέες διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης.  

Ο διαθεματικός ρόλος της μουσικής στις εκπαιδευτικές δομές (Brewer, 1995a και1995b), 

βοηθά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης των μαθητών 
(DeMoss & Morris, 2002), ενώ οικοδομεί την εστίαση, την κριτική σκέψη και την ενίσχυση της 
επίδοσης σε θεωρητικά και θετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως τα μαθηματικά (Campbell, 2001). 
Επομένως, πρέπει πάντα και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να συνεχίζεται η εκμάθηση και η μελέτη 

της. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση της μουσικής ακολουθεί τη φιλοσοφία και τις πρακτικές όπως 
αυτές διαμορφώνονται από το 1986 και μετά σε Ελληνικές και ξένες βιβλιογραφίες (Σπανακά, 2013). 

Η χρήση των διαδικτυακών μουσικών πλατφορμών στο μάθημα της μουσικής, στοχεύει στην 
σύγχρονη και ασύγχρονη, μεικτή/πολυμορφική/συνδυαστική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία 

συνιστά μια όσο το δυνατό καλύτερη όσμωση μεταξύ συμβατικών τρόπων μάθησης και εξ 
αποστάσεως διαδικτυακών μορφών εκπαίδευσης, με στόχο την ουσιαστική αλληλεπίδραση 
(Σπανακά, 2013). Η οργάνωση του μουσικού εξ αποστάσεως  μαθήματος ακολουθεί τους κανόνες 
και την δομή μιας ολιστικής παιδαγωγική θεώρησης του «Εξάγωνου ανάλυσης για τη δημιουργία 

ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων» (Σοφός, Κώστας, Παράσχου, 2015). Οι μουσικές 
πλατφόρμες σε συνδυασμό με το διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας, το 
email, το facebook, το twitter, των blogs και των κινητών τηλεφώνων έρχεται να συμπληρώσει και 
να διευρύνει τα αναγνωρισμένα συμβατικά προγράμματα σπουδών της δια ζώσης εκπαίδευσης, η 

αντικατάσταση της οποίας δεν διανοείται. Στα πλαίσια μιας ηλεκτρονικής ολοκληρωμένης 
παιδαγωγικής προσέγγισης, οι μουσικές πλατφόρμες μπορούν να γίνουν άμεσα προσβάσιμες,  
χωροχρονικά υπερβατές, πολυμεσικές και πολυτροπικές, επικοινωνιακές και διαδραστικές (Σοφός, 
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Κώστας, Παράσχου, 2015). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μέσω των μουσικών πλατφορμών μπορούν 
να εφαρμόσουν την προσέγγιση του κατευθυνόμενου διδακτικού διαλόγου που παρουσιάζει ο 
Holmberg (2002) στο βιβλίο του «Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως. Θεωρία και Πράξη», τις πρακτικές 
που προτείνονται στο άρθρο του Λιοναράκη (2005) με τίτλο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 

Πολυμορφική Εκπαίδευση, αλλά και τις μεθόδους του Race (1999) για την εξ αποστάσεως ανοιχτή 
εκπαίδευση που συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, την 
ενίσχυση της διάδρασης και της δημιουργικότητάς του ως άτομο σε μια παγκόσμια κοινωνία γνώσης 
(Σοφός, Κώστας, Παράσχου, 2015).   

Πολλοί μαθητές κι εκπαιδευτικοί προτιμούν τα διαδικτυακά μαθήματα ακόμα και εκτός 
καραντίνας, αφού το μάθημα θεωρείται ασφαλές και διασκεδαστικό, γλιτώνουν την μετακίνηση και 
καρπώνονται τα πλεονεκτήματα της υψηλής τεχνολογίας του διαδικτύου. Ισχυρές σχέσεις 
αλληλεπίδρασης οικοδομούνται, όπως και στα δια ζώσης μαθήματα.  

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω Covid, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποίησε 

και ανέδειξε διαδικτυακές πλατφόρμες μουσικής εκμάθησης και εκτέλεσης. Στόχος του σύγχρονου 
εκπαιδευτικού συστήματος στις αναπτυγμένες χώρες είναι οι μαθητές να μπορούν να σκεφτούν σε 
βαθύτερο επίπεδο. Η μάθηση βάσει έργου, την οποία υποστηρίζουν οι διαδικτυακές μουσικές 
πλατφόρμες, βγάζει τους μαθητές από τη νοοτροπία των δοσμένων απαντήσεων και τους αναγκάζει 

να σκεφτούν και να δημιουργήσουν μόνοι τους. Οι σύγχρονοι νέοι που μοχθούν για την απόκτηση 
ακαδημαϊκής γνώσης και έχουν λαμπρές ιδέες, συχνά τρομάζουν στην ιδέα καταγραφής και 
αποτύπωσής τους στο χαρτί. Θέλουν να τραγουδούν, να χορεύουν, να φωνάζουν, να χρησιμοποιούν 
αργκό, να προκαλούν τις συμβάσεις. Η σύγχρονη μουσική εκμάθηση και δημιουργία τους 

εξασφαλίζει την έκφραση συναισθημάτων μέσω της τεχνολογίας, σε διαδικτυακό παγκόσμιο 
επίπεδο, σε πραγματικό χρόνο.  

Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα των μουσικών πλατφορμών θεωρούνται παιδαγωγικά 
αποδοτικά σύμφωνα με τις βασικές διαστάσεις τεχνολογικής δομής, μουσικοτεχνολογικής γλώσσας, 

διδακτικού σχεδιασμού και βαθμού εμπλοκής και διάδρασης, όπως αυτές ορίζονται από τον Α. Σοφό 
(2015). Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης, σύγχρονο και ασύγχρονο, στηρίζεται στην εξελιγμένη 
τεχνολογία των υπολογιστών, των πολυμέσων και του διαδικτύου (Peters, 2003). Οι τεχνολογίες 
αυτές επιτρέπουν στις μουσικές πλατφόρμες να προσφέρουν πολλές λειτουργίες, που αν και δεν 

αναπτύχθηκαν για μαθησιακούς και διδακτικούς σκοπούς αποδεικνύεται ότι εξυπηρετούν σε μεγάλο 
βαθμό τις εκπαιδευτικές μεθόδους της παραδοσιακής διδακτικής, συμπληρώνοντάς την με 
δραστηριότητες κι εργασίες διάδρασης και δημιουργικότητας για τους μαθητές.  

Α. Πλατφόρμα JamKazam 

Το JamKazam δίνει την ευκαιρία σε μουσικούς από όλο τον κόσμο να παίζουν μαζί ζωντανά 
και συγχρονισμένα μέσω Διαδικτύου από διαφορετικές τοποθεσίες, με ήχο και βίντεο υψηλής 

ποιότητας. Έχει προγράμματα που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, τα πανεπιστήμια, 
τις εμπορικές σχολές μουσικής και τους μεμονωμένους εκπαιδευτές να διδάσκουν μαθητές τόσο 
μεμονωμένα όσο και σε ομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβες μουσικών συγκροτημάτων 
και χορωδιών εξ αποστάσεως (τζαμ, σύνθεση, ηχογράφηση ατομικών και ομαδικών παραστάσεων, 

μετάδοση ζωντανών παραστάσεων simulcast δωρεάν στο Υoutube) με ήχο ποιότητας στούντιο. 
Επίσης, για εκπομπές συναυλιών Primium με εισιτήρια Eventbrite μεμονωμένων μαθητών ή 
συγκροτημάτων. Έχει δυνατότητα διασκευής τραγουδιών σε πολυκάναλο περιβάλλον (χειρισμού και 
επεξεργασίας των αγαπημένων τραγουδιών των μαθητών, με τεχνικές επεξεργασίας ήχου και εφέ, 

από μια βιβλιοθήκη με περισσότερα από 4000 τραγούδια), αποθήκευσης και μοιρασμού 
ηχογραφήσεων. Η πλατφόρμα διατίθεται με χρέωση και συγκεκριμένες προδιαγραφές λογισμικού 
και υλισμικού. Η JamKazam παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό με κόστος χονδρικής. Έχει 
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δημιουργήσει μοντέλα αδειοδότησης ειδικά για σχολεία, πανεπιστήμια, εμπορικές σχολές μουσικής 
και μεμονωμένους εκπαιδευτές και παρέχει τεχνική υποστήριξη.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό μέσω εκπαίδευσης. Δίνει τη δυνατότητα 
σύγχρονης και ασύγχρονης μουσικής συνεργασίας και δημιουργίας μεταξύ των μαθητών μιας τάξης, 

διαφορετικών σχολείων, πανεπιστημίων και σχολών από διαφορετικές χώρες. Διευκολύνει και 
προωθεί την καλλιτεχνική επικοινωνία μέσω διαδικτύου, σε περιβάλλον ή όχι καραντίνας, ενώ η 
τεχνολογική γλώσσα της βασίζεται σε αρχές μουσικής τεχνολογίας και επεξεργασίας ήχου.  

Β. Πλατφόρμα Ableton Link 

Διαδικτυακή πολυκάναλη πλατφόρμα μίξης και παραγωγής μουσικού έργου, για 
επαγγελματίες μουσικούς αλλά και για μαθητές που εκπαιδεύονται στην σύγχρονη μουσική σύνθεση 

και δημιουργία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προσφέρει χιλιάδες δείγματα μουσικών οργάνων, 
εφέ και τεχνικές επεξεργασίας ήχου/μουσικού κομματιού, δειγματοληψίας ήχων (sampling), 
ζωντανή ηχογράφηση, ηχογραφήσεις πεδίου και δημιουργία φασματικών υφών, έλεγχο κι 
αλληλεπίδραση με τον αρθρωτό μουσικό εξοπλισμό (Max for Live), δημιουργία κινηματογραφικής 

μουσικής, ρυθμικές λούπες, ήχους παραδοσιακών οργάνων, χωροτοπεθέτηση και κίνηση ήχου στο 
χώρο και διαμορφωτές ηχητικού σήματος. 

Οι μαθητές δημιουργούν μουσική χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά όργανα της πλατφόρμας. 
Για εκτέλεση και δημιουργία μουσικής χρειάζεται η χρήση μιας σειράς διαφορετικών μουσικών 

οργάνων, συσκευών και εφαρμογών. Το Link είναι μια τεχνολογία που διατηρεί τις συσκευές, τα 
ηλεκτρονικά όργανα και τις εφαρμογές συγχρονισμένες σε ένα τοπικό δίκτυο, ώστε να μπορούν 
εκπαιδευτικοί και μαθητές να εστιάζουν στην αναπαραγωγή μουσικής, χωρίς να αναλώνονται στις 
διαδικασίες εγκατάστασης και διασύνδεσης και να κάνουν αναπαραγωγή λογισμικού με δυνατότητα 

σύγχρονης σύνδεσης χρησιμοποιώντας πολλές συσκευές, ή πολλές εφαρμογές στην ίδια συσκευή.  
 Η πλατφόρμα δεν διατίθεται δωρεάν αλλά υπάρχουν οικονομικές διευκολύνσεις για σχολεία 

και πανεπιστήμια. Η τεχνολογική γλώσσα της πλατφόρμας απευθύνεται περισσότερο σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές εξοικειωμένους στην μουσική τεχνολογία και στην μουσική με 

υπολογιστές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγχρονη και ασύγχρονη μουσική εκπαίδευση και 
δημιουργία σε επίπεδο ατομικό, ή ομαδικό.  

Γ. Πλατφόρμα Soundtrap 

Η Soundtrap για την εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
να εξερευνήσουν τη δημιουργική ηχογράφηση σε όλα τα μαθήματα, για όλες τις ηλικίες και τα 
επίπεδα ικανοτήτων, με χαρακτηριστικά και εφαρμογές της έξυπνης τάξης και της έξυπνης 

διαχείριση χρηστών. Χρησιμοποιείται για διαδικτυακή δημιουργία, επικοινωνία και συνεργασία σε 
πραγματικό χρόνο, για εργασίες και σχέδια μαθημάτων, για μετατροπή του προφορικού λόγου σε 
κείμενο και επεξεργασία της εγγραφής, για μεταφορά εργασίας μέσω διαδραστικής μεταγραφής, για 
συνεργασία πολλών ατόμων σε μια εργασία και ηχογράφηση σε ξεχωριστά κομμάτια στο Studio, με 

ήχο υψηλής ποιότητας και χρήση μικροφώνου και μουσικών οργάνων, για δημιουργία κι 
επεξεργασία σε πάνω από 4000 έτοιμους ρυθμούς και λούπες, για δημιουργία μουσικής και podcast 
υψηλής ποιότητας. 

Στην Ψηφιακή τάξη, η Soundtrap ενσωματώνεται με το Noteflight και το Flat.io, καθώς και με 

πλατφόρμες LMS όπως το Google Classroom, το Canvas, το Schoology και το Musicfirst. Λειτουργεί 
σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Wi-Fi. Οι μαθητές μέσω cloud μπορούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται στα έργα τους από το σπίτι σε μια εναλλασσόμενη δια ζώσης κι εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε περιβάλλον πανδημίας. Παρέχεται πρόσβαση σε μια εκτενή συλλογή βρόχων 

ποιότητας, εφέ και οργάνων λογισμικού. 
Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί παγκοσμίως χρησιμοποιούν το Soundtrap κυρίως για καταγραφή 

ανάγνωσης και βελτίωση της ευχέριας, για δημιουργία μουσικής και ήχου, για εκμάθηση μιας νέας 
γλώσσας μέσω της δημιουργίας podcast, για απομνημόνευση επιστημονικών εννοιών με μουσική, 
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για δημιουργία μιας ραδιοφωνικής διαφήμισης και για εκμάθηση μαθηματικών με μουσική. 
Υπάρχουν αναρτημένα σχέδια μαθήματος για όλες τις παραπάνω χρήσεις. Η πλατφόρμα διαθέτει 
διαθεματικές εφαρμογές στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης. Διατίθεται με ειδικά πακέτα για 
εκπαιδευτικούς και σχολεία. 

Δ. Πλατφόρμα Homemuse 

Η Homemuse ενδείκνυται για εξ αποστάσεως ατομικά μαθήματα μουσικής (θεωρία και 

όργανο). Οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα σε δεκάδες πιστοποιημένους εκπαιδευτές μουσικής από 
όλον τον κόσμο με εμπειρία και εξαιρετικά προσόντα. Τα μαθήματα μουσικής προσφέρονται σε 
μαθητές όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων. Ο μαθητής έχει πρόσβαση σε έναν 
εξατομικευμένο μουσικό χώρο. Ο πίνακας ελέγχου της πλατφόρμας επιτρέπει την διαχείριση του 

εβδομαδιαίου προγράμματος μαθημάτων και πληρωμών, ενώ επιτρέπει στο μαθητή να μοιράζεται 
έγγραφα με τον εκπειδευτικό και να παρακολουθεί την πρόοδό του. Προσφέρει Master classes και 
διαδικτυακές μουσικές εκδηλώσεις για γονείς και παιδιά. Διδάσκονται όλα τα ακουστικά και 
ηλεκτρικά μουσικά όργανα. Οι τιμές δεν ξεπερνούν κατά πολύ τις εγχώριες χρεώσεις ιδιαίτερων 

μαθημάτων μουσικής.  

Ε. Πλατφόρμα Muse Academy of Music 

Το Muse Academy είναι ένα πρόγραμμα μαθημάτων μουσικής που προσφέρεται σε μαθητές 
όλου του κόσμου, δια ζώσης, ή εξ αποστάσεως, με ατομικά ή ομαδικά μαθήματα και συναυλίες.  Οι 
μαθητές συνεργάζονται και δημιουργούν μουσική. Η εφαρμογή φοιτητικής πύλης διατηρεί τους 
μαθητές συνδεδεμένους μεταξύ τους με προκλήσεις εξάσκησης, σήματα και βαθμολογικούς 

πίνακες. Μηνύματα, βίντεο και ενθάρρυνση από τον εκπαιδευτικό τους υποβοηθούν ενώ ασκούνται 
στο σπίτι. Χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές που 
αδυνατούν να παρακολουθούν συστηματικά δια ζώσης. Το Strings Camp οργανώνει σε ομάδες τους 
μαθητές για μελέτη ρεπερτορίου. Πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες μουσικές κατασκηνώσεις και 

ομαδικές παραστάσεις. Η πλατφόρμα δεν είναι εύχρηστη για μαθητές από όλον τον κόσμο λόγω της 
συνδυαστικής διδακτικής πρακτικής της (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).  

Ζ. Πλατφόρμες Zoom, Skype, Webex, e-class. 

Πρόκειται για πλατφόρμες γενικής χρήσης όλων των γνωστικών αντικειμένων σε μια 
απευθείας διδασκαλία, σε πραγματικό χρόνο, από τον εκπαιδευτικό σε μαθητές που παρακολουθούν 
«ζωντανά» μέσω διαδικτύου και οποιασδήποτε υπολογιστικής συσκευής (Η/Υ, διαδραστική 

επιφάνεια, κινητό τηλέφωνο) (Οικονόμου, 2020).   
Επιτυγχάνεται η επικοινωνία μαθητών εκπαιδευτικών, η εισήγηση μιας εργασίας, η ομαδική 

συνεργασία, οι συνδιδασκαλίες μαθημάτων, η συζήτηση και η λύση αποριών, οι γραπτοί και 
προφορικοί διάλογοι, η αλληλεπίδραση με κοινόχρηστα αρχεία σε πραγματικό χρόνο και η 

ομαδοσυνεργατική εργασία σε κοινόχρηστους πίνακες. Δεν ενδείκνυνται για εξειδικευμένη μουσική 
εκμάθηση και δημιουργία, λόγω των προβλημάτων ταυτόχρονης σύνδεσης μεγάλου αριθμού 
μαθητών και χρονοκαθυστέρησης της επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και σε ατομικά 
μουσικά μαθήματα. Επίσης, δεν ενδείκνυνται για ασύγχρονη εξ αποστάσεως μουσική εκπαίδευση. 

Οι μαθητές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για εκμάθηση και δημιουργία μουσικής, 
για εκτέλεση και αναπαραγωγή ομαδικής μουσικής.  

Η. Μουσικά προγράμματα 

Τα μουσικά προγράμματα (Pro-tools, Cubase, Audacity, Audition, Wavelab, Band in a Box, 
FL studio, Sibelius, Musescore, κά.) υποβοηθούν σημαντικά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
στην σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εργασίες, εξάσκηση και σύνθεση 

μουσικής διευκολύνονται με την χρήση τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα για διαμόρφωση 
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και επεξεργασία παρτιτούρας, δημιουργίας ρυθμού (beats και loops), σύνθεση και επεξεργασία 
χαρακτηριστικών του ήχου (χρήση  εφέ), δημιουργία μουσικού κομματιού σε στέρεο πολυκάναλο 
επίπεδο, τοποθέτησης και διάχυσης ήχου στο χώρο, ακουστικές ασκήσεις, μουσική ορθογραφία, 
εξάσκηση στην μουσική θεωρία. Αποτελούν ένα πολυλειτουργικό μέσο για τον εκπαιδευτικό που 

θέλει να διδάξει σύγχρονη μουσική στους μαθητές του, ώστε να τους εξάψει την φαντασία και την 
δημιουργικότητα, διευρύνοντας την διαθεματικότητα της μουσικής. Διατίθενται με ειδικά πακέτα για 
εκπαιδευτικούς και σχολεία. 

5. Συμπεράσματα 

Η Τέχνη βρίσκει τον τρόπο να εκφράζει τις κοινωνικές και προσωπικές συνθήκες σε κάθε 
περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας, όπως της πανδημίας COVID. Η συνέχιση της καλλιτεχνικής 

επικοινωνίας και έκφρασης διατελέστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε διαδικτυακό επίπεδο για αρκετό 
καιρό.  Σε έναν κόσμο μετά-COVID, τα εκπαιδευτικά προϊόντα και τα προγράμματα διαφόρων 
μουσικών πλατφορμών συνεχίζουν να μεταμορφώνουν ψηφιακά και να βελτιώνουν τη μουσική 
εκπαίδευση, διαμορφώνοντας σταδιακά ένα διαδραστικό, διαπολιτισμικό ηλεκτρονικό σχολείο 

μουσικής εκμάθησης, εκτέλεσης και δημιουργίας. Προσφέρουν εκμάθηση υψηλής τεχνολογίας, 
παγκόσμια συνεργασία, επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, ενώ διευκολύνουν την εξ αποστάσεως 
μουσική εκπαίδευση.  Υπό τις νέες διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνθήκες κρίνεται απαραίτητη η 
επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών μουσικής στις νέες τεχνολογίες και στις μουσικές πλατφόρμες, 

ώστε να μπορούν να διδάξουν επιτυχώς τους μαθητές τους. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΓIΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ-ΝΕΕΣ ΑΜΕΑ:Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 
Αλεξίου Βασιλική 

Εκπαιδευτικός ΠΕ78 
 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση μιας σειράς απόψεων για τους νέους 

με αναπηρία, σχετικά με την εργασία-απασχόληση. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική 
μέθοδος και το μέσο συλλογής δεδομένων ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν συνολικά 11 άτομα, τα οποία ήταν αρμόδια πρόσωπα διαφορετικών επαγγελματικών 
ειδικοτήτων-κλάδων που συναναστρέφονται καθημερινά με ΑμεΑ καθώς, και άτομα με αναπηρία. 

Έπειτα, διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες ανάλυσης κι έγινε επεξεργασία των 
δεδομένων ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, από την ανάλυση πρ οέκυψε 
ότι υπάρχει δυσκολία ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, δεδομένης της 
οικονομικής κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα. Παρ’όλα αυτά, τα ΑμεΑ, μπορούν να ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας αρκεί να τους δοθούν οι κατάλληλες εργασιακές ευκαιρίες και να λάβουν την 
κατάλληλη εκπαίδευση. 

 
Λέξεις κλειδιά: άτομα με αναπηρία, εκπαιδευτική πολιτική, εργασιακές ευκαιρίες.  

1.Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, στρέφεται στις 

επαγγελματικές διεξόδους των ατόμων με αναπηρία, καθώς η εργασία, αποτελεί αναφαίρετο 
δικαίωμα όλων και αυτό αναγνωρίζεται ρητά από τη Διεθνή Σύμβαση ΟΗΕ. Το Δικαίωμα στην 
εργασία και την απασχόληση, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 27 της Σύμβασης, ενδεικτικά 

https://www.learningdoorway.com/georgi-lozanov.html
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https://www.soundtrap.com/
https://homemuse.io/
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https://economu.wordpress.com/2020/04/20/%CE%B5%CE%BE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7/
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αναφέρεται «στη δυνατότητα των ΑμεΑ να επιλέγουν ελεύθερα και σε ίση βάση με τους υπόλοιπους 
πολίτες την εργασία που θα ασκήσουν» και «στη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε ένα ανοιχτό 
εργασιακό περιβάλλον, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις», δηλαδή ένα περιβάλλον προσβάσιμο, 
ακόμη και για τα άτομα που αποκτούν κάποια αναπηρία κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. Επίσης, 

αναφέρεται «στη δυνατότητα να μπορούν να εξασφαλίζουν από την εργασία τους τα απαραίτητα 
αγαθά για το βιοπορισμό τους» (Κοντιάδης & Μουσμούτη, 2014). Όμως, οι Grover & Piggott (2005), 
υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένες πολιτικές απασχόλησης, δεν τηρήθηκαν κατά τη μεταπολεμική 
περίοδο και έτσι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση, ήταν πολύ περιορισμένη. 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η άποψη του Λογαρά (2013) ο οποίος διαπιστώνει ότι τα ίδια τα ΑμεΑ 
καταβάλλουν προσπάθεια έτσι ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους στην αγορά εργασίας και 
την απασχόληση και επιπλέον να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις δεξιότητες 
τους.  

2. Κυρίως μέρος  

Η δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία, αποτελεί βασικό σημείο για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και της δημιουργικότητας του ατόμου αλλά και για τη διασφάλιση της αυτονομίας 
και της ανεξαρτησίας του. Οι πολιτικές ένταξης τον ΑμεΑ είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις πολιτικές 
απασχόλησης (Barnes & Mercer, 2005) και αυτό αντανακλά στο ότι η αναπηρία, προσεγγίζεται 
διαφορετικά, ανάλογα με το εκάστοτε ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.        

Το ιατρικό μοντέλο, αναγνωρίζει την αναπηρία ως αποτέλεσμα βιολογικών αιτιών ή 
ατυχήματος (Llewellyn & Hogan, 2000; Kimberlin, 2009) και αντιμετωπίζεται ως ασθένεια η οποία 
χρήζει ιατροφαρμακευτικής διαχείρισης και βοήθειας από ειδικούς (Oliver,1999; Llewellyn & 
Hogan, 2000) και επιπλέον, εστιάζει ιδιαίτερα στη «φροντίδα» μέσω παροχής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επιδομάτων (ΕΣΑμεΑ, 2005). Το κοινωνικό μοντέλο, αναγνωρίζει την αναπηρία ως 
αδυναμία της κοινωνίας να οργανωθεί σωστά, εφόσον αμελεί να λάβει υπόψη τα άτομα με αναπηρία, 
ως ισότιμα μέλη της (Finkelstein, 1993). Δεδομένου ότι η κοινωνική μέριμνα λειτουργεί 
αποκλειστικά για τα άτομα δίχως αναπηρία, αναπτύσσονται πρακτικές αποκλεισμού και καταπίεσης 

για τα άτομα με αναπηρία (Erevelles, 1996; Finkelstein, 1993; Shakespeare, 2013).  
Η πολιτική της απασχόλησης στην Ελλάδα, μέχρι το 1985 για τα ΑμεΑ εξαντλούνταν μόνο 

στην επιδοματική πολιτική (ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας) και σε διάσπαρτες και αποσπασματικές 
θεσμικές πρόνοιες, όπως π.χ. ο N. 2765/1954 και το Ν.Δ. 169/1969 στο οποίο περιλαμβάνεται 

διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1, για τη μονιμοποίηση τυφλών τηλεφωνητών καθώς και σε 
κυρώσεις κάποιων Διεθνών Συμβάσεων, όπως π.χ. ο N. 1556/1985 (Λογαράς, 2013).  

Πιο συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης των ΑμεΑ 
πραγματοποιείται για πρώτη φορά με τον προγενέστερο Νόμο 1648/1986, «Προστασία πολεμιστών, 

αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων». Ο Νόμος αυτός, αποτέλεσε την 
πρώτη προσπάθεια αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας με 
δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση, και θέσπισε ένα σύστημα ποσόστωσης για την πρόσβαση 
των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, τόσο στον δημόσιο και όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Σημείο 

κριτικής ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι ο Νόμος αυτός, αναφέρεται συστηματικά σε «άτομα 
ειδικών κατηγοριών ή μειονεκτούντων ομάδων», ορολογία η οποία αποτελεί διάκριση κι έρχεται σε 
αντίθεση με την ισότιμη αντιμετώπιση των ΑμεΑ (Κοντιάδης & Μουσμούτη, 2014).  

Οι, αδυναμίες που παρουσίασε ο Νόμος 1648/1986 κατά την εφαρμογή του, οδήγησε με τη 

συμβολή του αναπηρικού εθνικού κινήματος, στην αντικατάστασή του από τον Ν. 2643/1998 
«Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»  μέσω του οποίου 
θεσπίστηκαν αντικειμενικά κριτήρια. Η θέσπιση αυτών των κριτηρίων, άλλαξε τη σχέση των πολιτών 
με αναπηρία με τον πολιτικό κόσμο της χώρας, τις υπηρεσίες και τα στελέχη του ίδιου του 

αναπηρικού κινήματος, θέτοντας τέλος στις υπερβάσεις του προηγούμενου Νόμου (Λογαράς, 2013).  
Την ίδια χρονιά, ψηφίστηκε ο Ν. 2646/1998, ο οποίος είχε ως στόχο την παροχή κοινωνικής 

φροντίδας, δηλαδή την εξασφάλιση ισότιμης διαβίωσης των ατόμων στην οικονομική και κοινωνική 
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ζωή. Άλλωστε, όπως αναφέρει η παράγραφος 3 του άρθρου 1, «οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, 
παρέχονται χωρίς διακρίσεις, ανάλογα με τις προσωπικές, οικογενειακές, οικονομικές και κοινωνικές 
ανάγκες των ατόμων…» κάτι το οποίο δηλώνει ότι υπάρχουν πολιτικές ένταξης των ΑμεΑ στον 
κοινωνικό ιστό.  

Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων συνδέεται με την 
ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην έννομη τάξη. Συγκεκριμένα, ο Ν. 
3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», 

ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 78/2000/ΕΚ και απαγορεύει οποιαδήποτε, έμμεση ή 
άμεση διάκριση, λόγω αναπηρίας. Η σπουδαιότητα του Νόμου αυτού, έγκειται στο γεγονός ότι 
προσπαθεί να καταργήσει τη διάκριση που υφίστανται τα ΑμεΑ στον τομέα της απασχόλησης. Δυο 
χρόνια αργότερα, ο κώδικας των δημοσίων υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, αναφέρει 

πως η αναπηρία, δεν αποτελεί λόγο που να δικαιολογεί το μη διορισμό του ατόμου. Η απαίτηση για 
υγεία, συνδέεται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων της θέσης διορισμού. Έτσι σύμφωνα με το 
άρθρο 7, «Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων 
της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον 

ο υπάλληλος με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα 
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Δε θίγονται ειδικές διατάξεις για το διορισμό των ΑμεΑ. Η υγεία και 
η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης  
πιστοποιούνται από υγειονομικές επιτροπές με βάση παραπεμπτικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται 

από την υπηρεσία σε γενικές γραμμές τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί»». Επίσης, 
και σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις, έχουν επεκταθεί σε ΑμεΑ ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν 
άλλες κατηγορίες προστατευόμενων προσώπων. Συγκεκριμένα, και ο Ν. 3648/2008 «δικαιούχοι 
αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου είναι τα ΑμεΑ (με ποσοστό τουλάχιστον 67%) και όχι μόνο οι 

ανάπηροι πολεμικής περιόδου». Ο πιο πρόσφατος Νόμος που θεσπίστηκε για τον τομέα της εργασίας, 
είναι ο Ν. 4387/2016 που σύμφωνα με το άρθρο 11, το οποίο αφορά στη σύνταξη αναπηρίας, μέχρι 
τη θέση σε ισχύ νομοθετικής ρύθμισης με αντικείμενο τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλους 
τους ασφαλισμένους, εξακολουθούν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας 

ως προς τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης, καθώς και να καταβάλλουν το επίδομα απολύτου 
αναπηρίας.  
        Σε περίοδο οικονομικής κρίσης όμως, οι εργαζόμενοι με αναπηρία αποτελούν βασικό μέρος του 
πληθυσμού που κινδυνεύει να απολυθεί και να οδηγηθεί σε μακροχρόνια ανεργία (Kaye, 2010). 

Επιπλέον, στα εμπόδια σταδιοδρομίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία, κυρίαρχη 
θέση καταλαμβάνει η ανασφάλεια (Wilson-kovacs et al., 2008). Όπως καταγράφεται στην 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010 - 2020, περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν 
στην ΕΕ έχουν ελαφρά ή σοβαρή μορφή αναπηρίας ή/και χρόνιες παθήσεις. Περίπου το 47% αυτών 

των ατόμων εργάζονται, σε σύγκριση με το 72% των ατόμων χωρίς αναπηρίες/χρόνιες παθήσεις. Τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, όπως η έλλειψη 
πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην εργασία, οι αρνητικές στάσεις και τα στερεότυπα, καθώς και 
ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας, μειώνουν τις δυνατότητες πρόσληψης ή/και διατήρησης της 

θέσης εργασίας τους (Chai, 2001; Parker et al., 2012; Shier, Graham, & Jones, 2009; Stuart, 2007; 
Wilton & Schuer, 2006), ενώ ταυτόχρονα τους θέτουν σε κίνδυνο για κοινωνικό αποκλεισμό.  

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι συνθήκες και οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρία στην εργασία και στην απασχόληση, μέσα από τις απόψεις αρμόδιων τοπικών προσώπων 
του Νομού Φλώρινας, καθώς και των ίδιων των ΑμεΑ. Οι επιμέρους στόχοι της έρ ευνας ήταν η 

διερεύνηση των απόψεων α) των ατόμων που στελεχώνουν δομές και κοινωνικές υπηρεσίες που 
διαχειρίζονται θέματα αναπηρίας (διευθυντές ειδικών σχολείων, υπάλληλοι ΚΕΠ, προϊστάμενη 
ΟΑΕΔ, πολιτικά πρόσωπα, κοινωνικοί λειτουργοί και επισκέπτες υγείας) και β) ατόμων με αναπηρία, 
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έτσι ώστε να διαπιστωθεί α) εάν και κατά πόσο γνωρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες των ΑμεΑ, 
β) τις πιθανότητες ένταξης των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, γ) την αποδοτικότητα των ΑμεΑ στο 
χώρο εργασίας τους και δ) τις αλλαγές που θα έκαναν τα ίδια τα ΑμεΑ στο εργασιακό τους 
περιβάλλον.  

Με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, τα ερευνητικά δεδομένα και το θεσμικό πλαίσιο 
που αφορά στις εργασιακές ευκαιρίες των ΑμεΑ, προέκυψαν τα ερωτήματα της έρευνας:   

• Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία, μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην αγορά εργασίας; 
Ναι-Όχι και γιατί; 

• Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του κράτους ως προς τις εργασιακές ευκαιρίες στα άτομα 

με αναπηρία;  

• Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα ως προς τις εργασιακές ευκαιρίες στα 
άτομα με αναπηρία; 

• Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα με μειωμένες δυνατότητες στο χώρο 

εργασίας; Ναι –Όχι και γιατί; 

• Οι τοπικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία (ΟΑΕΔ, Σύλλογοι, Δήμος κτλ), έχουν 
αναπτύξει ενεργό ρόλο σε ζητήματα απασχόλησης των ΑμεΑ και με ποιον τρόπο; 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα σχεδιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2017. Συμμετείχαν έντεκα (11) ερωτώμενοι 
ηλικίας 23 έως 60 ετών. Τα άτομα αυτά, θεωρήθηκαν επαρκές δείγμα για τις ανάγκες της έρευνας, 

καθώς καλύπτουν διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους και ειδικότητες. Πριν από την οργάνωση 
των συμμετεχόντων, προηγήθηκε πιλοτική έρευνα με αντιπροσωπευτικά άτομα της τοπικής 
κοινωνίας, ώστε το πλαίσιο των συμμετεχόντων να οργανωθεί με πρόσωπα που έχουν κομβικό ρόλο 
στη συγκεκριμένη έρευνα. 

 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του δείγματος 

Συμμετέχοντες   11 

Φύλο  Άνδρες-Γυναίκες  

Ηλικία  23-60 

Μορφωτικό επίπεδο  Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
Απόφοιτοι Κολλεγίου   

Σπουδές  Σχολή επαγγελμάτων υγείας-πρόνοιας, 
κοινωνική πολιτική, παιδαγωγικό 
δημοτικής εκπαίδευσης, παιδαγωγικό 
ειδικής αγωγής, μηχανολογία 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
οικονομικές σπουδές, κοινωνική 
εργασία, φιλοσοφική σχολή, 
μάνατζμεντ και μάρκετινγκ  

Επάγγελμα Εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, 

φιλόλογοι, οικονομολόγοι, επισκέπτες 
υγείας, πολιτικά πρόσωπα 

Χρόνια υπηρεσίας  4-28 

 
Το εργαλείο συλλογής δεδομένων της έρευνας ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη, με ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις που κατασκευάστηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Ο χαρακτήρας της έρευνας 
ήταν διερευνητικός, καθώς έγινε προσπάθεια διερεύνησης ιδεών, κίνητρων, συναισθημάτων και 
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αντιδράσεων, όπως ο τόνος της φωνής ή οι εκφράσεις του προσώπου. Κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης, δεν παρευρέθηκαν άλλα πρόσωπα, που θα επηρέαζαν τις απαντήσεις του κάθε 
ερωτώμενου. Ο άξονας της εργασίας και της απασχόλησης, περιελάμβανε 5 ερωτήσεις. Η πρώτη 
ερώτηση (ερ. 1) αφορούσε στην άποψη των ερωτώμενων για τις δυνατότητες ένταξης των ΑμεΑ, η 

δεύτερη ερώτηση (ερ. 2) αφορούσε στο ρόλο του κράτους ως προς τις εργασιακές ευκαιρίες των 
ΑμεΑ, και η τρίτη ερώτηση (ερ. 3) αφορούσε στο ρόλο του ιδιωτικού τομέα ως προς τις εργασιακές 
ευκαιρίες των ΑμεΑ. Ακολούθως, η τέταρτη ερώτηση (ερ. 4) αφορούσε στις ικανότητες των ΑμεΑ 
και η πέμπτη ερώτηση (ερ. 5) αφορούσε στον ρόλο των τοπικών οργανώσεων ως προς τα ΑμεΑ.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα, κατά την ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν και 
ακολουθήθηκαν τεχνικές και διαδικασίες ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των Miles & Huberman 
(1994). Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δεδομένων από το υλικό των  έντεκα (1 1) 
συνεντεύξεων, το υλικό απομαγνητοφωνήθηκε και καταγράφηκε αυτολεξεί όπως ειπώθηκε από τους 

ερωτώμενους. Οι κατηγορίες διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση του υλικού και εφαρμόστηκε η 
επαγωγική προσέγγιση.  

Ο θεματικός άξονας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά με την 
αναπηρία και το εργασιακό περιβάλλον. Στον πίνακα, δίνεται μια συνοπτική εικόνα του θεματικού 

άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν.  
Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων 

 

 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Κατηγορίες  Κωδικοί/ λειτουργικοί ορισμοί 

Δυνατότητες ένταξης στην αγορά 

εργασίας 

❖ ΓΕΝΔΥΣΕΝ-Γενικότερη 
δυσκολία ένταξης στην 
κοινωνία (4) 

❖ ΔΥΣΕΝΑΓ-Δυσκολία ένταξης 

στην αγορά εργασίας(6) 
❖ ΑΝΕΝΤΑΓ-Ανέφικτη ένταξη 

στην αγορά εργασίας (1) 

Ο ρόλος του κράτους στις εργασιακές 

ευκαιρίες  

❖ ΕΛΚΡΑΜΕΡΑ-Έλλειψη 
κρατικής μέριμνας για τα 

άτομα με αναπηρία (4) 
Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην 

ανεύρεση εργασίας  

❖ ΔΥΣΕΜΙΔ-Δυσκολία 

εμπιστοσύνης από τους 
ιδιώτες (5) 

❖ ΥΠΙΔΙΤΟ-Υπολειτουργία 
ιδιωτικού τομέα (6) 

Ικανότητες των ΑμεΑ στην εργασία  ❖ ΕΞΙΚΑΜΑ-Εξάρτηση 

ικανοτήτων από τη μορφή 
αναπηρίας (11) 

❖ ΑΝΤΑΝΕΡ-Ανταπόκριση 
ατόμων με αναπηρία στην 

εργασία (1) 
❖ ΚΑΤΕΚΑΕ-Κατάλληλη 

εκπαίδευση ΑμεΑ και ένταξη 
στην αγορά εργασίας(4) 
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 Ο Ρόλος των τοπικών οργανώσεων στα 

ζητήματα απασχόλησης των ΑμεΑ 

❖ ΕΝΕΟΤΟ-Ενεργός ο ρόλος 
των τοπικών οργανώσεων (6) 

❖ ΥΠΟΡΟΤΟ-Υποκριτικός ο 
ρόλος των τοπικών 
οργανώσεων  

❖ ΔΙΣΡΟΤΟ-Διστακτικός ο 

ρόλος των τοπικών 
οργανώσεων  

❖ ΔΕΓΝΩΔΕΑΠ-Δε γνωρίζει 
δεν απαντά (3) 

      

Ερώτηση 1: Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία, μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην αγορά 
εργασίας; Ναι-Όχι και γιατί;  

 (1., Μ.Γ., 49, γ.) «πολλά από αυτά ναι, πιστεύω ότι μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, 
αν εκπαιδευτούν σωστά και για το αντικείμενο που θα τους απασχολήσουν», (1., Α.Σ., 52, γ.) «να 

ενταχθούν μπορούν αλλά όχι νομίζω εύκολα… τώρα στην καθημερινότητα μας δεν βλέπουμε να 
εντάσσεται εύκολα ένα δυναμικό ατόμων με αναπηρίες …», (1., Λ.Δ., 58, α.)  «κι εδώ υπάρχει μια 
λανθασμένη κατεύθυνση γιατί διάφορες κοινωνικές ομάδες θέλουν να εκμεταλλευτούν είτε το πρόβλημα 
τους είτε τη θέση που βρίσκονται…τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ειδικές ομάδες, επαναπατρισμένοι…, όταν 

προετοιμαστεί σωστά κάθε άνθρωπος από μικρή ηλικία, τότε δεν έχει ανάγκη καμιάς ιδιαίτερης 
βοήθειας… και μπορούμε από μόνοι μας να καθορίσουμε κάποιες θέσεις οι οποίες ανήκουνε στα άτομα 
με δεξιότητες και να χαρακτηρίζονται δεξιότητες και όχι αναπηρίες όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, (1., 
Χ.Β.,32, γ.)  «δυστυχώς όχι… βέβαια παίζει ρόλο και το είδος της αναπηρίας…». 

 

Ερώτηση 2: Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του κράτους ως προς τις εργασιακές ευκαιρίες;  
(2., Α.Σ., 52, α.) «…. Ένα κράτος το οποίο θέλει να κράτος σύγχρονο και θέλει να πει ότι σέβεται 

τους πολίτες, πρέπει πρώτα να μεριμνά για τους πιο αδύνατους και μετά για όλους τους άλλους…. άρα 

είναι πολύ δύσκολο στις σημερινές εποχές», (2., Ε.Κ.,41  γ.)  «τη σήμερον ημέρα γενικότερα ένας 
φυσιολογικός άνθρωπος είναι δύσκολο λόγω ανεργίας, πόσο μάλλον  αυτές οι κατηγορίες…κυρίως αν 
δεν προβλέψει το κράτος γι αυτούς…», (2., Β.Τ., 28, α.) «εεε…πιστεύω ότι μπορούν να ενταχθούν πολύ 
εύκολα… αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και οι κατάλληλες θέσεις αρκεί το κράτος να 

φροντίσει λίγο γι’ αυτό….».  
 
Ερώτηση 3: Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην ανεύρεση εργασίας;  
(3., Κ.Τ., 44, α.) «… υπολειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας…», (3., Η.Τ., 36, α)«… εμείς δεν έχουμε 

τέτοιες επιχειρήσεις που να μπορούνε να τα απασχολήσουν τέτοια άτομα, δηλ. το είδος των 
επιχειρήσεων στην περιοχή μας τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι μπορεί να απασχολήσει άτομα και τα 
άτομα που θα απασχολήσει θα έχουν ένα μικρό ποσοστό αναπηρίας….εξαρτάται από το είδος της 
αναπηρίας πάντα…», (3. Α.Α., 60, α.)«…ας μιλήσουμε καθαρά, ποιος επιχειρηματίας θα πάρει ένα 

άτομο στην εργασία του όταν ξέρει ότι θα του αποδώσει στο ελάχιστο….πρέπει η ίδια η πολιτεία να 
δίνει κίνητρα στους εργοδότες… και τι εννοώ, οικονομικά φυσικά θα είναι τα κίνητρα ή κάποια 
φοροαπαλλαγή να τους δώσει…οπότε νομίζω θα ήταν πιο εύκολη η εργασία και η απασχόληση στον 
ιδιωτικό τομέα….»  

 
Ερώτηση 4: Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα με μειωμένες δυνατότητες στο 

χώρο εργασίας; Ναι –Όχι και γιατί; 
(4., Κ.Α.,39, γ.) «… παίζει ρόλο το τι είδους αναπηρία έχει το κάθε άτομο…δηλ. σε κάποιους 

τομείς δεν μπορεί να ενταχθεί κάποιος που έχει κινητικές αναπηρίες, σε κάποιους επειδή έχει νοητικές 
αναπηρίες και σε τι βαθμό…κάποιος με προβλήματα όρασης θα μπορούσε να γίνει τηλεφωνητής», (4, 
Λ.Δ., 58, α.) «μειωμένες δυνατότητες δεν θα έλεγα, μειωμένες ικανότητες θα έλεγα…», (4., Α.Α.,60, α.) 



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

565 

«…σαφώς και είναι άτομα με ικανότητες, εξαρτάται βέβαια από τη μορφή αναπηρίας επειδή υπάρχουν 
και πολύ βαριές περιπτώσεις που εκεί η φύση τους καθιστά αδύναμους…για παράδειγμα ένας ο οποίος 
δεν έχει την όρασή του μπορεί να γίνει τηλεφωνητής»,(4., Ε.Κ., 41, γ.)  «…δεν έχουν μειωμένες 
δυνατότητες, μειωμένες ευκαιρίες θα έλεγα!», (4., Μ.Γ., 49, α) «.....έχουνε κάποιες ιδιαιτερότητες 

ανάλογα με την πάθησή τους, αλλά δε θεωρώ ότι έχουνε μειωμένη αντίληψη, μειωμένες ικανότητες , 
όχι..δεν το νομίζω δηλαδή ότι έχουν λιγότερες ικανότητες».  

 
Ερώτηση 5: Οι τοπικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία (ΟΑΕΔ, Σύλλογοι, Δήμος κτλ), 

έχουν αναπτύξει ενεργό ρόλο σε ζητήματα απασχόλησης των ΑμεΑ και με ποιον τρόπο;  
(5., Α.Α., 60, α.) «από την πλευρά τους νομίζω ότι προσπαθούνε, ναι προσπαθούνε…έχω τακτικές 

συναντήσεις με το προεδρείο… χρειάζεται και μια στήριξη από την πολιτεία… για να δημιουργηθεί το 
κατάλληλο πλαίσιο και να μπορέσουν αυτά τα άτομα μετά να εξελιχθούν και να απασχοληθούν….»,(5., 

Ε.Κ., 41, γ.) «όχι καθόλου, καθόλου, εγώ δε βλέπω κανένα από τα παιδιά αυτά εεε…. ο σύλλογός τους 
προσπαθεί μέσα από διάφορα προγράμματα να κάνει κάτι και τώρα πρώτη φορά βλέπω, όχι πολύ συχνά 
και ο δήμος με τα ΚΔΑΠ και αυτά αλλά δεν είναι κάτι…. είναι προσωρινά… δε δημιουργεί τρόπους να 
μάθει αυτά τα παιδιά και μετά να βρει τρόπους να τα βάλει στην εργασία»,(5., Β.Τ., 28, α.) «ναι έχουν 

αναπτύξει, όπως ο ΟΑΕΔ προκηρύσσει κατά καιρούς κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα που επιδοτεί 
και τις επιχειρήσεις να προσλάβουν άτομα που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες….»,(5., Λ.Δ., 58, α.) 
«πιστεύω πως όχι, δεν έχουν αναπτύξει πολύ ενεργό ρόλο, ο ΟΑΕΔ ίσως…., ο δήμος….κάνει κάποιες 
προσπάθειες αλλά και πάλι δεν έχουν αξιοποιηθεί εε… όλες οι πτυχές θα έλεγα…γιατί περισσότερο 

πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι πλέον οικονομικό….δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν κονδύλια, ναι 
μεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχουν χρήματα για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες θέσεις και οι 
προϋποθέσεις…».  

Συνεπώς, οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, όπως τονίζεται διαρκώς, δεν είναι 

απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αδυναμίας 
της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες και της ιδιαιτερότητας των ατόμων αυτών. Έχει γίνει 
ωστόσο αντιληπτό, ότι η ελληνική νομοθεσία έχει μεριμνήσει για την εκπαίδευση των ΑμεΑ και έχει 
κατοχυρώσει τα δικαιώματά τους στον τομέα της απασχόλησης.  

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, όπως υποστήριξαν οι περισσότεροι ερωτώμενοι, 

κατέδειξαν ότι υπάρχει γενικότερη δυσκολία ένταξης για τα ΑμεΑ, τόσο στην κοινωνία όσο και στην 
αγορά εργασίας, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα.  Τα αποτελέσματα 
αυτά, συμφωνούν με την έρευνα του Edwards (2008), ο οποίος υποστηρίζει πως η κρίση, φαίνεται 
να έχει αρνητικές συνέπειες κυρίως για τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, τα οποία διατρέχουν τον 

κίνδυνο να εξαιρεθούν ακόμη περισσότερο από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Παρ’όλα αυτά, τα 
ΑμεΑ, μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αρκεί να τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες 
και εφόσον λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Τα ευρήματα αυτά, συμφωνούν με την έρευνα της 
Αλεξίου (2005), η οποία υποστήριξε ότι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης των ΑμεΑ, 

χρειάζεται να αποκτήσουν περιεχόμενο που να αναλογεί με αυτό των υπολοίπων ώστε τα ΑμεΑ να 
αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που θα σταθούν ως αρωγός, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης αγοράς.  
          Η μεγαλύτερη δυσκολία, όπως τόνισαν και οι περισσότεροι ερωτώμενοι, έγκειται στην έλλειψη 

κρατικής μέριμνας για την ένταξη των ατόμων αυτών στην εργασία. Τα αποτελέσματα συμφωνούν 
με την έρευνα του Γιαβρίμη (2001), ο οποίος τονίζει ότι η  πολιτική πρέπει να εστιάζει και να 
εφαρμόζει την αρχή της ισότητας των ευκαιριών αποβλέποντας στην εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης 
μεταξύ των μειονεκτούντων εργαζομένων και των λοιπών εργαζομένων που δεν συγκαταλέγονται 

στις ομάδες ΑμεΑ. Παράλληλα, παρατηρείται ότι και στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει ένας δισταγμός 
των ιδιωτών αναφορικά με την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία, διότι δεν γνωρίζουν την 
απόδοσή τους και αυτό τους καθιστά ιδιαίτερα επιφυλακτικούς. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι, 
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τόνισαν ότι ο ιδιωτικος τομέας υπολειτουργεί και οι περισσότεροι ιδιώτες επαγγελματίες, δεν 
εμπιστεύονται εύκολα τα ΑμεΑ στον χώρο τους.  
         Αξιοσημείωτη είναι επίσης, η άποψη ότι τα ΑμεΑ, πρέπει να εργάζονται σε χώρους που είναι 
κατάλληλα διαμορφωμένοι γι’ αυτά τα άτομα, κυρίως με υλικοτεχνικο εξοπλισμό. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων, τα ΑμεΑ, δεν είναι άτομα με μειωμένες ικανότητες, καθώς έχουν άλλες 
δεξιότητες. Όπως προέκυψε από τις ερμηνείες, η απόδοση και η αποτελεσματικότητα των ΑμεΑ στον 
τομέα της εργασίας, εξαρτάται από το είδος και τη φύση της αναπηρίας. Οι περισσότεροι, 
επισήμαναν ότι για τα άτομα με μερική ή ολική τύλφωση, είναι κατάλληλο το επάγγελμα του 

τηλεφωνητή. Το ευρήματα αυτά, συγκλίνουν με την έρευνα του Γιαννίτσα και συνεργατών (2000), 
η οποία έγινε σε πληθυσμό μαθητών γυμνασίου και λυκείου, στην οποία το επάγγελμα του 
τηλεφωνητή εμφανίζεται ως το πλέον εφικτό για τα άτομα με προβλήματα όρασης, σύμφωνα με την 
άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα. Εφικτά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται επίσης τα 

καλλιτεχνικά, τα αθλητικά και τα τεχνικά (Αναφέρεται στο Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008 ).  
Επιπρόσθετα, ο ρόλος των τοπικών οργανώσεων στα ζητήματα απασχόλησης των ΑμεΑ, 

αποτέλεσε θέμα υπό διερεύνηση, καθώς οι περισσότεροι ερωτώμενοι τόνισαν ότι ο ενεργός ρόλος 
μιας τοπικής οργάνωσης φαίνεται μέσα από τις δράσεις και προέκυψε ότι ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία στο Ν. Φλώρινας, προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα όλων 
όσων τα στερούνται. Τέλος, οι υπόλοιπες τοπικές οργανώσεις (ΟΑΕΔ, Δήμος κτλ.) επισημαίνουν 
την κρατική δυσλειτουργία και την έλλειψη χρηματικών πόρων για περαιτέρω ενέργειες που 
αφορούν την προσβασιμότητα και την εξασφάλιση καλύτερης ζωής των ΑμεΑ. Όσον αφορά τον 

τομέα της απασχόλησης, οι περισσότεροι ερωτώμενοι, εστίασαν στον ρόλο του ΟΑΕΔ ο οποίος 
χαράσσει ενεργή πολιτική με διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης για τα άτομα με 
αναπηρία και μη.  
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Εκπαιδευτικός ΠΕ60, M.Ed. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση 
 

Περίληψη 

Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η ανάδειξη της στενής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα 

στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και στις διαδικασίες αξιολόγησης του ίδιου και 
του έργου του. Με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, γίνεται αναφορά σε σχετικές μελέτες 
για τις παραπάνω έννοιες και εντοπίζεται ο συσχετισμός τους, αποκαλύπτοντας, συγχρόνως, την 
αναγκαιότητα τόσο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών όσο και της εφαρμογής ενός 

αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης στη χώρα μας. Ως βασικός στόχος αναδεικνύεται η 
ατομική βελτίωση του εκπαιδευτικού, του διδακτικού έργου του και η βελτίωση της σχολικής 
μονάδας στο σύνολο. Στα συμπεράσματα, τονίζεται η αξία της διαρκούς  επαγγελματικής ανάπτυξης 
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Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 -10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

568 

των εκπαιδευτικών, η χρησιμότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των διαδικασιών αξιολόγησης και 
ιδιαίτερα όσων σχετίζονται με τη διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, 
αναδεικνύεται η ανατροφοδοτική και υποστηρικτική δομή του όλου συστήματος, με βασικό σκοπό 
τη βελτίωση του ρόλου του εκπαιδευτικού σε ένα πλαίσιο δια βίου μάθησης, αναβάθμισης και 

εξέλιξης. 
 
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ανάπτυξη, αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο.  

1. Εισαγωγή  

Οι αλλαγές που συντελούνται σήμερα ορίζουν νέες απαιτήσεις και νέες ανάγκες στο χώρο της 
εργασίας και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, ειδικότερα της 

τεχνολογίας των υπολογιστών, έχει προκαλέσει ουσιώδεις μεταβολές και τη μια μεριά υποστηρίζει 
τους επαγγελματίες με την αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών ρουτίνας, ενώ από την άλλη 
εμφανίζονται διαρκώς προβλήματα, τα οποία για να αντιμετωπιστούν απαιτείται συνεκτίμηση 
πολλών παραγόντων και αλληλεπίδραση με άλλες ειδικότητες (O’Toole & Lawler, 2006).  Οι 

παραπάνω αλλαγές θέτουν τα εκπαιδευτικά συστήματα μπροστά σε νέες απαιτήσεις και νέες 
προσδοκίες (Day, 2000). Επιπλέον, ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται περισσότερο ουσιαστικός, 
καθώς καλείται να υλοποιήσει καινοτόμες στρατηγικές μάθησης οι οποίες μπορούν να προωθήσουν 
τους στόχους του σύγχρονου σχολείου (Barron & Darling-Hammond, 2008).  

Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν εύστοχα σε αυτές τις προκλήσεις, είναι 
χρήσιμη και αναγκαία η προετοιμασία και η υποστήριξή τους στο πλαίσιο μιας συνεχόμενης 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Όπως υποστηρίζεται, είναι ουσιώδες να δοθεί έμφαση στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 

σχολικών μονάδων (Day, 2003). Επιπλέον, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του 
προωθεί τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα ενισχύει την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, λειτουργώντας ως μια δυναμική στρατηγική 
(Κατσαρού & Δεδούλη, 2008) 

Στην παρούσα εργασία, με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, προσεγγίζονται 
κριτικά η σύνδεση των εννοιών της επαγγελματικής ανάπτυξης και της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών και του έργου τους. Παράλληλα, εντοπίζεται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα μιας 
αποτελεσματικής εφαρμογής της αξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση, τόσο του ίδιου του 

εκπαιδευτικού όσο και της σχολικής μονάδας. 

2. Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι 
ευρύτερος από την έννοια της επιμόρφωσης, η οποία έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται στην 
ελληνική βιβλιογραφία και η οποία δηλώνει όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν 
οι εκπαιδευτικοί, μετά το διορισμό τους, κυρίως στις θεσμοθετημένες και προκαθορισμένες από την 

υπηρεσία διαδικασίες, χωρίς όμως η έννοια αυτή να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε εμπειρίες 
αυτομόρφωσης (Φερεσίδη, 2017).  

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη αντικατέστησε την 
έννοια της ενδουπηρεσιακής κατάρτισης και σημαίνει ταυτόχρονα την στροφή του εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος στη δια βίου μάθηση και τη μετασχηματιστική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
(Φερεσίδη, 2017). Πιο συγκεκριμένα, οι Hargreaves & Fullan (1995) υποστηρίζουν ότι η 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται με την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, με την αυτογνωσία και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Έτσι, ορίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ως τη διαδικασία 
απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούργια θέματα σχετικά με το γνωστικό παιδαγωγικό 
αντικείμενο, σε νέες μεθόδους διδασκαλίας. Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία βελτιώνεται η 
διδακτική τους ικανότητα, αναπτύσσεται το ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα και επιτυγχάνεται 
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μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του ρόλου τους στην κοινωνία. Αποτελεί ουσιαστικά μία δια βίου 
μάθηση, που προκύπτει από τη διαρκή αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με το εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους 
έργου (Hargreaves & Fullan, 1995). 

Παράλληλα, ο Day (2003: 28), προσεγγίζοντας την πολυπλοκότητα της διαδικασίας της 
επαγγελματικής ανάπτυξης, αναφέρει ότι αυτή περιλαμβάνει τόσο τις εμπειρικές γνώσεις όσο και τις 
προγραμματισμένες επιμορφώσεις, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας του έργου των 
εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων. Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία κατά την οποία 

οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται, σχεδιάζουν, επανασχεδιάζουν και δεσμεύονται ηθικά ως προς 
τις διδακτικές τους ενέργειες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν τις γνώσεις τους, αποκτούν 
κριτική σκέψη, ανατροφοδοτούν, αναπτύσσουν συναισθηματική νοημοσύνη, στοιχεία απαραίτητα 
για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις σχέσεις τους με τους μαθητές και τους 

συναδέλφους τους σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής (Day, 2003). 
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σχετίζεται 

με την εξελικτική επαγγελματική πορεία του εκπαιδευτικού από αρχάριο σε ειδήμονα (Φερεσίδη, 
2017) και ως μια δια βίου διαδικασία, περιλαμβάνει δραστηριότητες από τη μη κατευθυνόμενη 

μάθηση και τις άτυπες διαδικασίες μάθησης, μέχρι τις πιο τυπικές ευκαιρίες μάθησης (Παπαναούμ, 
2003).  

Ακόμη, υποστηρίζεται ότι η επαγγελματική ανάπτυξη έχει διττή διάσταση. Από  τη μια μεριά 
αναφέρεται στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, αναπτύσσοντας γνώσεις 

και δεξιότητες, καθώς οι συνθήκες του επαγγέλματος του εξελίσσονται, και από την άλλη αναφέρεται 
στην απόκτηση ειδικότερων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες θα τον ενισχύσουν στις καθημερινές 
δυσκολίες (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

2.1. Η αναγκαιότητα για επαγγελματική ανάπτυξη 

Η σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, η σχέση της με την ποιότητα 
της εκπαίδευσης, αλλά και η συμβολή της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

είναι καθολικά αναγνωρισμένη. Σε επίπεδο σχολείου, συμβάλλει στην ανανέωση της σχολικής 
μονάδας με την υλοποίηση αλλαγών, καθώς περιλαμβάνει  μαθησιακές εμπειρίες και 
δραστηριότητες, οι οποίες ωφελούν άμεσα και έμμεσα το σχολείο (Campbell, 2003).  

Παράλληλα, σε ατομικό επίπεδο η επαγγελματική ανάπτυξη οδηγεί στην προσωπική ανάπτυξη, 

καθώς και στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, που διευκολύνει την εκπαίδευση των μαθητών 
(Middlewood, Parker & Beere, 2005). Η διαρκής, μακροχρόνια επαγγελματική ανάπτυξη κρίνεται 
απαραίτητη για όλους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις 
οποιεσδήποτε αλλαγές και να είναι σε θέση να αναθεωρούν συνεχώς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τα οράματά τους (Day, 2003).  
Συνεπώς, η αναγκαιότητα για επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται 

λόγω της πολυπλοκότητας του σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα το 
πολυπολιτισμικό προφίλ που το χαρακτηρίζει, αλλά και λόγω ύπαρξης ειδικών μαθησιακών και 

εκπαιδευτικών αναγκών σε πολλούς μαθητές. Σε καθημερινή βάση οι εκπαιδευτικοί έρχονται 
αντιμέτωποι με σύνθετες καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν τους ανάλογους ειδικούς χειρισμούς. 
Προβλήματα που προκύπτουν χρειάζονται άμεση επίλυση και πολλοί εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν, καθώς η βασική εκπαίδευση και παιδαγωγική τους κατάρτιση δεν 

επαρκεί και έτσι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι 
προετοιμασμένοι σε απαιτητικές συνθήκες (MacGilchrist, Myers & Reed, 2004). 

Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης υπαγορεύεται και από την τάση για 
αυτονόμηση των σχολείων, καθώς μια σύγχρονη σχολική μονάδα με δυνατότητες ανάληψης ευθυνών 

δημιουργεί προϋποθέσεις επαγγελματισμού, αξιώνοντας νέες ικανότητες από  τους εκπαιδευτικούς 
(Χατζηπαναγιώτου, 2001).  
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Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται και η σχέση της επαγγελματικής ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού με τις διαδικασίες αξιολόγησης του ίδιου και του έργου του, καθώς προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης συσχετίζονται με δυναμικά εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, ως 
στρατηγική ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).   

3. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του 

Η αξιολόγηση αποτελεί σπουδαία διαδικασία συστηματικής συλλογής και ανάλυσης 

δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό στοιχείων απαραίτητων για τη βελτίωση του αξιολογουμένου 
είτε αφορά σχολική μονάδα είτε οποιοδήποτε παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο (Κατσαρού & 
Δεδούλη, 2008). Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναφέρεται στη συστηματική και οργανωμένη 
διαδικασία, η οποία στόχο έχει να αναδείξει το βαθμό στον οποίο οι διδάσκοντες διαθέτουν τις 

απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση του διδακτικού και 
ευρύτερου εκπαιδευτικού έργου τους (Κασσωτάκης, 2018). Η έννοια της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού σχετίζεται, κυρίως, με συγκεκριμένες ενέργειες, συμπεριφορές και πρακτικές ή 
παραλείψεις και αστοχίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, τοπικά και χρονικά, 

σε συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας και δράσης (Σιάρκος, 2003).  
Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2018), η εκπαιδευτική αξιολόγηση, ειδικότερα του 

εκπαιδευτικού και του έργου του, ρυθμίζεται από ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες  στοχεύουν 
στο σωστό τρόπο διεξαγωγής της, αλλά και για να είναι σύμφωνη με το σκοπό της, δηλαδή  τη 

βελτίωση της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα.  Επιγραμματικά αναφέρονται:  
α) η εγκυρότητα (validity), β) η αξιοπιστία (reliability), γ) η αντικειμενικότητα (objectivity), δ) η 
διακριτικότητα (discrimination), ε) η πρακτικότητα-χρηστικότητα (utility) και στ) η οικονομία (cost). 
Ταυτόχρονα, απαραίτητα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θεωρούνται ο σεβασμός της 

προσωπικότητας αυτών που αξιολογούνται, η έμφαση του υποστηρικτικού και βελτιωτικού σκοπού 
της αξιολόγησης και η προσέγγιση της αξιολόγησης όχι ως μια εξαναγκαστική  διαδικασία αλλά ως 
δικαίωμα για τον κάθε αξιολογούμενο (Κασσωτάκης, 2018).  

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του παραγόμενου έργου του είναι αναγκαία. Όπως 

υποστηρίζεται, ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας προσφέρει καθημερινά έργο το οποίο, άτυπα μεν, 
κρίνεται από όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους με τη σχολική μονάδα, όπως γονείς, μαθητές και 
συναδέλφους. Μέσω της αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντλήσει ανατροφοδότηση για τη 
διδακτική διαδικασία και παράλληλα δικαιούται και οφείλει να συλλογίζεται σχετικά με το έργο του 

και τα αποτελέσματα των διδακτικών ενεργειών του, με στόχο τη διαρκή βελτίωση του έργου του 
(Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκη να ενημερώνεται για την επιτυχή ή μη 
εξέλιξη του έργου του, ώστε σε κάθε περίπτωση να το βελτιώνει, με ενίσχυση των θετικών στοιχείων 
και με περιορισμό ή και αποφυγή οποιονδήποτε αδυναμιών και ελλείψεων (Κασσωτάκης, 2018).  

Επιπλέον, η αναγκαιότητα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού επιβάλλεται από τον 
πολύπλευρο και απαιτητικό του ρόλο. Ο εκπαιδευτικός, ως κύριος ενορχηστρωτής  της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, είναι ο βασικός υπεύθυνος για την οργάνωση των πρακτικών αγωγής και 
διαπαιδαγώγησης των μαθητών, είναι το πρόσωπο από το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο β αθμό η 

κοινωνικοποίηση και η διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών του (Σιάρκος, 2003). 
Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός καλλιεργεί το γνωστικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο του κάθε 
μαθητή, εμπνέει τρόπους σκέψης και δράσης και ουσιαστικά δημιουργεί ελεύθερους, υπεύθυνους 
πολίτες με κριτική και δημιουργική σκέψη. Οι σημαντικές ευθύνες που φέρει ο εκπαιδευτικός, 

καθιστούν αναγκαίο τον έλεγχο των διδακτικών ενεργειών και παιδαγωγικών συμπεριφορών του, 
ώστε μέσω της αξιολόγησης να αναβαθμιστεί ο ρόλος του, να βελτιωθεί το έργο του και ο ίδιος 
(Λάμπρου, 2017).  

Στην Ελλάδα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αν και σημαντική και αναγκαία, δεν 

εφαρμόζεται εδώ και πολλές δεκαετίες. Παράγοντες που σχετίζονται με τις ανεπάρκειες, τις ελλείψεις 
και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης, αλλά και άλλων κοινωνικής, 
πολιτικής και ιδεολογικής προέλευσης, έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο οποιεσδήποτε προσπάθειες 
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υλοποίησης ενός οργανωμένου συστήματος αξιολόγησης τόσο των σχολικών μονάδων όσο και των 
εκπαιδευτικών και του έργου τους (Κασσωτάκης, 2018). 

Οι έννοιες της επιμόρφωσης, της μετεκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης 
συνδέονται άρρηκτα με την έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και ειδικότερα νομοθετικά 

κείμενα στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης έως και σήμερα φαίνεται ότι δηλώνουν με έμφαση την 
πρόθεση της πολιτείας να συσχετίζει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού με την επαγγελματική 
ανάπτυξή του (Φερεσίδη, 2017).  

Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική μελέτη της Φερεσίδη (2017), διερευνώντας ποιοτικά τη σχέση 

των παραπάνω εννοιών και για τη συγκεκριμένη, χρονικά, περίοδο, αναδύθηκαν τρεις ομάδες 
νομοθετικών κειμένων, με την τρίτη και πολυπληθέστερη από αυτές να περιλαμβάνει Νόμους και 
Προεδρικά Διατάγματα, που περιέχουν ρητή αναφορά συνδυαστικά στα θέματα αξιολόγησης και 
εκπαιδευτικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στα κείμενα αυτά γίνεται αναφορά για την ίδρυση 

φορέων, την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των επιθεωρητών και μετέπειτα σχολικών 
συμβούλων, την επιλογή και προαγωγή στελεχών της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
Διευθυντών σχολικών μονάδων.  

Επιπλέον, μέσω πιο πρόσφατου νομοθετικού κειμένου (Προεδρικό Διάταγμα 152/2013-

Φ.Ε.Κ.240/Α/5-11-2013 "Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης) καθορίζεται ο σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που είναι η βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους έργου, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 
επιμόρφωσης και ταυτόχρονα μέσω της παροχής κινήτρων για διαρκή επιστημονική,  επαγγελματική 

ανάπτυξη και εξέλιξη εκπαιδευτικών και στελεχών, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και προς 
όφελος όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία  (Φερεσίδη, 2017).  

Επιπρόσθετα, προσεγγίζοντας κριτικά τους σκοπούς της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού  
έργου, όπως φαίνονται στα νομοθετικά κείμενα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα, 

αναδύεται η σχέση της με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, 
διαπιστώνεται ότι στα περισσότερα νομοθετήματα ως σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου θεωρείται η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
η διαρκής βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα προωθείται η ενίσχυση της 

αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Λάμπρου, 2017).  
Ταυτόχρονα, τονίζεται ο ανατροφοδοτικός ρόλος της αξιολόγησης με την προώθηση 

διαμόρφωσης κουλτούρας αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου περιλαμβάνει και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού με σκοπό, 

εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας του έργου του (μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης και 
επαγγελματικής ανάπτυξης όπως προαναφέρθηκε), την επισήμανση των αδυναμιών του στην 
προσφορά του διδακτικού έργου του και την προσπάθεια εξάλειψης αυτών των αδυναμιών 
(Λάμπρου, 2017).  

Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός ότι υπάρχει στενή σχέση 
αμοιβαιότητας και συμπληρωματικότητας ανάμεσα στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του 
έργου τους, με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Λάμπρου, 2017· Φερεσίδη, 2017). 
Όμως, πολλά από όσα αναφέρονται στα συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα, είτε δεν εφαρμόστηκαν 

και δεν υλοποιήθηκαν επαρκώς είτε εφαρμόστηκαν για μικρό χρονικό διάστημα (Φερεσίδη, 2017),  
καθώς εκπαιδευτικά σωματεία και εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ουσιαστικά δεν λειτουργούν 
υποστηρικτικά για το σύνολο της εκπαίδευσης, αλλά υποκρύπτουν πολιτικές σκοπιμότητες 
(Λάμπρου, 2017). 

 3.1. Προς μια αποτελεσματική εφαρμογή 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της 

μάθησης. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι απαραίτητη η βελτίωση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και παράλληλα η επαγγελματική ανάπτυξη του ίδιου του εκπαιδευτικού στο 
πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Έτσι, η αξιολόγηση θα αποτελεί μια συνεχή διαδικασία ενίσχυσης, 
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ανατροφοδότησης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού και ταυτόχρονα ένα μηχανισμό αποδυνάμωσης 
των ελεγκτικών και πειθαρχικών αρμοδιοτήτων, που πιθανόν να αποκτήσουν φορείς ή άτομα σε ένα  
ιεραρχικό σύστημα αξιολόγησης (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη λειτουργία της αξιολόγησης σύμφωνα με τους 

Darling-Hammond, Wise & Pease (όπως αναφ. στο Κατσαρού & Δεδούλη, 2008) είναι : α) η ενεργός 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον καθορισμό της στοχοθεσίας και της ανάπτυξης των διαδικασιών 
της αξιολόγησης, β) η αποφυγή παρέκκλισης από τον βασικό σκοπό της αξιολόγησης, ο οποίος σε 
κάθε περίπτωση είναι η βελτίωση, γ) ο κύριος σκοπός της βελτίωσης να επιμερίζεται σε ειδικούς 

στόχους, σαφείς, κατανοητούς αλλά και διαπραγματεύσιμους ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους 
στις διαδικασίες αξιολόγησης, δ) οι διαδικασίες να καθορίζονται από τους συγκεκριμένους στόχους 
της αξιολόγησης και ε) να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες τοπικές εκπαιδευτικές συνθήκες στην 
αξιολόγηση. Ως ασφαλές αξιολογικό πλαίσιο για τη διατήρηση της βελτιωτικής και ανατροφοδοτικής 

λειτουργίας της αξιολόγησης προτείνεται το πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). 

Επιπλέον, η διαμορφωτική αξιολόγηση, με βασικό σκοπό την ατομική ποιοτική βελτίωση του 
εκπαιδευτικού ως επαγγελματία, ως συνεχής αξιολόγηση, με την αυτοαξιολόγηση και την 

ετεροαξιολόγηση (Κασσωτάκης, 2018), λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Με την 
αυτοαξιολόγηση επιδιώκεται ο διαρκής αναστοχασμός του εκπαιδευτικού, ο οποίος μέσω της 
αυτοκριτικής και της αυτοδιόρθωσης στοχεύει στη συνεχή βελτίωσή του (Κασσωτάκης, 2018). Από 
το πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού προκύπτουν και εναλλακτικοί τρόποι 

διαμορφωτικής αξιολόγησης, οι οποίοι βασίζονται σε αρχές ανάπτυξης συνεργασίας, ομαδικού 
πνεύματος με άλλους συναδέλφους, άμεσης και προσωπικής συμμετοχής του εκπαιδευτικού στις 
διαδικασίες αξιολόγησής του και τέλος σε αρχές ανάληψης πρωτοβουλίας, δράσης και ευθύνης από 
μέρους του, προς επίτευξη των στόχων της αξιολόγησης (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).  

Συμπληρωματικά, ως τρόπος αυτοαξιολόγησης προτείνεται ο ατομικός φάκελος (portfolio) του 
εκπαιδευτικού, ο οποίος διαμορφώνεται από τον ίδιο, συγκεντρώνοντας μεθοδικά το απαραίτητο 
υλικό, το οποίο του επιτρέπει την αποτίμηση του εκπαιδευτικού προγραμματισμού της διδασκαλίας 
του, την καταλληλότητα των τεχνικών και μεθόδων που εφαρμόζει αλλά και την επίτευξη των 

προσδοκώμενων στόχων (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Ενδεικτικά, ο ατομικός φάκελος μπορεί να 
περιλαμβάνει σχέδια μαθημάτων, πρόσθετο διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, φύλλα εργασίας 
μαθητών, φύλλα αυτοαξιολόγησής του, αρχεία ήχου και εικόνας, εκπαιδευτικές δράσεις και 
οτιδήποτε  άλλο θεωρεί ο ίδιος χρήσιμο και σημαντικό. Με τη δημιουργία και χρήση του ατομικού 

φακέλου, ο εκπαιδευτικός εμπλέκεται σε μια διαδικασία αναστοχασμού, καθώς αντιμετωπίζει τις 
δικές του πεποιθήσεις και αξίες σχετικά με τη διδασκαλία του και είτε τις ενισχύει, είτε τις 
επαναπροσδιορίζει, διαφοροποιεί και αλλάζει. Μέσω του αναστοχασμού δηλαδή ο εκπαιδευτικός 
επιτυγχάνει την επίγνωση και την αλλαγή. Επομένως, ο ατομικός φάκελος, ως υποστηρικτικό 

εργαλείο, που οδηγεί σε έναν ενεργητικό αναστοχασμό,  θεωρείται και το πλαίσιο, το οποίο θα 
μπορούσε να κατευθύνει τον εκπαιδευτικό σε μια διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης (Κασιμάτη, 
2017). 

Επιπρόσθετα, η έρευνα-δράσης, κατά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, μπορεί να προσφέρει 

σημαντικές πληροφορίες. Αποτελεί μια σύγχρονη μορφή στοχαστικής συμμετοχικής διερεύνησης 
κοινωνικών, εκπαιδευτικών και άλλων καταστάσεων, με στόχο την ενεργό εμπλοκή και δράση από 
τους συμμετέχοντες για βελτίωση μέσα από τις δικές τους γνώσεις, εμπειρίες και προσπάθειες 
(Κασσωτάκης, 2018). Η έρευνα-δράσης αποτελεί μια κριτική και αναστοχαστική διαδικασία,η οποία 

ωθεί τους εκπαιδευτικούς σε κριτική διερεύνηση της δράσης τους και η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε ανάπτυξη θεωριών δράσης (Day, 2003). Η ενεργός συμμετοχή του εκπαιδευτικού, η 
επικοινωνιακή ετοιμότητα και ο αναστοχασμός είναι στοιχεία που συνδέουν την έρευνα-δράσης με 
εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, οι οποίες αποβλέπουν, πρώτα και κύρια, 

στην επαγγελματική του ανάπτυξη (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).  
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Ακόμη, προτείνεται η ετεροαξιολόγηση του εκπαιδευτικού, με τη συμμετοχή του σε ομάδα 
συναδέλφων, οι οποίοι και αποτιμούν το βαθμό κατοχής και αξιοποίησης του γνωστικού του 
αντικειμένου στην πράξη, των διδακτικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων και πρακτικών, ώστε ο 
εκπαιδευτικός να ανταποκρίνεται στο ρόλο  του και να βελτιώνει τη διδασκαλία του (Κασσωτάκης, 

2018). Από τις διαδικασίες αξιολόγησης συναδέλφων εκπαιδευτικών το σημαντικό όφελος είναι η 
ενδυνάμωση του επαγγελματισμού όλων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Η ενδυνάμωση αυτή 
είναι αποτέλεσμα της εμπλοκής των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες αναγνώρισης της συνθετότητας 
και πολυπλοκότητας της δουλείας τους με το να μοιράζονται κοινή πρακτική γνώση, να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες, διδακτικές τεχνικές και πρακτικές, να στοχάζονται πάνω σε αυτές, να 
τις κοινοποιούν με σαφήνεια, ώστε και αυτοί να μπορούν να τις εφαρμόζουν (Peterson, όπως αναφ. 
στο Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). 

4. Συμπεράσματα 

Οι αλλαγές που παρατηρούνται στη σύγχρονη εποχή θέτουν νέες ανάγκες και προσδοκίες στο 
χώρο της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να ανταπεξέλθουν επάξια στις νέες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου. 
Μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης οι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 
τους και παράλληλα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Day, 2003).  

Παράλληλα, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του θεωρείται σημαντική και 

αναγκαία (Κασσωτάκης, 2018), καθώς λειτουργεί ανατροφοδοτικά παρέχοντας σημαντικές 
πληροφορίες και επισημάνσεις για ελλείψεις και αδυναμίες (Λάμπρου, 2017), δίνοντας παράλληλα 
τη δυνατότητα στον ίδιο τον εκπαιδευτικό να ενισχύει τα θετικά στοιχεία του παραγόμενου έργου 
του, αλλά και να περιορίζει ή να αποφεύγει τυχόν αστοχίες (Κασσωτάκης, 2018).  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαπιστώνεται η στενή σχέση ανάμεσα στις έννοιες της 
επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του 
ίδιου. Μέσω σχετικής μελέτης στα νομοθετικά κείμενα της ελληνικής επικράτειας, στην   περίοδο 
από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, διαπιστώθηκε ότι δίνεται έμφαση από πλευράς κράτους στο 

συσχετισμό της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού με την επαγγελματική του ανάπτυξη. 
Συμπερασματικά, ευρήματα και άλλων σχετικών μελετών καταλήγουν στην άποψη ό τι υπάρχει 
αλληλουχία ανάμεσα στις έννοιες της αξιολόγησης και της επαγγελματικής ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού και ότι αλληλοσυμπληρώνονται. Παράλληλα, κοινή θέση αποτελεί το γεγονός ότι 

πολλά από όσα θεσπίστηκαν σχετικά με την αξιολόγηση, είτε δεν υλοποιήθηκαν είτε δεν 
εφαρμόστηκαν επαρκώς και ότι διαχρονικά ενυπάρχει δυσπιστία από τους εκπαιδευτικούς και τα 
επίσημα σωματεία τους (Λάμπρου, 2017· Φερεσίδη, 2017). 

Επιπλέον, ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης πρωτεύοντα 

ρόλο φαίνεται να έχει η διαμορφωτική αξιολόγηση. Σκοπός της είναι η προσωπική βελτίωση του 
εκπαιδευτικού ως επαγγελματία, με μεθόδους αυτοαξιολόγησης, όπως ο ατομικός φάκελος 
(portfolio) του εκπαιδευτικού, αλλά και ετεροαξιολόγησης. Έτσι, με την συμμετοχή συναδέλφων σε 
σχετική ομάδα, δημιουργείται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο εκπαιδευτικός 

νιώθει ότι μαθαίνει και ότι διαρκώς βελτιώνεται, χωρίς να αισθάνεται ότι απειλείται (Κασσωτάκης, 
2018· Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). 

Στο ίδιο πλαίσιο υποστηρίζεται ότι είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως 
μέρος ενός συστήματος διδασκαλίας και μάθησης, το οποίο θα υποστηρίζει τη διαρκή βελτίωση τόσο 

των ίδιων των εκπαιδευτικών όσο και το επάγγελμα τους ως σύνολο. Έτσι, περισσότερο από την 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σε ατομικό επίπεδο, είναι απαραίτητη η δημιουργία και 
η διατήρηση συνθηκών εργασίας, που προάγουν τη συνεργασία παρέχοντας τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να εργάζονται συλλογικά σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης για τους ίδιους 

και τους μαθητές τους (Darling-Hammond, 2014). 
Καταληκτικά, προτείνεται η θέσπιση και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης με στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σε ένα πλαίσιο που θα περικλείει όλες τις 
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παραμέτρους, οι οποίες συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Λάμπρου, 2017). Μέσα σε ένα 
τέτοιο σύστημα αξιολόγησης, λειτουργώντας ανατροφοδοτικά και υποστηρικτικά, θα παρέχονται οι 
κατάλληλες ευκαιρίες στον εκπαιδευτικό να βελτιώνεται, να μαθαίνει δια βίου και να αναβαθμίζει 
το ρόλο του ως επαγγελματίας.  
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Ο “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ”  
ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

Τζανακάκη Δήμητρα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

Περίληψη 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
είναι η καλή σχέση μεταξύ μαθητή και δασκάλου. Στην ουσία, η σχέση αυτή πρέπει να είναι 
αμφίδρομη, ώστε μαθητής και καθηγητής, να δημιουργούν μία τάξη με θετικές και γεμάτες σεβασμό 
επαφές. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει τις μεταβλητές (κλίμα τάξης, διδακτικές 
στρατηγικές, προσδοκίες εκπαιδευτικών), που ήδη υπάρχουν και επηρεάζουν την ποιότητα της 
επαγγελματικής ζωής του εκπαιδευτικού και συνδέονται με την αποτελεσματικότητα του ίδιου ως 
οντότητα, στη σημερινή, ελληνική, κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2017-2018 προκειμένου να εντοπιστούν οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τον αποτελεσματικό και ικανό εκπαιδευτικό. Χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή στοιχεία 
που συγκεντρώθηκαν σε πρώτη φάση, με συνεντεύξεις σε δείγμα καθηγητών φιλολόγων που 
εργάζονται στην πρωινή ζώνη σε σχολείο της Αθήνας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε δεύτερη 

φάση παρακολουθήσεις σε καθηγητές φιλολόγους σε λύκεια, στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, στον 
Πειραιά. 

 
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματικός καθηγητής, ικανός εκπαιδευτικός, διδασκαλία, νεοελληνική 

γλώσσα. 

1. Εισαγωγή 

Η διδακτική μεθοδολογία έχει ως αφετηρία την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα κάθε 
μαθητή, όπως αυτή διαμορφώνεται τόσο από τη βιολογική του ικανότητα όσο και τη μαθησιακή και 
κοινωνική του ανάπτυξη. Για να μπορέσει να τα πάει καλά με τους διαφορετικούς ρόλους ,ένας 
εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει την κατάλληλη σχέση με τους μαθητές του.Πρέπει να 

ξοδευτεί χρόνος, ώστε η σχέση αυτή να είναι θετική και χρήσιμη. Στην ουσία,η σχέση αυτή πρέπει 
να είναι αμφίδρομη, ώστε μαθητές και καθηγητές να δημιουργούν μία τάξη με θετικές ,απολαυστικές 
και γεμάτες σεβασμό επαφές μεταξύ τους. Η καλή σχέση των μαθητών με τον δάσκαλο προέρχεται 
και από την οπτική που έχουν για εκείνον ως ηγέτη και επιτυχημένο επαγγελματία. Πρέπει οι μαθητές 
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να έχουν εμπιστοσύνη στο δάσκαλό τους και αυτό θα δημιουργηθεί με το αν ,όταν μπαίνει στην τάξη, 
καταλαβαίνουν ότι ξέρει τι πρόκειται να κάνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  

 Οι μαθητές καταλαβαίνουν ότι είναι σε καλά χέρια, όταν ο καθηγητής τους έχει 
αυτοπεποίθηση, γνωρίζει καλά το αντικείμενο διδασκαλίας του, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το 

διδάξει καθώς και τα υλικά και τον εξοπλισμό της τάξης.  
Όσο προετοιμασμένος και αν είναι ένας καθηγητής, αν η επαφή του με τους μαθητές δεν 

λειτουργεί σωστά δεν μπορεί ούτε να τους βοηθήσει να μάθουν ούτε να τους πείσει να τον 
εμπιστευτούν.                                     

Ο μαθητής ,μέσα από τον αγώνα για την κατάκτηση της γνώσης, πρέπει να αισθάνεται 
ευτυχισμένος και ισορροπημένος. Μόνο τότε  μπορεί να κτίσει το δικό του δρόμο στη μάθηση και 
να ενεργοποιήσει όλες του τις δυνάμεις. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Σκοπός:  

Να σκιαγραφηθεί η προσωπικότητα του ικανού και αποτελεσματικού καθηγητή στα πλαίσια 
της διδακτικής καινοτομίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.  

Επιμέρους στόχοι: 

• Να παρατηρηθούν  και να σχολιαστούν μη αποτελεσματικές και πρακτικές επιλογές στη 
διδακτική του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας 

• Να παρατηρηθεί αν οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν τους ρόλους του ικανού καθηγητή, που 

επιλέχθηκαν ως κατάλληλοι μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Στην παρούσα εργασία θα ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος διδασκαλίας του 
μαθήματος της έκφρασης έκθεσης από τον ικανό εκπαιδευτικό, ο οποίος χρησιμοποιεί καινοτομίες 
και διεξάγει ένα ενδιαφέρον μάθημα. Η επιλογή του ερευνητικού προβλήματος προήλθε από κράμα 
παραγόντων.Oι πραγματικές αιτίες είναι ότι: 

• Προσωπικά,θεωρώ ότι το μάθημα της έκφρασης έκθεσης είναι ένα από τα σημαντικότερα 
διδακτικά αντικείμενα, με τα οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές όλη τη διάρκεια των 
σχολικών τους χρόνων. 

o Αν και φιλόλογος, σαν μαθήτρια, θυμάμαι να βαριέμαι το συγκεκριμένο μάθημα. 
o Πολλοί μαθητές δεν γνωρίζουν  ακριβώς τους στόχους του μαθήματος και δε 

θεωρούν ότι έχει πολλά να τους προσφέρει. 

Μετά από πρακτική άσκηση σε δυο Λύκεια, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά,συνάντησα 

εκπαιδευτικούς,οι οποίοι απέφευγαν να αναλάβουν φοιτητή σαν μέντορες, ώστε να τον βοηθήσουν 
να οργανώσει διδασκαλίες στο μάθημα της έκφρασης-έκθεσης στο τμήμα τους. Ακόμα και στο 
πειραματικό Λύκειο, στο οποίο πήγα ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια, πολλοί ικανοί καθηγητές 
παρουσίαζαν άρνηση στην ιδέα να διδάξω στο τμήμα τους αυτό το μάθημα.  

Δείγμα και κλείδα παρατήρησης αναφορικά με τους ρόλους των εκπαιδευτικών στη 

σχολική τάξη 

Η έρευνα χωρίστηκε σε τρία στάδια. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνηθες ερευνητικό 
εργαλείο ποιοτικής έρευνας, η συνέντευξη. Στη συνέχεια, ακολούθησε στοχευμένη παρατήρηση με 

τη βοήθεια κλείδας παρατήρησης. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με ατομική συνέντευξη ενός καθηγητή, 
που θεωρήθηκε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις , ώστε να χαρακτηριστεί «αποτελεσματικός και ικανός 
εκπαιδευτικός».  

Οι καθηγητές που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις ήταν ηλικίας από 40 ως 55, κάτοικοι Αθηνών, 

άνδρες και γυναίκες. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στο 2 ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών. Οι 
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καθηγητές, των οποίων οι διδασκαλίες αποτέλεσαν αντικείμενο παρατήρησης, ήταν στην ίδια 
ηλικιακή ομάδα και εργάζονται σε Γενικό Λύκειο στον Κορυδαλλό. Τέλος, η συνέντευξη με τον 
«καθηγητή-πρότυπο» έλαβε χώρα στο πειραματικό Γυμνάσιο των Αγίων Αναργύρων.    

Το πώς επηρεάζει τους μαθητές ένας εκπαιδευτικός είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Ο τρόπος 

που ντύνεται ,η στάση που κρατά και η συμπεριφορά  μέσα στην τάξη κάνουν μεγάλη εντύπωση 
στους μαθητές. Για αυτόντον λόγο, πρέπει να διευκρινίσει το ποιος  είναι σαν άνθρωπος αλλά και το 
ποιος είναι σαν εκπαιδευτικός. Όταν μπαίνει  μέσα στην τάξη, πρέπει να επιδιώκει να αντιμετωπίζεται 
σαν δάσκαλος πέρα από όλα τα άλλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσει κάποιο 

στερεότυπο του δασκάλου, αλλά να επιδείξει μία προσωπικότητα που να ταιριάζει στο περιβάλλον 
της τάξης. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι μονοδιάστατος, αλλά 
περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πτυχές.  

Κάποιοι εκπαιδευτικοί λειτουργούν αυθόρμητα και υιοθετούν κάποιους από συγκεκριμένους 

ρόλους. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο κάθε ρόλος προσφέρει σε διαφορετικό βαθμό στη διαδικασία 
της μάθησης και ότι ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται και να 
εναλλάσσει αυτούς τους ρόλους μέσα στην τάξη. 

 

ΜΙΚΡΟΕΡΕΥΝΑ  

Συνεντεύξεις 

Οι  παρακάτω συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών κατά τη 
σχολική χρονιά 2017-2018 και τέθηκαν οι εξής ερωτήσεις:  

• Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες στο μάθημα της έκθεσης έκφρασης; 

• ακολουθείτε πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών; 

• πως πρέπει οι πως γίνεται η διόρθωση; 

• είναι ικανοποιητική η χρήση μόνο των σχολικών βιβλίων; 

• υπάρχουν εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί ή προοπτικές αλλαγής και λύσης των συνθηκών 

παρουσίασης του μαθήματος μέσα στην τάξη; 

• να δοθεί η εξήγηση της αντίθεσης ότι ένα τόσο κύριο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις 
με τη μεγαλύτερη αποτυχία στα αποτελέσματα, θεωρείται βαρετό  από τους μαθητές. 

• Οι κυριότερες απαντήσεις των καθηγητών έχουν ως εξής:  

• Προβλήματα και δυσκολίες 

• Πολλά και διαφορετικά τα λάθη, όπως εκφραστικά, επιχειρηματολογικά, συντάξεις, 

υποκειμενικότητα, ασύνδετα σημεία, ατεκμηρίωτα κομμάτια, μισή ανάπτυξη θεμάτων  και 
έλλειψη ιδεών. 

• Λίγος χρόνος 

• Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής όπως προτζέκτορας, ηχογραφημένα κείμενα, τεχνητά μέσα 

και εργαλεία, οπτικό υλικό. 

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

• Μεγάλη ύλη 

• Κείμενα μικρά ειδικά στην Α και στη Β Λυκείου χωρίς ενδιαφέροντα για τους μαθητές 

• Γενικότερα υπάρχει μία ασυνέχεια μεταξύ των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου και της Γ 
Λυκείου 

• Εγκλωβισμός στην πορεία προς τις εξετάσεις 

• Επειδή δεν εξετάζεται και στα άλλα φιλολογικά μαθήματα όπως ιστορία και λογοτεχνία, ο 
χρόνος μιας  σωστής και ολοκληρωμένης  διδασκαλίας δεν επαρκεί. 

• Λίγες  εκθέσεις στο σχολείο γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά, πολλά γραπτά και η σωστή 

διόρθωση πρέπει να είναιεξειδικευμένη. 

• Τα κείμενα δεν είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών ενώ η κάλυψη της ύλης είναι 
υποχρεωτική και αναγκαία. 

• Ορισμένοι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν τα σχολικά βιβλία ως μουσειακά.  
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• Δεν γίνεται να διορθωθούν όλα. Σημαντικότερη διόρθωση είναι η έκφραση. Στην έκθεση 
μπορείς να διορθώσεις νοηματικά, δομικά, ορθογραφικά και εκφραστικά. Πολύ καλή άσκηση 
είναι η προσωπική παρουσία στις διορθώσεις που δεν επιτυγχάνεται όμως λόγω όγκου ύλης, 
αριθμού μαθητών και έλλειψη χρόνου. 

• Οι μαθητές πρέπει να εκφράζονται σωστά γιατί η κριτική επεξεργασία των πληροφοριών θα 
οδηγήσει στο δρόμο της γνώσης που χτίζεται και δημιουργεί εγγράμματους πολίτες. 

• Η άνεση στο λόγο φέρνει και καλή δομή σε αυτόν. 

 
Προτεινόμενες λύσεις- προτάσεις από τους καθηγητές 

• Η ύλη πρέπει να οργανωθεί και να ταξινομηθεί σε θεματικές ενότητες.  

• Οι καθηγητές της Α και Β λυκείου πρέπει να γνωρίζουν την ύλη της Γ λυκείου και στην 

έκθεση- έκφραση και στις ασκήσεις τις γλωσσικές όπως γραμματική και περίληψη. Με αυτόν 
τον τρόπο θα υπάρχει συνέχεια και ουσιαστική διδασκαλία. 

• Να γίνεται χρήση τεχνικών μέσων και συνδυασμού του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας  

με καινοτομίες  ώστε να αρθεί το ενδιαφέρον των μαθητών. 

• Να δουλευτεί η ομαδοσυνεργατική στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου.  

• Να μπορούν να παράγουν και να συνθέτουν γραπτό λόγο. 

• Να κατανοούν τη θεματική έννοια, να οργανώνουν με λογική σειρά τη σκέψη τους, να 

διατυπώνουν και να επιχειρηματολογούν στη θεματική ενότητα. Η  φωτοτυπημένη διόρθωση 
δεν διαβάζεται από τους μαθητές.  

• Να μειωθεί η ύλη και να μοιραστεί στις τρεις τάξεις του Λυκείου. 

• Να εξοπλιστούν τα σχολεία με διαδραστικά εποπτικά μέσα γιατί η εικόνα είναι μέσα στη ζωή 
των παιδιών 

• Καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση 

• Ξεκάθαρα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. 

 

Παρακολουθήσεις  διδασκαλιών 

Στο πλαίσιο των παρακολουθήσεων διδασκαλιών στο μάθημα της έκθεσης και έχοντας 

ολοκληρώσει την κλείδα παρατήρησης επισκέφτηκα το 5ο γενικό ενιαίο Λύκειο Κορυδαλλού για 12 
διδακτικές ώρες. Οι τάξεις που συμμετείχαν στην έρευνα μου ήταν η Β και Γ Λυκείου. 

Η έρευνα αυτή διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018. Προκειμένου να εντοπιστούν οι 
παράγοντες που επηρεάζουν το ρόλο του καθηγητή, χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή στοιχεία σε 

δείγμα καθηγητών φιλολόγων με ειδικότητα στην Έκθεση, που εργάζονται στην πρωινή ζώνη της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε  στην τάξη της κυρίας Κ.  στη Β Λυκείου. Η 
εκπαιδευτικός καθόταν μπροστά στον πίνακα όρθια, όντας αρκετά θερμή ως προς τους μαθητές της. 

Οι οδηγίες της ήταν σαφείς και οι απαντήσεις της ή οι απόψεις της στην ενεργή συζήτηση , έντονες, 
άμεσες και ενίοτε βιαστικές. Η αναγνωστική οδηγία δόθηκε προς συγγραφή διαφόρων συστατικών 
επιστολών βιογραφικού περιεχομένου.Οι μαθητές της τάξης συμμετείχαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 
Η θετική ενέργεια που ανέδυε είτε με λεκτικό είτε με μη λεκτικό τρόπο ενεργοποίησε την τάξη. 

Έδειχνε ότι τη συμπαθούν και οι στιγμές με χιούμορ ήταν ξεχωριστές στα δύσκολα σημεία του 
μαθήματος. Ακούγονταν οι απόψεις των μαθητών, υπήρχε διάλογος με την καθηγήτρια όχι όμως 
μεταξύ τους. Οι ασκήσεις στο σπίτι δόθηκαν με μορφή φωτοτυπίας. Έλειπε η εμβάθυνση και η 
ετυμολογία που οδηγεί σε αυτήν. 

Η δεύτερη επίσκεψη ήταν πάλι στη Β Λυκείου στην κ.Ζ. Το μάθημα ήταν η έκθεση και θέμα 
αυτής η μόδα. Η καθηγήτρια καθόταν στην ίδια θέση όλη την ώρα, όρθια δίπλα στην έδρα της. Δεν 
υπήρχε ενεργή κίνηση και μία απόσταση διακρινόταν ανάμεσα στους μαθητές και σε εκείνη. Σαν 



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

579 

αφόρμηση, δόθηκε ένα ερώτημα το οποίο απάντησαν δύο με τρεις μαθητές από όλη την τάξη.Η 
συζήτηση ήταν ανύπαρκτη. Η καθηγήτρια πέρασε κατευθείαν στο κείμενο και πριν το διαβάσουν οι 
μαθητές ,τους φανέρωσε το κεντρικό νόημα. Δεν αναφέρθηκε ο στόχος της επιλογής θέματος απλά 
δόθηκε η οδηγία. Έπρεπε οι μαθητές να υπογραμμίσουν και να ερμηνεύσουν τα κύρια σημεία του 

μαθήματος. Η καθηγήτρια όμως δεν ήταν υποστηρικτική στο να ανακαλύψουν οι μαθητές τα κύρια 
σημεία. Διάβαζε πάντα εκείνη. Τους ερμήνευε και κατέγραφε στον πίνακα όσα έπρεπε να κάνουν οι 
μαθητές της. Οι οδηγίες της αναιρούνταν από την πράξη της.Πολλές φορές δεν  αρκούνταν στο να 
συμπληρώσει ή να καθοδηγήσει αλλά έλυνε τις ασκήσεις προς επεξεργασία και εμπέδωση, η ίδια.Δεν  

υπήρξε διάλογος. Οι ασκήσεις για το σπίτι δόθηκαν με μορφή φωτοτυπίας. Μία από τις εργασίες για 
το σπίτι ήταν η εύρεση συνωνύμων που δυστυχώς τα περισσότερα ειπώθηκαν από την ίδια. 
Ακούστηκαν λίγες ερωτοαποκρίσεις καθοδηγούμενες και καθόλου προοπτικές για μεταγνώση.  

Η τρίτη παρακολούθηση έγινε στην κ.Μ, στη Β Λυκείου στο μάθημα της έκθεσης  με θέμα 

παρουσίαση κριτικής.Η διδακτική ώρα ξεκίνησε με την ανακοίνωση του θέματος της διδασκαλίας. 
Οι μαθητές μιλούσαν χαμηλόφωνα δείχνοντας να έχουν ένα εποικοδομητικό διάλογο που αφορούσε 
το σχολιασμό της αφόρμησης του θέματος.Η καθηγήτρια καθόταν όρθια πίσω από την έδρα της χωρίς 
να ξανακοιτάξει το βιβλίο της. Το είχε ακουμπήσει κοντά της. Το συμβουλευόταν συχνά αλλά δεν 

ήταν εξάρτημα της .Αφού  δόθηκε η αναγνωστική οδηγία, οι μαθητές απάντησαν. Υπήρξε μεγάλη 
συμμετοχή.Ως καθηγήτρια καθοδηγητής, έκανε κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις και σαν 
καθηγήτρια δασκάλα επαναλάμβανε τις σωστές απαντήσεις και της έγραφε στον πίνακα.Η οπτική 
επαφή βοηθούσε τους μαθητές και τους οδηγούσε σε διορθώσεις. Η καθηγήτρια σχολιάζοντας 

εύστοχα ,προέτρεπε τους μαθητές στην ορθή απάντηση.  
Η επόμενη παρακολούθηση έγινε στον κ.Σ. στην Γ λυκείου. Το μάθημα της έκθεσης αφορούσε 

το ρατσισμό και τον εθνικισμό.Η διδακτική ώρα ξεκίνησε με ερωτήσεις για τις διαφορές τους. 
Ζητήθηκαν διευκρινίσεις και δόθηκαν κάποιες διορθωτικές, μετά από τις πρώτες 

απαντήσεις.Γράφτηκαν στον πίνακα οι λέξεις-κλειδιά, όπως οικονομικά συμφέροντα, τοπικές 
διενέξεις, μεταναστευτική εξαθλίωση, φτώχεια ,σύγχυση, φοβία, απώλεια εθνικής ταυτότητας, 
οικονομική απελευθέρωση, ελεύθερη διακίνηση ,παγκοσμιοποίηση ,διαφοροποίηση του 
πληθυσμού.Οι λέξεις-κλειδιά συνδέθηκαν με στοιχεία που αφορούσαν τις κατευθύνσεις που θα 

οδηγούσαν στις σωστές απαντήσεις. Ο καθηγητής συντόνιζε ,παρενέβαινε διακριτικά μα και 
στοχευμένα.Μετά από έντονο διάλογο δόθηκαν οι πρώτες τεκμηριωμένες απαντήσεις. Αρκετές 
ενστάσεις ακούστηκαν. Γράφτηκαν στον πίνακα τα επιχειρήματα για τις διαφορετικές 
υποστηρικτικές ομάδες. Μετά από την επεξεργασία δόθηκε η οδηγία της ανάπτυξη της θεματικής 

παραγράφου. 
Η τελευταία παρακολούθηση έγινε στην Γ λυκείου στην κ.Τ. Το μάθημα της έκθεσης αφορούσε 

την εκπαίδευση ,τη γυναίκα και την επαγγελματική της αποκατάσταση.Η καθηγήτρια ξεκίνησε με 
μία ανάγνωση δύο κειμένων από το βιβλίο της ιστορίας που αφορούσε την εκπαίδευση στην Αρχαία 

Ελλάδα αλλά και στο Βυζάντιο.Οι ερωτήσεις σχολιασμού από τους μαθητές έρχονταν βροχή. 
Ζητήθηκε από την καθηγήτρια η άποψη των μαθητών για τη σταθερότητα και την πολιτική του 
αρχαίου κόσμου στα χέρια των ανδρών. Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο Βυζάντιο. Πολλοί 
σχολίασαν την ακμή στα χρόνια του Περικλή αλλά και τη Χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.  Οι 

μαθητές από μόνοι τους χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.Οι περισσότεροι δεν έβρισκαν τη σημαντικότητα 
της εκπαίδευσης στη γυναίκα εκείνα τα χρόνια. Λίγοι μίλησαν για την ευκαιρία της επιλογής.Υπήρξε 
έντονος διάλογος μεταξύ των μαθητών.Τότε η καθηγήτρια  έδειξε φωτογραφίες γυναικών που 
άφησαν ιστορία με το όνομα τους, όπως Ασπασία, Θεοδώρα, Ευδοκία και άλλες. Κάποιοι μαθητές 

πήραν το λόγο και είπαν αυτά που ξέρουν. Η καθηγήτρια μοίρασε κείμενα που αφορούσαν τη ζωή 
τους  και έδωσε οδηγία προς ανάγνωση σε όλη την τάξη.Γράφτηκαν στον πίνακα λέξεις και φράσεις 
κλειδιά σαν ιδεοθύελλα.Υπήρχε έντονη κινητικότητα στην τάξη. Όλοι ήθελαν να πουν την άποψή 
τους. Η στιγμή της συγγραφής είχε έρθει.Όλοι έδειχναν ικανοποιημένοι!  
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Συνέντευξη αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 

Ολοκληρώνοντας τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, συναντήθηκα με έναν καθηγητή 

που,κατά την άποψη μου, πληρεί τις περισσότερες προϋποθέσεις του ικανού και αποτελεσματικού 
εκπαιδευτικού. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, το 
σχολείο, στο οποίο ολοκλήρωσα την πρακτική μου. Ο καθηγητής είναι φιλόλογος και διδάσκει και 
το μάθημα της γλωσσικής έκφρασης.  

Πράγματι, ήταν άμεσος ,ευγενικός και πρόθυμος να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του αλλά και 
τις εμπειρίες του από τη σχολική τάξη. Μετά από τις τυπικές συστάσεις,ξεκίνησε μέσα σε κλίμα 
συναδελφικότητας, η συνέντευξη. 

Η πρώτη ερώτησή μου αφορούσε τη μόνιμη αγωνία μου για τον τρόπο διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών γενικά, αλλά και ιδιαίτερα στο μάθημα της Γλώσσας και την προσκόλλησή τους στις 
παραδοσιακές μεθόδους. Του ανέφερα την εμπειρία μου από την πρακτική μου και τις 
παρακολουθήσεις που είχα πραγματώσει και του απηύθυνα τον λόγο. Ερωτήθη κατά πόσο ακολουθεί 
πιστά το σχολικό εγχειρίδιο και το Αναλυτικό πρόγραμμα. Η απάντησή του ήταν άμεση και 

ειλικρινής. Ανέφερε, ότι χρησιμοποιεί το σχολικό εγχειρίδιο σαν οδηγόαλλά εμπλουτίζει τη 
διδασκαλία του με προσθήκες κειμένων που αφορούν τον γραπτό λόγο. Ακολουθεί τις οδηγίες του 
Αναλυτικού Προγράμματος που θέλει τα θέματα να είναι συναφή και να ανήκουν σε θεματικούς 
κύκλους. Επιλέγοντας, βέβαια το κείμενο, φροντίζει να είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών. 

Αν, νοηματικά, ο γραπτός λόγος που εξετάζεται, δεν καλύπτει κάποιο σημαντικό κομμάτι της 
ψυχοσύνθεσης των μαθητών, ενισχύει αυτό με παράλληλο κείμενο από πηγές δικές του. Ανέφερε ένα 
κείμενο της Β Γυμνασίου που αφορά τη φιλία. Κατά τη γνώμη του δεν πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 
κλείνουν τα μάτια στα ενδιαφέροντα των παιδιών και να απαξιώνουν τον τρόπο ζωής τους. Η φιλία 

μέσω του διαδικτύου είναι μια πραγματικότητα για τους νέους οπότε πρέπει να είναι θέμα προς 
μελέτη. Μέσα από την προσέγγιση τονίζονται τα θετικά και τα αρνητικά και πάνω από όλα το 
ενδιαφέρον των δασκάλων για τους μαθητές. Ο καθηγητής τόνισε ότι οι μεγάλοι οφείλουν να μπουν 
στον κόσμο των μικρών και να προσπαθήσουν να τον καταλάβουν. Ο πραγματικός αγώνας γίνεται 

μόνο από μέσα.Τον ίδιο δρόμο ακολουθεί και στη γραμματική και το συνταχτικό. Ενισχύει τα 
φαινόμενα και τις ασκήσεις με καινούριες κατάλληλες προς το δυναμικό της τάξης.  

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε την ομαδοσυνεργατική  διδασκαλία και κατά πόσο τη λειτουργεί 
μέσα στην τάξη.Πιστεύει ακράδαντα ότι πολλές φορές η συμμετοχή των αδύνατων και των 

αδιάφορων μαθητών στην ολομέλεια είναι περιορισμένη. Οι μικρές ομάδες ενισχύουν τη συζήτηση 
και δίνουν λόγο στους περισσότερους. Όταν οι μαθητές ανήκουν σε ομάδα , δε φοβούνται να 
μιλήσουν. Εκφράζονται και επιχειρηματολογούν ευκολότερα. Παύουν να είναι ακροατές. Γίνονται 
ενεργά μέλη της κοινότητας της τάξης.Η αγωνία πολλών εκπαιδευτικών, αν όχι όλων, είναι η πρώτη 

διδασκαλία σε ένα καινούριο τμήμα. Επιθυμούσα, λοιπόν, να μάθω αυτά τα πρώτα βήματα, την 
πρώτη διδακτική ώρα.Ο καθηγητής πιστεύει πάρα πολύ στη δύναμη της σχέσης μεταξύ καθηγητή 
και μαθητών. Αυτή η σχέση σε προσωπικό επίπεδο είναι το ξεκίνημα. Οι μαθητές πρέπει να νιώσουν 
ότι ο άνθρωπος που μπαίνει στην τάξητους θέλει να μοιραστεί μαζί τους τα πάντα. Θέλουν τον δικό 

τους εκπαιδευτικό. Είναι ανάγκη να εξηγηθούν όλα αυτές οι λέξεις που φαντάζουν ακατανόητες 
στους μαθητές. Να μιλήσουν για τη δομή του βιβλίου, να το ανοίξουν , να το επεξεργαστούν, να 
μάθουν την πορεία που θα ακολουθηθεί, τους στόχους και το ενδεχόμενο μιας άλλης δομής που θα 
φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Οι μαθητές πρέπει να έχουν γνώση της διδακτικής διαδικ ασίας. 

Βέβαια, η μέθοδος ελέγχεται από το αποτέλεσμα. Η αξιολόγηση ξεπηδά μέσα από την 
αποτελεσματικότητα του μαθήματος.Η απάντηση του καθηγητή, μου έδωσε την κατεύθυνση για την 
επόμενη ερώτηση. Τι γίνεται, λοιπόν, αν η πορεία δείχνει αναποτελεσματική;Η απάντηση μεστή και 
γεμάτη εμπειρία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί και πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να προσαρμοστεί στα 

νέα δεδομένα και να αλλάζει την ομαδοσυνεργατική σε μετωπική και πάλι από την αρχή.Η πρώτη 
προσέγγιση αποπνέει το σεβασμό στην επιλογή του διπλανού, της παρέας. Πάνω εκεί χτίζεται η 
ομάδα. Οι επιλογές των μαθητών πρέπει να είναι αποδεκτές και στηρίγματα για τη σχέση με το 
δάσκαλο.  
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Η επομένη ερώτηση αφορά την ποικιλία του εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα 
γλωσσικό μάθημα. Ο καθηγητής θεωρεί ότι η χρήση εποπτικών μέσων εμπλουτίζει το μάθημα και 
βοηθά στην αποτελεσματικότητά του. Ο ίδιος, πέρα από το διαδίκτυο και την προβολή επικουρικών 
κειμένων και εικόνων με τον προτζέκτορα, λειτουργεί διαθεματικά και διδάσκει γραμματική μέσα 

από τη μουσική και συγκεκριμένα τους στίχους των τραγουδιών. Ένας από τους στόχους είναι η 
ενεργοποίηση των μαθητών μέσα από θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους.Υπάρχουν 
αυτές οι στιγμές που τα καλύτερα σχέδια διδασκαλίας αλλάζουν. Συμβαίνει διότι το έμψυχο υλικό 
κατευθύνει, κάποιες φορές, σε άλλα μονοπάτια. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, μόνο ένας 

έμπειρος εμψυχωτής γνωρίζει. Ο καθηγητής πρέπει να αφουγκράζεται τις ανησυχίες των μαθητών 
του, απάντησε ο συνάδελφός μου που είχα την τύχη να του πάρω συνέντευξη. Ναι λοιπόν, η πορεία 
του μαθήματος και ειδικά στο μάθημα της Γλώσσας αλλάζει 

 Η επόμενη ερώτηση αναφερόταν στο επίμαχο θέμα της αξιολόγησης. Για να γίνει 

αποτελεσματικό το μάθημα πρέπει να αξιολογούνται οι γνώσεις των μαθητών. Αυτό γίνεται μέσα  
από τις ασκήσεις που έχουν μπει από τον καθηγητή είτε σαν προσθήκη είτε σαν ακολουθία του 
σχολικού βιβλίου. Επισημαίνεται, ότι η επανάληψη είναι πολύ σημαντική. Ο καθηγητής πιστεύει στις 
επαναληπτικές ασκήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.Υπάρχουν πολλοί μαθητές που είτε λόγω 

ελλιπούς διαβάσματος είτε λόγω μαθησιακών δυσκολιών προβληματίζονται στις ασκήσεις 
γραμματικής και συνταχτικού αλλά και στην παραγωγή λόγου.Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος 
να βοηθήσει και να καθοδηγήσει το μαθητή που δυσκολεύεται. Μπορεί και κάποιος από την ομάδα 
να σταθεί δίπλα στο παιδί με τις μαθησιακές  δυσκολίες και να τον πλαισιώσει. Ο ισχυρισμός του 

καθηγητή ήταν ξεκάθαρος. Όλοι για έναν και ένας για όλους.Στην ερώτηση που έκανα για τη δύναμη 
του λάθους, η απάντηση που έλαβα με γέμισε δύναμη, ελπίδα και περηφάνια για το λειτούργημα που 
θέλω να υπηρετήσω. Το λάθος ,μου απάντησε, είναι μέρος της διδακτικής διαδικασίας.  

3.Συμπεράσματα 

Στη δεύτερη αυτή βαθμίδα κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης που αποτελεί το σχολείο, ο 
εκπαιδευτικός καλείται να ενσαρκώσει ρόλους που θα τον οδηγήσουν στην επαγγελματική 

ικανοποίηση, στην αυτοπραγμάτωση αλλά και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή στους 
μαθητές του, στους αυριανούς πολίτες, στο μέλλον που θα στηρίζει το παρόν και θα κρίνει το 
παρελθόν, τόσο ώστε να το αξιοποιήσει. Η δική μας έρευνα ανέδειξε ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να 
υποδύεται πολλούς και πολυσήμαντους ρόλους.  

Από την έρευνα αναδείχθηκαν οι εξής παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και αυτό έχει μεγάλη σχέση με την αποτελεσματικότητά τους: 

• Σχέσεις με τους μαθητές, τους γονείς και τοπικούς παράγοντες της κοινωνίας  

• Σχέσεις με τους συναδέλφους του σχολείου και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  

• Σχολικό κλίμα-Ανατροφοδότηση από τους μαθητές 

• Επαγγελματική ανάπτυξη-Επιμόρφωση 

• Διοικητική οργάνωση και διεύθυνση 

• Κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή 

• Σχολικά εγχειρίδια 

Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει ρόλο μύστη της μαθησιακής διαδικασίας. Διευκολύνει, 

προσανατολίζει, συμβουλεύει, ενθουσιάζει, ενθαρρύνει, συμμετέχει στη θέσπιση κριτηρίων και, 
χωρίς να αποτελεί το όριο του μαθητή του, συμμετέχει στην ανακάλυψη της γνώσης αντί να την 
παρέχει έτοιμη, μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία. Είναι αυτός που υλοποιεί το εκάστοτε 
Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Από τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησα, δεν υπήρχε κάποιος που να ισχυρίστηκε, σε 
μετέπειτα συζήτηση μας, ότι δεν εύρισκε ικανοποίηση στο να διδάσκει. Ο καθένας ακολουθούσε 
συνειδητά ή μη, μια προσωπική θεωρία γύρω από τη διδασκαλία. Στη συνείδηση τους, ασκούσαν το 
επάγγελμά τους αποτελεσματικά και αποδοτικά, κάνοντας όσα μπορούν με τα μέσα που διέθεταν. Οι  
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συνεντέυξεις  και κυρίως οι παρακολουθήσεις έδειξαν αυτή τη γενικότερη τάση να αποδίδονται οι 
ευθύνες για τα αρνητικά μαθησιακά αποτελέσματα και την έλλειψη ποιότητας στη διδακτική 
διαδικασία σε πολλούς παράγοντες που όμως δεν άπτονταν των καθηκόντων και των ευθυνών των 
εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, όπως προαναφέρθηκε, κατέδειξαν τις 

ανεπάρκειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που οφείλονται είτε σε  ο ικονομική 
δυσχέρεια του κράτους και κατά συνέπεια των σχολείωνείτε σε ανορθόδοξο σχεδιασμό του 
Αναλυτικού Προγράμματος, ο οποίος δεσμεύει τους εκπαιδευτικούς. Κανένας δεν χαρακτηριζόταν 
από μετριοπάθεια και δεν αναρωτήθηκε αν εκείνος δεν είναι αρκετά αποτελεσματικός και επαρκής 

να εργαστεί στα νέα δεδομένα ή αν μπορεί να προσαρμόσει τη διδασκαλία του κατάλληλα.  Έλειπε 
η αυτοαξιολόγηση, η διάθεση δημιουργίας κοινότητας μάθησης με τους συναδέρφους τους , αλλά 
κυρίως η διάθεση δημιουργίας ερευνητικής ομάδας με τους μαθητές τους. Οι νοοτροπίες προσιδίαζαν 
σε έναν πιο παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας με κέντρο τον δάσκαλο και όχι τον μαθητή.  

Από την άλλη μεριά, ο τρόπος της διδασκαλίας που περιέγραψε ο καθηγητής -πρότυπο, 
φαινόταν να είναι εποικοδομητικός και γόνιμος. Ο εκπαιδευτικός ήταν ενθουσιώδης και μόνο που 
μιλούσε για το μάθημα, ενώ φαινόταν να έχει τη διάθεση να παροτρύνει τα παιδιά να συμμετέχουν 
ενεργά σε κάθε μαθησιακή δραστηριότητα. Το μάθημα του, ακουγόταν ενδιαφέρον, αφού οι μαθητές 

θα δρούσαν σαν μικροί ερευνητές και η παρέμβαση του εκπαιδευτικού ήταν διακριτική. Επιδιώκει 
να υπάρχει σεβασμός προς τον ομιλητή  είτε είναι ο εκπαιδευτικός είτε κάποιος συμμαθητής. Ο 
χρόνος του μαθήματος είναι προσχεδιασμένος και καλά οργανωμένος και ,συνεπώς, σωστά 
κατανεμημένος ,ώστε να υλοποιηθούν όλοι οι διδακτικοί στόχοι που τίθενται κάθε φορά. Βέβαια, 

πάντα υπάρχει η αγωνία της μη ολοκλήρωσης. Ένα στοιχείο που παρατήρησα αφορά στη δύναμη 
του λάθους. Είχε  την πρόθεση να αξιοποιεί δημιουργικά τις λανθασμένες απαντήσεις  των μαθητών 
και να δίνει παρότρυνση για νέους δρόμους.  

Βρισκόμαστε σε μια εποχή έντασης της γνώσης και της πληροφορίας. Η ίδια ταχύτητα με την 

οποία αναπτύσσεται η γνώση, συντελεί και στη γρήγορη παλαίωσή της. Το σχολείο, ανοικτό στις 
εξελίξεις και στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, στελεχωμένο με εκπαιδευτικούς παιδαγωγικά 
και διδακτικά άρτια καταρτισμένους, μπορεί να ξεπεράσει την κρίση και τα προβλήματα που το 
χαρακτηρίζουν και με μακροπρόθεσμο, ορθολογικό εκπαιδευτικό προγραμματισμό να αναβαθμιστεί  

ουσιαστικά. Βέβαια, ένας άρτια επιστημονικά και παιδαγωγικά εκπαιδευτικός δεν αρκεί για να 
μετατρέψει μόνος του ένα σχολείο από μη αποτελεσματικό σε αποτελεσματικό, ο κάθε εμπλεκόμενος 
στη σχολική μονάδα έχει ένα ρόλο σημαντικό να επιτελέσει, έτσι ώστε να  εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα όλων των όψεων του συστήματος. 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  
ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

Τσεπραηλίδου Αγγελική  

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 

Βακάλη Άννα 

Ε.ΔΙ.Π.  Δημιουργικής Γραφής, Παν.Δυτ.Μακεδ. 
 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενό της την εφαρμογή των αφηγηματικών τεχνικών στη 
διαφήμιση, μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Ο δημιουργικός λόγος είναι αυτός που 
μπορεί να δώσει μια νέα προοπτική στην κατανόηση των αφηγηματικών τεχνικών, και μάλιστα, όχι 

μόνο μέσω των λογοτεχνικών κειμένων, αλλά και με άλλες μορφές κειμένων, όπως είναι οι 
διαφημίσεις, οι οποίες αξιοποιούν ιστορίες και αφηγηματικές τεχνικές. Αρχικά, δίνονται τα 
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θεωρητικά στοιχεία για τις αφηγηματικές τεχνικές και τη διαφήμιση και στη συνέχεια προτείνονται 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Οι δραστηριότητες απευθύνονται 
σε μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Παρουσιάζονται κατάλληλα σχεδιασμένες 
ασκήσεις, ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν τις αφηγηματικές τεχνικές με παιγνιώδη τρόπο, να 

κατακτήσουν τις τεχνικές δημιουργίας κειμένων και να οδηγηθούν προς την παραγωγή ανάλογων 
ειδών. Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από τον καθένα που ενδιαφέρεται για τον 
δημιουργικό λόγο.  

 

Λέξεις κλειδιά: αφηγηματικές τεχνικές, δημιουργική γραφή, διαφήμιση.  

1. Εισαγωγή  

Η αφήγηση, δηλαδή η προφορική ή γραπτή παρουσίαση ενός γεγονότος ή μιας σειράς 
γεγονότων, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επικοινωνίας των ανθρώπων. Για αυτό, έγινε 
αντικείμενο μελέτης και οδηγηθήκαμε στη δημιουργία της επιστήμης της αφηγηματολογίας  
(Βακάλη, 2020: 9). Η αφηγηματολογία μελετά τις αφηγηματικές τεχνικές, που είναι βασικές για την 

κατανόηση της αφήγησης. Για να εμπεδωθούν όμως καλύτερα οι αφηγηματικές τεχνικές είναι 
απαραίτητο η διδασκαλία να μη σταματάει στην απλή αναζήτησή τους, αλλά να δίνει μία νέα 
προοπτική (Αρετάκη, 2013: 141 - 152), να υπάρχει ουσιαστική κατανόηση των τεχνικών και κριτική 
προσέγγιση του κειμένου (Φρυδάκη 2003, 149-152). Ο δημιουργικός λόγος είναι αυτός που μπορεί 

να δώσει αυτήν τη νέα προοπτική, γιατί μπορεί να εξετάσει τις τεχνικές της αφηγηματολογίας και να 
τις αναγάγει σε έναν ελκυστικό, γοητευτικό μύθο (Μιχαηλίδης, 2018: 82). Μάλιστα, αυτό αποκτά 
και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όταν δεν γίνεται σε ένα παραδοσιακό λογοτεχνικό κείμενο αλλά σε μία 
διαφήμιση, γιατί, άλλωστε, οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να αφηγούνται την ιστορία 

του προϊόντος τους μέσα από μία στοχευμένη αφήγηση (Roberts 2003:75). Ο κύριος στόχος, δηλαδή, 
της συγκεκριμένης εργασίας είναι να γίνει εφαρμογή των αφηγηματικών τεχνικών με τη χρήση του 
δημιουργικού λόγου σε διαφημίσεις.  

Στόχοι 

Γνωστικοί 

Αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν: 

• Τα είδη του αφηγητή και τα είδη της εστίασης, για να χρησιμοποιούν σε δικά τους κείμενα 
το κατάλληλο είδος αφηγητή και το κατάλληλο είδος εστίασης για την καλύτερη απόδοση 

του περιεχομένου.  

• Τον τρόπο αλλαγής του είδους του αφηγητή, της εστίασης και της οπτικής γωνίας. 

• Τη λειτουργία του διαλόγου και τον τρόπο γραφής του, πώς, δηλαδή, μπορούν να αποδίδουν 

πειστικά τον διάλογο ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα. 

• Τη λειτουργία του εσωτερικού μονολόγου και τον τρόπο γραφής του, πώς, δηλαδή, μπορούν 
να αποδίδουν πειστικά τον εσωτερικό μονόλογο ενός προσώπου.   

• Την τάξη και τη σειρά του χρόνου στην αφήγηση και συγκεκριμένα τις αναδρομικές και τις 

προδρομικές αφηγήσεις και την αρχή in medias res και να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά και στα δικά τους κείμενα. 

• Τη διάρκεια του χρόνου στην αφήγηση και συγκεκριμένα τον τρόπο χρήσης, τον ρόλο και τη 

χρησιμότητα των επιταχύνσεων και των επιβραδύνσεων σε μία αφήγηση και να είναι σε θέση 
να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και στα δικά τους κείμενα. 

• Τη συχνότητα του χρόνου στην αφήγηση και συγκεκριμένα τις μοναδικές, τις πολυμοναδικές, 
τις επαναληπτικές και τις θαμιστικές αφηγήσεις και τον ρόλο τους και να είναι σε θέση να τις 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και στα δικά τους κείμενα. 



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

584 

• Τον τρόπο απόδοσης δημιουργικής και πρωτότυπης γραφής με αφορμή κάποιο άλλο κείμενο 
αλλά και με βάση τις εμπειρίες τους και τη φαντασία τους.  

• Τον τρόπο λειτουργίας και τις τεχνικές της διαφήμισης. 

Παιδαγωγικοί 

Αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

• Να εξασκήσουν τη φαντασία τους. 

• Να μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.  

• Να προβληματίζονται για βασικά κοινωνικά ζητήματα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1.1.Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Λογοτεχνία 

Στο μάθημα της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, εκτός από ποιητικά, πεζογραφικά και θεατρικά 
κείμενα, περιλαμβάνονται στίχοι τραγουδιών, γκράφικ νόβελς και κόμικς. Υποστηρικτικά για όλα τα 

παραπάνω είδη αξιοποιείται οπτικοακουστικό ή άλλο ψηφιακό υλικό (π.χ. ταινίες, θεατρικές 
παραστάσεις σε βιντεοσκοπημένη μορφή, έργα από τον  χώρο των αναπαραστατικών και πλαστικών 
τεχνών, μουσική) (ΑΠΣ, 2021: 9) 

Το συγκεκριμένο σχέδιο συνδέεται με τους εξής στόχους του νέου Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών των μαθημάτων της Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας: 

Στόχοι Λογοτεχνίας 

Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

• Να καλλιεργήσουν το γλωσσικό τους αίσθημα ασκούμενοι/ες στον προφορικό και στον 
γραπτό λόγο, μιλώντας /χάρη στα/με/ για/ τα κείμενα και μετέχοντας σε δραστηριότητες 
δημιουργικής γραφής.  

• Να αξιοποιούν θεατρικές τεχνικές αναλαμβάνοντας ρόλους με βάση τα κείμενα και να 

μετακινούνται από το άλλοτε στο σήμερα από το εδώ στο αλλού.  

• Να τροφοδοτούν με τις ερωτήσεις και τις απορίες τους τον διάλογο με και για τα κείμενα, 
ώστε να καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η ενσυναίσθηση των συμμετεχόντων / 
συμμετεχουσών.  

• Να αξιολογούν κατεστημένες αντιλήψεις και να λαμβάνουν θέση απέναντι στα κοινωνικά 
ζητήματα (ΑΠΣ, 2021: 6-8). 

• Στόχοι Γλώσσας 

• Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

• Να συνειδητοποιήσουν τις φωνολογικές, τις μορφολογικές και τις συντακτικές δομές της 
γλώσσας ως διαθέσιμες πηγές για τον σχηματισμό νοημάτων.  

• Να διευρύνουν τον λεξιλογικό τους εξοπλισμό, ως διαθέσιμο πόρο νοηματικού σχεδιασμού, 

σε επίπεδο βασικού και εξειδικευμένου λεξιλογίου. 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των γλωσσικών επιλογών την ομιλητών/τριών, μέσω της 
συνειδητοποίησης των σημασιών και των συνυποδηλώσεών τους σε συγκεκριμένο 

επικοινωνιακό, κοινωνικό και πολιτισμικό περικείμενο.  

• Να επιλέγουν τις κατάλληλες γραμματικές δομές και τους κατάλληλους λεξιλογικούς τύπους 
για τη δημιουργία συγκεκριμένων νοημάτων στο πλαίσιο της πρόσληψης και της παραγωγής 
λόγου (ΑΠΣ, 2021: 7) 
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2.1.2.Μεθοδολογία 

Παρουσίαση θεωρητικών στοιχείων, παρακολούθηση διαφημίσεων, ερμηνεία, ανάλυση, 

διάλογος. 

2.1.3.Βαθμίδα στην οποία απευθύνεται 

Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

2.2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Αφήγηση είναι η πράξη επικοινωνίας με την οποία παρουσιάζεται, προφορικά ή γραπτά, ένας 
γεγονός ή μια σειρά γεγονότων, είτε πραγματικών είτε μυθοπλαστικών. Την αφήγηση τη συναντάμε 
στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, στη διαφήμιση, στο τραγούδι, στο θέατρο, στην καθημερινή 
μας ζωή και σε πολλές άλλες δραστηριότητες (Παρίσης Ι. & Παρίσης Ν., 2013: 28 – 29). Οι τρόποι 

διαμόρφωσης μιας διήγησης έγιναν αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών και δημιουργήθηκε η 
επιστήμη της αφηγηματολογίας, με βασικότερο εκπρόσωπο τον Gérard Genette. 

Σύμφωνα με την επιστήμη της αφηγηματολογίας, οι βασικές αφηγηματικές τεχνικές είναι οι 
εξής: 

• Τα είδη του αφηγητή με βάση τη συμμετοχή του ή όχι στην ιστορία, που είναι τα εξής:   
     Ετεροδιηγητικός αφηγητής: ο αφηγητής που δεν συμμετέχει στην ιστορία, αφηγείται σε τρίτο 

πρόσωπο τα γεγονότα και γνωρίζει τα πάντα για την ιστορία και τους ήρωες (π.χ. Ο αφηγητής της 
Ιλιάδας και της Οδύσειας).   

     Ομοδιηγητικός αφηγητής: ο αφηγητής που συμμετέχει στην ιστορία που αφηγείται, είτε ως 
βασικός ήρωας, είτε ως απλός παρατηρητής είτε ως μάρτυρας  Αν όμως είναι ο πρωταγωνιστής 
της ιστορίας που αφηγείται, τότε μιλάμε για αυτοδιηγητικό αφηγητή (π.χ. Στα αυτοβιογραφικά 
μυθιστορήματα) (Genette, 2017: 319 - 323˙ Κωτόπουλος, 2019: 8). 

• Η εστίαση στην αφήγηση, δηλαδή η οπτική γωνία από την οποία παρουσιάζοναι τα γεγονότα, που 
μπορεί να διακριθεί σε: 

     Μη εστιασμένη αφήγηση ή αφήγηση με μηδενική εστίαση, όταν ο αφηγητής γνωρίζει 
περισσότερα από τον ήρωα της αφήγησης (αφηγητής > ήρωας αφήγησης). Αφηγητής θεός (π.χ. Ο 

αφηγητής της Ιλιάδας και της Οδύσειας).  
     Αφήγηση με εσωτερική εστίαση, όταν ο αφηγητής γνωρίζει όσα και ο ήρωας της αφήγησης 

(αφηγητής = ήρωας αφήγησης), δηλαδή έχει γνώση μόνο όσων επιτρέπονται από την ανθρώπινη 
φύση του (π.χ. Ο Οδυσσέας που αφηγείται τις περιπέτειές του στους Φαίακες).   

     Αφήγηση με εξωτερική εστίαση, όταν ο αφηγητής γνωρίζει λιγότερα από τον ήρωα της αφήγησης 
(αφηγητής < ήρωας αφήγησης). Ο ήρωας δρα μπροστά στα μάτια του αναγνώστη, χωρίς όμως ο 
αναγνώστης να μπορεί να καταλάβει τις σκέψεις του. Αφηγητής κάμερα. (π.χ. Στα αστυνομικά 
μυθιστορήματα) (Genette, 2017:  260 - 261˙ Κωτόπουλος, 2019: 12). 

• Οι αφηγηματικοί τρόποι, που είναι βασικό μέρος των αφηγηματικών τεχνικών, γιατί είναι οι 
τρόποι με τους οποίους αφηγείται κάποιος και είναι οι εξής: 

  -  Αφήγηση ή έκθεση, που χωρίζεται στα εξής: 

       διήγηση: αφηγείται ένας απρόσωπος παντογνώστης αφηγητής με τη δική του φωνή σε 
γ΄πρόσωπο μεταφέροντας όλα τα γεγονότα και όλες τις άλλες φωνές. Η παρουσίαση είναι 
υποκειμενική. 

       μίμηση: αφήγηση από ένα πλαστό πρόσωπο συνήθως σε α΄ πρόσωπο.  

διάλογος. 
μικτός τρόπος: τα γεγονότα παρουσιάζονται από έναν αφηγητή, είτε απρόσωπο είτε πλαστό, 
αλλά η αφήγησή του διακόπτεται από την παρεμβολή άλλων προσώπων που διαλέγονται σε ευθύ 
λόγο.  

    - Εσωτερικός μονόλογος: αποδίδονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα κάποιου προσώπου σε α΄ 
πρόσωπο.  



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

586 

    - Ελεύθερος πλάγιος λόγος: Συνδυάζονται η φωνή του αφηγητή και του προσώπου του οποίου 
μεταφέρει τα λόγια ο αφηγητής. Οι λέξεις ή οι φράσεις ενός ήρωα μεταφέρονται από τον 
αφηγητή χωρίς την ύπαρξη κάποιου λεκτικού ρήματος που να τις εισάγει. (π.χ. Την αγαπούσε 
αυτός). 

   - Περιγραφή: Υπάρχει αναπαράσταση προσώπων, τόπων, αντικειμένων και φαινομένων. Είναι 
στατική. Εντάσσεται στους αφηγηματικούς τρόπους, παρόλο που ουσιαστικά δεν ανήκει σε 
αυτούς. 

   - Σχόλιο: Η γνώμη ή η κρίση του αφηγητή που συνοδεύει τον λόγο των ηρώων (Βακάλη, 2020: 12 

– 13).  

• Ο χρόνος της αφήγησης, που μελετάται και προσδιορίζεται με βάση τα εξής στοιχεία:  
Τάξη – Σειρά:  η διαδοχή που έχουν τα γεγονότα μέσα στην  αφήγηση σε σχέση με τη διαδοχή που 
έχουν τα γεγονότα μέσα στην ιστορία Αν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στη διαδοχή που έχουν τα 

γεγονότα μέσα στην ιστορία και στη διαδοχή που έχουν τα γεγονότα μέσα στην αφήγηση έχουμε 
αναχρονίες, που είναι οι εξής:   
Η αρχή in medias res, που η έναρξη της αφήγησης είναι μεταγενέστερη από τη χρονική αφετηρία της 
ιστορίας (π.χ. Οδύσσεια). 

Η ανάληψη, όπου ανακαλείται και αναφέρεται εκ των υστέρων ένα προγενέστερο γεγονός (Ένα από 
τα πρώτα και γνωστότερα παραδείγματα ανάληψης συναντάμε στην Οδύσσεια, όταν διακόπτεται η 
γραμμική αφήγηση και ο Οδυσσέας, με την εξιστόρηση του μπροστά στους Φαίακες, μας πληροφορεί 
για τις περιπέτειες που έζησε πριν καταλήξει στο νησί).  

Η πρόληψη, όπου εξιστορείται ή αναφέρεται εκ των προτέρων ένα μεταγενέστερο γεγονός (π.χ. Στα 
προοίμια της Ιλιάδας και της Οδύσειας, όπου παρουσιάζεται με έμμεσο τρόπο τι θα συμβεί στο 
μέλλον) (Genette, 2017: 100). 
Διάρκεια  

Διάρκεια είναι ο χρόνος που απαιτείται για να διαβάσει κάποιος ένα αφήγημα και έχουμε τους εξής 
τύπους ως προς τη διάρκεια: 
Ισοχρονία / Σκηνή: η πλήρης ταύτιση του χρόνου της ιστορίας με τον χρόνο της αφήγησης. Τη 
συναντάμε στους διαλόγους (ΧΑ = ΧΙ) (Genette, 2017: 161˙ 176 - 179).  

Ανισοχρονίες: με βάση τη διαφορά ανάμεσα στον χρόνο της ιστορίας και τον χρόνο της αφήγησης, 
δημιουργούνται οι ανισοχρονίες, δηλαδή οι επιταχύνσεις και οι επιβραδύνσεις (Genette, 2017: 151).  
  
Επιτάχυνση: ο χρόνος της αφήγησης είναι μικρότερος από τον χρόνο της ιστορίας (ΧΑ < ΧΙ) 

(Genette, 2017: 161). 
Μορφές επιτάχυνσης: 
Περίληψη: η αφήγηση γεγονότων χωρίς λεπτομέρειες (Genette, 2017: 162 - 165). 
Έλλειψη: η απουσία της συνοπτικής αφήγησης, της περιγραφικής παύσης, η χρονική έλλειψη και όχι 

η μη αναφορά ενός στοιχείου της αφήγησης, που ονομάζεται παράλειψη  (Genette, 2017: 172 - 176). 
Επιβράδυνση: ο χρόνος της αφήγησης είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο της ιστορίας (ΧΑ > ΧΙ) 
(Genette, 2017: 161). 
   Μορφές επιβράδυνσης: 

Παύση (περιγραφική): διακόπτεται η αφήγηση και παρεμβάλλονται περιγραφές.  
Παρέκβαση: σχόλιο ή στοχασμός που διακόπτει τη δράση και αλλάζει τον αφηγηματικό ρυθμό. 
Γίνεται συνήθως από τον αφηγητή και είναι σε χρόνο Ενεστώτα (Genette, 2017: 165 – 172). 
Συχνότητα  

Συχνότητα είναι η σχέση της εμφάνισης ενός γεγονότος μέσα στην ιστορία και της παρουσίασής του 
μέσα στην αφήγηση, δηλαδή πόσες φορές συνέβη ένα γεγονός στην ιστορία και πόσες φορές 
παρουσιάζεται μέσα στην αφήγηση (Genette, 2017: 181). 
Είδη συχνότητας 

Μοναδική ή ενική αφήγηση: Αφήγηση μία φορά αυτού που συνέβη μία φορά (1Α = 1Ι). Θεωρείται 
η πιο φυσική αφήγηση.  
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Πολυμοναδική αφήγηση: Αφήγηση ν φορές αυτού που συνέβη ν φορές. (νΑ / νΙ).  
Επαναληπτική αφήγηση: Αφήγηση ν φορές αυτού που συνέβη μία φορά (νΑ / 1Ι).  
Θαμιστική αφήγηση: Αφήγηση μία φορά αυτού που συνέβη ν φορές (1Α / νΙ). Genette, 2017: 182 – 
186). 

 

Διαφήμιση 

Οι σύγχρονες θεωρίες της επικοινωνίας υποστηρίζουν ότι ο καταναλωτής δεν αγοράζει πλέον 

το προϊόν αλλά την ιστορία που αυτό διηγείται. Για αυτό, οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν 
να αφηγούνται την ιστορία του προϊόντος τους μέσα από μία στοχευμένη αφήγηση. Κάθε μάρκα 
πρέπει να έχει να πει μια ιστορία, για να μπορέσουν να πουληθούν τα προϊόντα, γιατί, μέσω των 
ιστοριών, οι καταναλωτές κατανοούν και διατηρούν καλύτερα τις πληροφορίες (Roberts 2003:75 και 

89). Το προϊόν που μπορεί να πει μια καλή, αυθεντική ιστορία το εμπιστεύεται και το αγαπάει 
περισσότερο το κοινό και παρακινείται να το αγοράσει, γιατί οι ιστορίες φέρνουν τους ανθρώπους 
πιο κοντά (Κωτόπουλος, Βακάλη & Φειδάς, 2016).  Σε μία διαφήμιση, η ιστορία διαμορφώνεται 
ανάλογα με τον στόχο του αφηγητή. Έτσι, η αφήγηση μπορεί να παρουσιάζει το ιστορικό, τ ις 

προκλήσεις, τις επιτυχίες και την αξία του προϊόντος, μπορεί να περιγράφει πώς μία επιτυχημένη 
δράση ολοκληρώθηκε στο παρελθόν και έτσι να δείχνει στο κοινό πώς θα καταφέρουν κάτι 
αντίστοιχα επιτυχημένο (Roberts 2003:75 και 89-90). Η αφηγηματική θεωρία παρέχει όλο το 
απαραίτητο υλικό στους διαφημιστές για να σχεδιάσουν τις διαφημίσεις τους και να αφηγούνται τις 

ιστορίες τους. Η αφήγηση μπορεί να γίνει ακόμη και μέσα από εικόνες. Ο αφηγητής μπορεί να είναι 
είτε φανερός, είτε καλυμμένος, είτε ομοδιηγητικός, είτε αυτοδιηγητικός, είτε ετεροδιηγητικός. 
Μάλιστα, πολλές φορές η ίδια η μάρκα λειτουργεί ως αφηγητής, είτε φανερός είτε καλυμμένος 
(Κωτόπουλος, Βακάλη & Φειδάς, 2016). 

2.3. Δραστηριότητες 

ΜΠΙΡΑ ΑΛΦΑ (Ο σύνδεσμος είναι ενεργός) 

Μπαμπάς: Έλα, ξύπνα. 
Μπαμπάς: Άρη. 
Μπαμπάς: Γιε μου. 
Διαφήμιση της μπίρας ΑΛΦΑ, που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2017. Στηρίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά στην αφήγηση μέσα από τις εικόνες και πλαισιώνεται από το τραγούδι «Κάποιες 
φορές», που κυκλοφόρησε το 1995 σε στίχους Εύης Δρούτσα, μουσική Στέφανου Κορκολή και 
ερμηνεία Δημήτρη Μητροπάνου και Στέφανου Κορκολή. Ο τίτλος της διαφήμισης είναι «Ένα βήμα 
αρκεί για να έρθεις κοντά στους ανθρώπους σου» και προβάλλει τις αξίες και τους δυνατούς δεσμούς 
της οικογένειας, θυμίζοντάς μας ότι ένα βήμα αρκεί για να γίνουμε πιο απλοί, πιο αυθόρμητοι και 

πιο αυθεντικοί και να έρθουμε πιο κοντά.  

https://www.youtube.com/watch?v=P04_V3pAmHk
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Στη συγκεκριμένη διαφήμιση, η κάμερα έχει τον ρόλο του ομοδιηγητικού αφηγητή με 
εξωτερική εστίαση, γιατί καταγράφει ό,τι βλέπει, ενώ το τραγούδι που ακούγεται έχει τον ρόλο του 
αυτοδιηγητικού αφηγητή με εσωτερική εστίαση, γιατί παρουσιάζει προσωπικά συναισθήματα.  

Κριτήρια επιλογής της διαφήμισης 

Η συγκεκριμένη διαφήμιση επιλέχθηκε για να μελετηθούν και να εμπεδωθούν τα εξής θέματα:  

• Πώς μπορεί η αφήγηση να γίνει με διπλό τρόπο, δηλαδή από τη μία η κάμερα να έχει τον ρόλο 
του ομοδιηγητικού αφηγητή με εξωτερική εστίαση και από την άλλη, την ίδια ακριβώς στιγμή, το 
τραγούδι να έχει τον ρόλο του αυτοοδιηγητικού αφηγητή με εσωτερική εστίαση.  

• Οι δυνατοί δεσμοί της οικογένειας.  
 

Δραστηριότητες σε σχέση με τον αφηγητή και την εστίαση  

Αφού παρακολουθήσετε προσεκτικά το παραπάνω βίντεο, όπου προβάλλεται διαφήμιση της  μπίρας 
ΑΛΦΑ, επεξεργαστείτε δημιουργικά το παρακάτω θέμα: 

Στη συγκεκριμένη διαφήμιση η αφήγηση γίνεται με διπλό τρόπο. Από τη μία η κάμερα επιτελεί τον 
ρόλο του ομοδιηγητικού αφηγητή με εξωτερική εστίαση που καταγράφει ό,τι βλέπει, από την άλλη 
το τραγούδι που πλαισιώνει τη διαφήμιση εκφράζει συναισθήματα και σκέψεις του πρωταγωνιστή 
σε πρώτο πρόσωπο, οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει ρόλο αυτοδιηγητικού αφηγητή με εσωτερική 

εστίαση. Παρουσιάστε την ιστορία από ετεροδιηγητικό αφηγητή με μηδενική εστίαση, σε τρίτο 
πρόσωπο, να είναι δηλαδή ο παντογνώστης αφηγητής.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Με την υλοποίηση της δραστηριότητας αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες: 
Να αντιλαμβάνονται ότι στη διαφήμιση η αφήγηση μπορεί να γίνεται μέσω της κάμερας που 

λειτουργεί ως ομοδιηγητικός αφηγητής με εξωτερική εστίαση και μέσω τραγουδιού που λειτουργεί 
ως αυτοδιηγητικός αφηγητής με εσωτερική εστίαση και να μπορούν να παρουσιάζουν την αφήγηση 
αυτή από ετεροδιηγητικό αφηγητή με μηδενική εστίαση, δηλαδή τον παντογνώστη αφηγητή.  

Δραστηριότητες σε σχέση με τους αφηγηματικούς τρόπους 

Αφού παρακολουθήσετε προσεκτικά το παραπάνω βίντεο, όπου προβάλλεται διαφήμιση  της  μπίρας 
ΑΛΦΑ, επεξεργαστείτε δημιουργικά το παρακάτω θέμα: 
1.Καταγράψτε τον διάλογο ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο μετά τη συνάντησή τους στο λιμάνι, 

όπου ο γιος προσποιήθηκε ότι δεν τον γνώριζε. Να φανεί μέσα από τα λόγια του πατέρα ο πόνος 

του και μέσα από τα λόγια του γιου η μεταμέλειά του.  
2.Στη συγκεκριμένη διαφήμιση πρωταγωνιστές είναι ο πατέρας και ο γιος. Η μητέρα της ιστορίας 

κάνει απλώς μία πολύ μικρή εμφάνιση. Να καταγράψετε σε εσωτερικό μονόλογο τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά που έχει εξαιτίας της τεταμένης σχέσης του συζύγου της με τον γιο της.  

3.Υποθέστε ότι υπάρχει ένταση στις σχέσεις σας με τον  πατέρα σας ή τη μητέρα σας. Να 
καταγράψετε στο ημερολόγιό σας, σε πρώτο πρόσωπο, σε εσωτερικό μονόλογο, τις σκέψεις σας 
και τα συναισθήματά σας για την ένταση αυτή.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

• Να μπορούν να καταγράφουν τον διάλογο ανάμεσα σε δύο αγαπημένα πρόσωπα που το ένα 
στεναχώρησε το άλλο, αλλά στη συνέχεια το μετάνιωσε και να φαίνεται αυτό από τα λόγια του.  

• Να μπορούν να καταγράφουν τον εσωτερικό μονόλογο ενός προσώπου που στεναχωριέται για την 
ένταση που υπάρχει ανάμεσα σε αγαπημένα του πρόσωπα.  

• Να μπορούν να καταγράφουν με εσωτερικό μονόλογο τις προσωπικές τους εμπειρίες και τα 
συναισθήματά τους για τις σχέσεις τους με αγαπημένα τους πρόσωπα.  

• Να αντιλαμβάνονται τους δυνατούς δεσμούς της οικογένειας.  
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Δραστηριότητες σε σχέση με τον χρόνο 

Αφού παρακολουθήσετε προσεκτικά το παραπάνω βίντεο, όπου προβάλλεται διαφήμιση  της  μπίρας 

ΑΛΦΑ, επεξεργαστείτε δημιουργικά το παρακάτω θέμα: 
1. Υποθέστε ότι γίνεται ένας διαγωνισμός αφήγησης ιστοριών από αντικείμενα και η μπίρα ΑΛΦΑ 

έχει να αφηγηθεί με αναδρομική αφήγηση την πιο συγκινητική της ιστορία. Είστε η μπίρα ΑΛΦΑ 
και αφηγείστε σε πρώτο πρόσωπο σε παρελθοντικό χρόνο τη συγκεκριμένη ιστορία.  

2. Να αφηγηθείτε την τελευταία σκηνή της διαφήμισης, όπου αγκαλιάζονται και συμφιλιώνονται ο 
πατέρας με τον γιο, και από την πλευρά του πατέρα και από την πλευρά του γιου, για να φανεί 
μέσα από την επαναληπτική αφήγηση η σημαντικότητά της.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

• Να μπορούν να παρουσιάζουν αντικείμενα να καταγράφουν με αναδρομική αφήγηση δικές τους 
ιστορίες. 

• Να αντιλαμβάνονται την επαναληπτική αφήγηση και να μπορούν να παρουσιάζουν τον ίδιο 

γεγονός από άλλη οπτική γωνία, για να δείχνουν με την επαναληπτική αφήγηση τη σημαντικότητά 
του.  

 

ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ( Ο σύνδεσμος είναι ενεργός) 
Αφηγητής: Η ιστορία μας γράφεται καθημερινά πάνω από καφέδες που μας ενέπνευσαν.  
Γαλάνη: Έλα, πάμε, πάμε να το πούμε. 
Αφηγητής: Που μίλησαν για εμάς.  
Μαμά: Είσαι έγκυος.  

Αφηγητής: Αλλά και καφέδες που δεν ήπιαμε και μερικούς που προσπαθήσαμε να απολαύσουμε 
κρυφά. Γιατί εδώ και εκατό χρόνια οι ιστορίες σας γράφουν τη δική μας ιστορία. Εκατό χρόνια 
Λουμίδης Παπαγάλος. Έκαστος στο είδος του.  

Επετειακή διαφήμιση του καφέ «Παπαγάλος Λουμίδης» για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων 

από την ίδρυση της Εταιρείας. Προβλήθηκε το 2020. Αφηγείται, κυρίως μέσα από εικόνες και με την 
παρέμβαση του αφηγητή, καθημερινές ιστορίες απλών ανθρώπων. Η διαφήμιση πλαισιώνεται και 
από το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου», σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Γκόγκου και 
ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελεωνόρας Ζουγανέλη. Κλείνει με την εμβληματική φράση 

όλων των διαφημίσεων του Λουμίδη: «Έκαστος στο είδος του».  
Στη συγκεκριμένη διαφήμιση, ο αφηγητής είναι ομοδιηγητικός και η εστίαση εσωτερική, γιατί 

είναι ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας και γνωρίζει όσα του επιτρέπει η ανθρώπινη φύση του. Ως 
προς τη διάρκεια του χρόνου, είναι ξεκάθαρη η επιτάχυνση, γιατί παρουσιάζονται περιληπτικά 

πολλές ιστορίες.  
Κριτήρια επιλογής της διαφήμισης 

Η συγκεκριμένη διαφήμιση επιλέχθηκε για να μελετηθούν και να εμπεδωθούν τα εξής θέματα:  

•   Ο ομοδιηγητικός αφηγητής (ως παρατηρητής) και η εσωτερική εστίαση στην αφήγηση.  

•   Η επιτάχυνση του χρόνου στην αφήγηση με τη μορφή της περίληψης των γεγονότων. 

•   Η τρυφερότητα και η αγάπη στις σχέσεις των ανθρώπων.  
 

Δραστηριότητες σε σχέση με τον αφηγητή και την εστίαση  

Αφού παρακολουθήσετε προσεκτικά το παραπάνω βίντεο, όπου προβάλλεται διαφήμιση του καφέ 

«Λουμίδης Παπαγάλος», επεξεργαστείτε δημιουργικά τα παρακάτω θέματα: 
1. Στη συγκεκριμένη διαφήμιση έχουμε αφήγηση σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο από ομοδιηγητικό 

αφηγητή με εσωτερική εστίαση. Πώς θα αφηγούνταν τις ιστορίες αυτές ένας ομοδιηγητικός 
αφηγητής με εξωτερική εστίαση, δηλαδή ένας αφηγητής κάμερα, που απλώς θα κατέγραφε ό,τι 

έβλεπε; 

https://www.youtube.com/watch?v=5H2O0OzlArU
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2. Υποθέστε ότι είστε το μικρό κοριτσάκι που προσπαθεί να απολαύσει κρυφά τον καφέ. Καταγράψτε 
σε πρώτο πρόσωπο ως αυτοδιηγητικός αφηγητής με εσωτερική εστίαση τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα σας.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

• Να μπορούν να αλλάζουν την εσωτερική εστίαση σε εξωτερική και να παρατηρούν τις αλλαγές.  

• Να μπορούν να καταγράφουν μία ιστορία από αυτοδιηγητικό αφηγητή με εσωτερική εστίαση.  

Δραστηριότητες σε σχέση με τους αφηγηματικούς τρόπους 

Αφού παρακολουθήσετε προσεκτικά το παραπάνω βίντεο, όπου προβάλλεται διαφήμιση του καφέ 

«Λουμίδης Παπαγάλος», επεξεργαστείτε δημιουργικά τα παρακάτω θέματα: 
1. Να καταγράψετε τον διάλογο ανάμεσα στη μητέρα και στην κόρη που είναι έγκυος. Να φαίνεται 

η πολύ μεγάλη χαρά και των δύο για το γεγονός.  
2. Συναντιέστε μετά από χρόνια με παλιούς αγαπημένους φίλους. Καταγράψτε στο ημερολόγιό σας 

σε πρώτο πρόσωπο τον εσωτερικό σας μονόλογο για τη συνάντηση αυτή. Πώς περάσατε, πώς 
νιώσατε, τι σκέψεις κάνατε, τι θυμηθήκατε; 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

• Να μπορούν να γράφουν τον διάλογο ανάμεσα σε δύο πρόσωπα  που το ένα ανακοινώνει κάτι 
σημαντικό στο άλλο και είναι εμφανής η συγκίνηση. 

• Να μπορούν να καταγράφουν με εσωτερικό μονόλογο τις σκέψεις τους από τη συνάντησή τους 
με αγαπημένα τους πρόσωπα. 

• Να αντιλαμβάνονται την αξία της τρυφερότητες και της αγάπης σε όλες τις σχέσεις των 
ανθρώπων.  

 

Δραστηριότητες σε σχέση με τον χρόνο 

Αφού παρακολουθήσετε προσεκτικά το παραπάνω βίντεο, όπου προβάλλεται διαφήμιση του καφέ 
«Λουμίδης Παπαγάλος», επεξεργαστείτε δημιουργικά τα παρακάτω θέματα: 

1. Υποθέστε ότι είστε ο καφετζής της διαφήμισης και αφηγείστε ιστορίες των πελατών σας. Αρχίζεται 
την αφήγηση in medias res, δηλαδή από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και με αναδρομές στο 
παρελθόν αφηγείστε παλαιότερες ιστορίες. Κάνετε όμως και αναφορές στο μέλλον και αφηγείστε 
με προδρομική αφήγηση  πώς φαντάζεστε ότι θα απολαμβάνουν τον καφέ τα επόμενα χρόνια οι 

πελάτες.  
2. Σε όλες τις ιστορίες που παρουσιάζονται στη διαφήμιση υπάρχει επιτάχυνση του χρόνου με 

περίληψη των γεγονότων. Να διαλέξετε μία από τις ιστορίες και να την αφηγηθείτε αναλυτικά με 
λεπτομέρειες σε τρίτο πρόσωπο. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

• Να μπορούν να αρχίζουν μία αφήγηση in medias res και στη συνέχεια με αναδρομές στον 

παρελθόν να αφηγούνται παλαιότερες ιστορίες και με προδρομικές αφηγήσεις να φαντάζονται ένα 
τρυφερό μέλλον. 

• Να αντιλαμβάνονται την περίληψη ως επιτάχυνση του χρόνου και να μπορούν να παρουσιάζουν 
αναλυτικά τα γεγονότα. 

3. Συμπεράσματα 

Η αφήγηση είναι απαραίτητο στοιχείο των διαφημίσεων. Οι δραστηριότητες που προτείνονται 

μέσα από αυτήν την εργασία βοηθάνε στην εμπέδωση των αφηγηματικών τεχνικών αλλά και στην 
καλύτερη κατανόηση του λόγου και του στόχου των διαφημίσεων. Μέσα από τις δραστηριότητες 
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γίνονται ευκολότερα αντιληπτές οι ιστορίες των διαφημίσεων που έχουν ως στόχο να προσελκύσουν 
τους καταναλωτές. Οι νέοι, έχοντας ως βάση ένα σύγχρονο είδος που αποτελεί μέρος της 
καθημερινότητάς τους και το παρακολουθούν συχνά στην τηλεόραση και το διαδίκτυο, δουλεύουν 
πιο ευχάριστα και δημιουργούν πιο αποτελεσματικά. Επίσης, κατανοούν τις διαφημίσεις σε βάθος 

και έτσι δημιουργούνται σθεναρές αντιστάσεις στα μηνύματά τους.  
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υφαντουργίας, το ελεφαντόδοντο, την ξυλεία και τα αρωματικά έλαια της ύστερης Εποχής του 
Χαλκού, στους υδρογονάνθρακες του 21ου αιώνα μ.Χ. Μέσω της μεθοδολογίας εκπόνησης σχεδίου 

εργασίας, τη συλλογή και παρουσίαση στοιχείων για τις εμπορικές και διπλωματικές διασυνδέσεις 
στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού καθώς και του 21ου 
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αιώνα μ.Χ., αλλά και του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού για τους 
εμπορικούς δρόμους στην Ανατολική Μεσόγειο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, τα παιδιά των Γ’-
Δ’ αλλά και των Ε’-Στ’ Τάξεων κατανοούν διαθεματικά τον διαχρονικό ρόλο του χώρου της 
Ανατολικής Μεσογείου τόσο στις σχέσεις μεταξύ των λαών όσο και στο εμπορικό και οικονομικό 

γίγνεσθαι ολόκληρης της Ευρώπης. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ανατολική Μεσόγειος, Ύστερη Εποχή του Χαλκού, εμπορικές διαδρομές, 

επιτραπέζιο παιχνίδι, εκπαιδευτικό παιχνίδι 

1. Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια των ετών από το 1600 έως το 1100 π.Χ., η περιοχή της Μεσογείου 

φιλοξενούσε πολλά μικρά έθνη-κράτη και μερικές ισχυρές αυτοκρατορίες. Αυτά τα χρόνια είναι 
γνωστά ως η Ύστερη Εποχή του Χαλκού, γιατί τα καλύτερα και πιο εξελιγμένα όπλα και εργαλεία 
κατασκευάζονταν από το κράμα χαλκού και κασσίτερου που ονομάζουμε μπρούτζο. Στην ανατολική 
Μεσόγειο βρίσκονταν οι Αιγύπτιοι της 18ης έως 20ης Δυναστείας, οι Χετταίοι της κεντρικής 

Ανατολίας, οι Βαβυλώνιοι και οι Ασσύριοι της Μεσοποταμίας και οι κάτοικοι της 
συροπαλαιστινιακής ακτής. Στην περιοχή που είναι γνωστή ως Αιγαίο, βρίσκονταν οι Μυκηναίοι της 
ηπειρωτικής Ελλάδας και οι Μινωίτες της Κρήτης. 

Ένα πολύπλοκο δίκτυο εμπορικών διαδρομών συνέδεε τα εδάφη του Αιγαίου με εκείνα της 

ανατολικής Μεσογείου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, παρά το γεγονός ότι οι αποστάσεις 
ήταν τεράστιες και τα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα περιοριζόταν σε πλοία, ζώα και ανθρώπους. Αν 
και η μελέτη αυτών των σχέσεων προϋποθέτει μια εικονική «οδύσσεια» πίσω στο χρόνο και το χώρο, 
καταλήγει σε μερικές συναρπαστικές ανακαλύψεις. 

Οδηγοί μας σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους είναι κυρίως τα φυσικά τέχνεργα που έχουν 
έρθει στο φως από ανασκαφές στα εδάφη γύρω από το Αιγαίο ή έχουν βρεθεί στα νερά του. Όχι μόνο 
εξαρτόμαστε σε κάποιο βαθμό από την τύχη για τα αντικείμενα που βρίσκουμε, αλλά επίσης πολλά 
από τα αγαθά που εμπορεύονταν κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού ήταν φθαρτά και ως εκ τούτου 

απίθανο να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των αναγνωρίσιμων ευρημάτων. 
Ευτυχώς, μια συμπληρωματική κατηγορία στοιχείων σώζεται σε τοιχογραφίες, επιγραφές και 

γραπτές αναφορές στις οποίες μερικές φορές μπορούν να εντοπιστούν εμπορικά αγαθά που λείπουν 
ή είναι φθαρτά. Μαζί, αυτά τα τεχνουργήματα, τα κείμενα και οι τοιχογραφίες μας παρέχουν το μόνο 

υλικό που διαθέτουμε για να εξερευνήσουμε τις εμπορικές διαδρομές της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού στην ανατολική Μεσόγειο. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Γραπτές και εικονιστικές αποδείξεις εμπορικών δραστηριοτήτων 

Στο Αιγαίο, γραπτές αναφορές για επαφές με την Ανατολή συναντάμε στις πινακίδες της 
Γραμμικής Β. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από την διοικητική γραφειοκρατία που απαιτούσε μόνιμα 

αρχεία αποθεμάτων και εμπορικών συναλλαγών και περιελάμβαναν λίστες ατόμων και αγαθών. 
Τέτοια αρχεία, καταγεγραμμένα και διατηρημένα σε πήλινες πινακίδες, έχουν βρεθεί σε μεγάλες 
ακροπόλεις σε όλο το Αιγαίο, αλλά οι περισσότερες στην Πύλο της ηπειρωτικής Ελλάδας και στην 
Κνωσό της Κρήτης. 

Στο λιμάνι της πόλης Ugarit στην ακτή της Συρο-Παλαιστίνης, μια σειρά από κείμενα 
αναφέρουν την Κρήτη. Μάλιστα, ένα κείμενο αναφέρεται στο καθεστώς φορολογικής απαλλαγής 
ενός πλούσιου και ισχυρού εμπόρου της Ugarit ονόματι Sinaranu, του οποίου το πλοίο θα επέστρεφε 
από ένα ταξίδι στην Κρήτη στα μέσα του 13ου αιώνα π.Χ.  

Οι αναφορές στο Αιγαίο είναι πολύ πιο συχνές στην Αίγυπτο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή 
της ανατολικής Μεσογείου. Πολυάριθμες ταφικές απεικονίσεις και γραπτά κείμενα τεκμηριώνουν 
την επαφή με το Αιγαίο κατά την περίοδο του Νέου Βασιλείου (1600 -1050 π.Χ.). Για παράδειγμα, 
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το τεσσαρακοστό δεύτερο έτος της βασιλείας του Thutmose III, στα αρχεία του αναφέρεται: 
«Αφιέρωμα από τον Πρίγκιπα της Tanaja (ηπειρωτικής Ελλάδας): μία ασημένια κανάτα των Keftiu 
(δηλ. μινωικής κατασκευής) και τέσσερις μεταλλικές (χάλκινες;) κανάτες  με ασημένιες λαβές...». 

2.2. Εμπορικοί δρόμοι μεταξύ Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου  

Η παραδοσιακή διαδρομή που υποστηρίζουν οι περισσότεροι μελετητές βασίζεται στους 
ανέμους και τα ρεύματα που επικρατούν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο το μεγαλύτερο 

μέρος του έτους. Αυτή η διαδρομή εκτείνεται αριστερόστροφα από την ηπειρωτική Ελλάδα προς την 
Κρήτη, νότια προς την Αίγυπτο, βόρεια μέχρι τη Συρo-Παλαιστίνη και την Κύπρο, δυτικά μέσω της 
νότιας ακτής της Ανατολίας προς τη Ρόδο και τα νησιά των Κυκλάδων  και τελικά επιστρέφει στην 
Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα. Φυσικά, οι έμποροι θα μπορούσαν να εμπλακούν ή να 

απεμπλακούν σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της διαδρομής. Δεν αποκλείεται στα ταξίδια τους να 
περιελάμβαναν και ένα ταξίδι στη δυτική Μεσόγειο (Bass, 1987). 

Ο L. Vance Watrous (1991), αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της 
Νέας Υόρκης στο Μπάφαλο, παρουσίασε στοιχεία ότι ήταν επίσης δυνατή μια δεξιόστροφη εμπορική 

διαδρομή γύρω από το Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού. Μια τέτοια διαδρομή θα περιλάμβανε 
πλεύση, για παράδειγμα από την Αίγυπτο, πιθανότατα δυτικά κατά μήκος της λιβυκής ακτής και 
σταθμών ανεφοδιασμού με πόσιμο νερό όπως τη Marsa Matruh, βόρεια μέχρι την Κρήτη και από 
εκεί, μέσω του νησιού των Κυθήρων, προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Το ταξίδι ενδεχομένως 

συνεχιζόταν μέσω των νησιών των Κυκλάδων, της Ρόδου και της νότιας ακτής της Ανατολίας, στην 
Κύπρο, τη Συρο-Παλαιστίνη και τελικά πίσω στην Αίγυπτο. 

Σχεδόν σίγουρα πρέπει να υπήρχαν και πιο σύντομες και άμεσες διαδρομές, όπως εκείνες 
μεταξύ της Κρήτης και της Αιγύπτου ή/και μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Δυτικής 

Ανατολίας.  

2.3. Τα αρχαιολογικά στοιχεία για το εμπόριο στην ανατολική Μεσόγειο της Ύστερης Εποχής 

του Χαλκού 

Το εμπόριο μεταξύ της Ανατολής και του Αιγαίου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού ήταν 
σαφώς αμοιβαίο. Οι πιο γνωστοί οδηγοί αυτού του εμπορίου είναι τα χαρακτηριστικά μινωικά και 
μυκηναϊκά κεραμικά αγγεία που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ελαίων και αρωμάτων - 

εμπορικών ειδών πολυτελείας. Τέτοια αγγεία έχουν ανακαλυφθεί σε μεγάλες ποσότητες σε 
αρχαιολογικές θέσεις στην Αίγυπτο, τη Συρία-Παλαιστίνη, την Κύπρο και στις ακτές της Ανατολίας 
και έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πολυάριθμων λεπτομερών ερευνών από μελετητές (Stubbings 1951, 
Hankey 1967, Kemp and Merrillees 1980).  

Ωστόσο, μεταξύ των ευρημάτων, εκείνα που μας γοητεύουν περισσότερο είναι τα αντικείμενα 
ανατολικής προέλευσης που έχουν βρεθεί στο Αιγαίο και τα οποία είναι γνωστά ως Orientalia στη 
γλώσσα των αρχαιολόγων που μελετούν τους πολιτισμούς της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στη 
Μεσόγειο. Πρόκειται για μικρά αντικείμενα που κατασκευάστηκαν στην Αίγυπτο και την Εγγύς 

Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολίας (σημερινής Τουρκίας), της Κύπρου, της Συρίας -
Παλαιστίνης και της Μεσοποταμίας. Μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα Orientalia που έχουν 
ανακαλυφθεί σε αιγαιοπελαγίτικα πλαίσια που χρονολογούνται από τον 16ο έως τον 11ο αιώνα π.Χ. 
– δηλ. στην Υστεροελλαδική ή Υστερομινωική I-IIIΓ περίοδο της Εποχής του Χαλκού. 

Τα Orientalia τα συναντούμε σε πολλές μορφές: ειδώλια, φυλαχτά, κοσμήματα, σκαραβαίοι, 
σφραγίδες, αγγεία, όπλα, εργαλεία και βάρη. Είναι κατασκευασμένα από μεγάλη ποικιλία υλικών, 
όπως αλάβαστρο, μάρμαρο, φαγεντιανή, πηλό, γυαλί, ελεφαντόδοντο, τερακότα, χρυσό, ασήμι και 
χαλκό (μπρούτζο). Κυμαίνονται από αυγά στρουθοκαμήλου και λίθινα αγγεία μέχρι κυλινδρικές 

σφραγίδες και χρυσά μενταγιόν. Περιλαμβάνουν πολιτικώς σημαντικά κομμάτια, όπως ειδώλια 
αιγυπτιακών πιθήκων με χαραγμένα τη βασιλική δέλτο ενός φαραώ έως απλά στολίδια, όπως 
μενταγιόν για περιδέραια από μπλε γυαλί της Μεσοποταμίας. 
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Τα 842 αντικείμενα ανατολικής προέλευσης της Ύστερης Εποχής του Χαλκού που 
ανακαλύφθηκαν στον χώρο του Αιγαίου δεν είναι μεγάλος αριθμός από μόνα τους, δεδομένου ότι 
εισήχθησαν στον χώρο του Αιγαίου σε διάστημα τουλάχιστον 500 ετών. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε 
κατά νου τον εύθραυστο και ευπαθή χαρακτήρα πολλών τέτοιων εισαγωγών. Η Helen Kantor (1947: 

73) του Πανεπιστημίου του Σικάγο δήλωσε ότι τα στοιχεία που διατηρήθηκαν στο πέρασμα του 
χρόνου αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του αριθμού των αντικειμένων που πρέπει να υπήρχε 
κάποτε και πως κάθε εισηγμένο αντικείμενο αντιπροσωπεύει πλήθος άλλων που έχουν χαθεί.  

Αν και λίγα σε αριθμό, αυτά τα Orientalia αποτελούν μοναδική πηγή πληροφοριών για τα 

πολύπλοκα εμπορικά δίκτυα που συνέδεαν το Αιγαίο με την Αίγυπτο και με την Εγγύς Ανατολή κατά 
τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Αποτελούν απτή απόδειξη ότι o ελλαδικός χώρος της Εποχής του Χαλκού 
δεν μπορεί να μελετηθεί μεμονωμένα. Παρέχουν αδιάσειστες αποδείξεις για ξένες επαφές που θα 
μπορούσαν να κυμαίνονται από εμπορικές συναλλαγές ανεξάρτητων εμπόρων έως αποστολές από 

μια ανακτορική αυλή σε άλλη. 
Τα Orientalia μας παρέχουν επίσης μερικούς ενδιαφέροντες οδηγούς όσον αφορά στη χρονική 

συνιστώσα του χάρτη του εμπορίου της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Για παράδειγμα, τα 
αιγυπτιακά αντικείμενα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Orientalia που βρίσκονται σε 

περιβάλλοντα που χρονολογούνται στην περίοδο μεταξύ του 16ου και του 15ου αιώνα π.Χ. Αυτό 
υποδηλώνει ότι η Αίγυπτος κυριάρχησε στο εμπόριο  με το Αιγαίο κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου. Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα βρέθηκαν στην Κρήτη, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι ο Μινωικός πολιτισμός ήταν ο αιγαιοπελαγίτικος εταίρος με τον οποίο συναλλασσόταν η 

Αίγυπτος στις αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 
Η Μινωική Κρήτη συνέχισε να είναι ο κύριος τερματικός σταθμός των εμπορικών οδών από 

την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή κατά τον 14ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, σε πλαίσια που 
χρονολογούνται στη μετέπειτα περίοδο, δηλ. περίπου από το 1300 έως το 1200 π.Χ., οι αριθμοί των 

Orientalia στην Κρήτη μειώνονται δραματικά ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται αναλογικά στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, σε θέσεις όπως οι Μυκήνες. Αυτή η νέα έμφαση στο εμπόριο που αφορούσε 
στην ελληνική ηπειρωτική χώρα φαίνεται να ήταν αμφίδρομη, καθώς η μυκηναϊκή κεραμική στην 
Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή βρίσκεται σε αφθονία σε περιβάλλοντα που χρονολογούνται περίπου 

μεταξύ 1350-1200 π.Χ. 
Στην Αίγυπτο, μυκηναϊκή κεραμική έχει βρεθεί σε περίπου 30 θέσεις, από τη Marsa Matruh 

στη βορειοδυτική ακτή έως το Sesebi στο νότο. Από τα περίπου 1800 Μυκηναϊκά αγγεία που 
βρέθηκαν στην Αίγυπτο μέχρι σήμερα, σχεδόν 800 έχουν βρεθεί στην Tell el-Amarna, την 

πρωτεύουσας που χτίστηκε δίπλα στο δέλτα του Νείλου βόρεια των Θηβών από τον αιρετικό Φαραώ 
Akhenaten, γιο του Amenhotep III (Hankey, 1981). Παρόμοιο μοτίβο μυκηναϊκών εισαγωγών 
παρατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος της Συρο-Παλαιστίνης και στην Κύπρο. Και σε αυτές τις 
περιοχές, η μυκηναϊκή κεραμική βρίσκεται κυρίως σε περιβάλλοντα που χρονολογούνται μετά το 

1350 π.Χ. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι Μυκηναίοι της ηπειρωτικής Ελλάδας ενδεχομένως είχαν 
αποκτήσει τον έλεγχο των εμπορικών διαδρομών της ανατολικής Μεσογείου και πιθανώς να 
ανέπτυξαν περισσότερες πολιτικές επαφές με την Ανατολή προς τα τέλη του 14ου αιώνα π.Χ. Είναι 
πιθανό τα μυκηναϊκά εμπορικά πλοία να έπλεαν συχνά στις θάλασσες που κάποτε κυριαρχούσαν οι 

Μινωίτες. 
Σε αντίθεση με τους προηγούμενους αιώνες, κατά την περίοδο περίπου από το 1400 έως το 

1050 π.Χ. δεν υπάρχει σαφής κυριαρχία στους εμπορικούς δρόμους από και προς το Αιγαίο από 
καμία από τις δυνάμεις της Ανατολής. Αντικείμενα από την Αίγυπτο, τη Συρο -Παλαιστίνη και την 

Κύπρο βρίσκονται σε περίπου ίσες ποσότητες, αρχικά στο νησί της Κρήτης και αργότερα στην 
ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και σε νησιά. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στους Αιγυπτίους 
απεσταλμένους και εμπόρους στο Αιγαίο που είχαν κυριαρχήσει την προηγούμενη περίοδο -μεταξύ 
του 16ου και του 15ου αιώνα π.Χ.- είχαν πλέον προστεθεί και άλλοι από τη Συρο-Παλαιστίνη και 

την Κύπρο. 
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Η Anita Yannai (1983: 101-14) παρουσίασε το πιο επιτακτικό επιχείρημα για τη συμμετοχή 
των Συρο-Παλαιστινίων στο εμπόριο της ανατολικής Μεσογείου από τον 14ο έως τον 13ο αιώνα 
π.Χ. Μελετώντας ένα ευρύ φάσμα συρο-παλαιστινιακού υλικού στο Αιγαίο (σφραγίδες, 
ελεφαντόδοντο, αγγεία, μεταλλικά είδη) και συγκρίνοντας την περιορισμένη παρουσία μυκηναϊκού 

υλικού στη Συρο-Παλαιστίνη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εμπόριο -που περιελάμβανε την 
ανταλλαγή τελικών προϊόντων για πρώτες ύλες- διενεργείτο με έμμεσο τρόπο: Κυπρο-
Συροπαλαιστίνιοι εμπορικοί μεσάζοντες, που δραστηριοποιούνταν από την Κύπρο - εξηγούν 
καλύτερα τα αποδεικτικά στοιχεία και ταυτόχρονα παρέχουν τον προσανατολισμένο στο κέρδος 

μηχανισμό προσφοράς και ζήτησης που ρύθμιζε τη διαδικασία ανταλλαγής. Η μυκηναϊκή ανάμειξη 
συνεπώς απαξιώνεται σε κάποιο βαθμό και ταυτόχρονα η έννοια της συριακής ηγεμονίας 
περιορίζεται στον ρόλο που διαδραματίζουν μεμονωμένοι επιχειρηματίες.  

Το υψηλού επιπέδου εμπόριο μεταξύ του Αιγαίου, της Αιγύπτου και της Εγγύς Ανατολής 

κατέρρευσε την περίοδο από το 1200 έως το 1050 π.Χ., όταν οι διεθνείς εμπορικοί δρόμοι προφανώς 
διαταράχθηκαν από πειρατές ή/και περιπλανώμενες ομάδες ληστών (Sandars, 1985). Αυτές οι 
διαταραχές περιγράφονται σε γραπτά κείμενα από την Αίγυπτο και τη Συρο -Παλαιστίνη. 

2.4. Το φυσικό αέριο της ανατολικής Μεσογείου: η νέα αρένα διεθνούς αντιπαλότητας 

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εμφανίστηκε στον νέο παγκόσμιο χάρτη φυσικού αερίου 
με την ανακάλυψη του κοιτάσματος Tamar το 2009. Αν και οι όγκοι φυσικού αερίου που 

ανακαλύφθηκαν δεν άλλαξαν το παγκόσμιο παιχνίδι, οι πιθανοί πόροι θα μπορούσαν κάλλιστα να 
ενισχύσουν τις οικονομίες των χωρών υποδοχής και να παράσχουν αξιοσέβαστους όγκους φυσικού 
αερίου προς την ΕΕ – μια ελκυστική ευκαιρία δεδομένης της τρέχουσας εξάρτησης από το ρωσικό 
αέριο. Οι ανακαλύψεις έχουν επίσης τη δυνατότητα να προωθήσουν την περιφερειακή σταθερότητα 

μέσω της οικονομικής συνεργασίας. Οι μεγάλες διεθνείς δυνάμεις με ευρεία παγκόσμια τεχνογνωσία 
στην εξερεύνηση και την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου δεν θα έμεναν 
αδρανείς μπροστά σε αυτόν τον τεράστιο πλούτο. Στην πραγματικότητα, αυτός ο πλούτος οδήγησε 
ορισμένες από αυτές τις δυνάμεις, ιδίως την ΕΕ, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, να βρουν ερείσματα στα 

πεδία της περιοχής. Κάθε χώρα υιοθέτησε μια διαφορετική στρατηγική για να επικρατήσει στην 
περιοχή, επωφελούμενη από την ανεπαρκή τεχνογνωσία και τις δυνατότητες των χωρών αυτής της 
περιοχής να εξερευνήσουν και να αξιοποιήσουν αυτόν τον πλούτο μόνες τους και χωρίς να ζητήσουν 
εξωτερική βοήθεια. 

Η ενέργεια έχει γίνει ένα από τα πιο κομβικά ζητήματα όχι μόνο για τους Ευρωπαίους αλλά 
και για όλες τις χώρες του κόσμου. Ωστόσο, η σημασία για την Ευρώπη αυξάνεται με τη 
συνεχιζόμενη πτώση του επιπέδου της συμβολής της ηπείρου στην παγκόσμια ενεργειακή εξίσωση, 
η οποία προέτρεψε τα επίσημα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ρίξουν περισσότερο βάρος στα 

ενεργειακά ζητήματα. Αυτό ώθησε επίσης τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean -Claude 
Juncker, να σχηματίσει «Μια Ενεργειακή Ένωση» που ονομάζεται «Στρατηγικό Πλαίσιο για μια 
Ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με στραμμένη στο μέλλον Πολιτική Προοπτική για την Κλιματική 
Αλλαγή» (Raines and Tomlinson, 2016: 3), που στοχεύει στην επίτευξη πέντε βασικών στόχων ως 

εξής: 

• Ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη. 

• Καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.  

• Επίτευξη της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας που θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της 
ζήτησης. 

• Μια απελευθερωμένη από εκπομπές άνθρακα οικονομίας. 

• Προώθηση μέσων έρευνας και καινοτομίας. (European Commission, 2015). 
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3. Η διδακτική πρόταση 

Ως διδακτική πρόταση θεωρείται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό 

αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Ένα 
διδακτικό σενάριο μπορεί να έχει διάρκεια περισσότερων από μία διδακτικών ωρών. Υλοποιείται, 
κατά κανόνα, μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μια τυπική δομή ενός 
εκπαιδευτικού σεναρίου περιλαμβάνει την ταυτότητα του σεναρίου, το πλαίσιο υλοποίησης 

σεναρίου, τη διδακτική διαδικασία και την υλοποίηση. 

3.1 Η ταυτότητα της διδακτικής πρότασης 

Ο γενικά και κοινά αποδεκτός σκοπός, ο οποίος φαίνεται να συναντάται συχνότερα στις 
στοχοθεσίες του μαθήματος της Ιστορίας, σύμφωνα με τον Αντωνιάδη (1995: 85), σχετίζεται με τις 
έννοιες της ιστορικής συνείδησης και της ιστορικής σκέψης και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, που 
δικαιολογεί την χρησιμότητα του μαθήματος της ιστορίας.  

Η διαμόρφωση κριτικού πνεύματος και η απόκτηση κριτικής ικανότητας μπορούν να 
επιτευχθούν με τη σύγκριση πολιτισμών, εποχών, συλλογικών στάσεων και συμπεριφορών. Με την 
κριτική πρόσληψη του παρελθόντος και την αποϊδεολογικοποίηση της ιστορικής γνώσης οι μαθητές 
μπορούν να οδηγηθούν στην επίγνωση της αναγκαιότητας της ανοχής και του σεβασμού. Θεμελιώδες 

αίτημα του λόγου της ιστορικής επιστήμης αποτελεί ο εθισμός των μαθητών στη διάκριση αλήθειας-
ψεύδους και η αντίληψη της ιστορικής αλήθειας, όχι μόνο της αυθεντικής βιωμένης πραγματικότητας 
αλλά της κατανόησης «του άλλου, του άλλοτε και του αλλού» (Κόκκινος, 1998: 360-3). 

Σήμερα, η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική εξέλιξη έχουν ενισχύσει τη σημασία των 

φαινομένων τα οποία διαπερνούν τα εδάφη. Η οπτική πρέπει αναγκαστικά να ανοιχτεί σε ευρύτερα 
πεδία, να μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις παραγόντων οι οποίοι ενεργοποιούνται σε διαφορετικές 
γεωγραφικές κλίμακες. Ο μελλοντικός πολίτης πρέπει να κατανοεί το «πώς» και το «γιατί» οι 
εξελίξεις σε μακρινούς τόπους επηρεάζουν τη ζωή του. Το κόστος της ενέργειας παρουσιάζει 

παγκοσμίως συνεχή αυξητική τάση, ενώ οι ανάγκες σε ενέργεια για τα επόμενα είκοσι -τριάντα 
χρόνια αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση χωρίς προηγούμενο, κυρίως λόγω των αναδυόμενων 
οικονομιών μαζικής κλίμακας. Μέσα σε ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον αστάθειας, τα τελευταία 
χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα άνοιξε ευρέως το ζήτημα ύπαρξης και εξόρυξης κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), κυρίως στις περιοχές νότια της Κρήτης και στην ΑΟΖ 
της Κύπρου. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες, αδυνατώντας να επιλύσουν τις εσωτερικές αντιφάσεις 
της ευρωζώνης στο πλαίσιο της διεθνούς κρίσης, αναζητούν διεξόδους ενεργειακής επάρκειας και 
σχετικής αυτονομίας σε βάρος όσων ζουν και εργάζονται στη γεωγραφική γειτονιά της.  

Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά των Γ’, Δ’, Ε’ & Στ’ Τάξεων του Δημοτικού 
Σχολείου. Αφορά κατά κύριο λόγο στα διδακτικά αντικείμενα της Ιστορίας και των Φυσικών 
Επιστημών (για την Ε’ & Στ’ Τάξη) και επιπροσθέτως στα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας, της 
Μελέτης του Περιβάλλοντος (για τις Γ’ & Δ’ Τάξεις) των Μαθηματικών, της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής και της Γεωγραφίας (για τις Ε’ & Στ’ Τάξεις). Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό 
σενάριο «Εμπορικοί δρόμοι στην ανατολική Μεσόγειο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού» 
εστιάζει στην πολυδιάστατη, διαχρονική και δυναμική σχέση της κοινωνίας, της εκπαίδευσης και της 
πολιτικής από τον χαλκό, τον κασσίτερο, την κεραμική, τα προϊόντα υφαντουργίας, το 

ελεφαντόδοντο, την ξυλεία και τα αρωματικά έλαια της ύστερης Εποχής του Χαλκού, στους 
υδρογονάνθρακες του 21ου αιώνα μ.Χ. Βασικός στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι να 
κατανοήσουν τα παιδιά μέσω της διαθεματικότητας τον διαχρονικό ρόλο του χώρου της Ανατολικής 
Μεσογείου τόσο στις σχέσεις μεταξύ των λαών όσο και στο εμπορικό και οικονομικό γίγνεσθαι 

ολόκληρης της Ευρώπης. 
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3.2. Το πλαίσιο υλοποίησης της διδακτικής πρότασης 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διδακτική πρόταση να εκπονηθεί μετά τη διδασκαλία της 

Ενότητας που αναφέρεται στον Μυκηναϊκό Πολιτισμό (Ιστορία Γ’ Τάξης), και πιο συγκεκριμένα του 
κεφαλαίου που αναφέρεται στις εμπορικές δραστηριότητες των Μυκηναίων, το οποίο μπορεί 
κάλλιστα να λειτουργήσει και ως αφόρμηση.  

Προτείνεται η δημιουργία μικρών ομάδων (2-4 παιδιών) για την διερεύνηση των θεματικών 

ενοτήτων, τη συλλογή και παρουσίαση πληροφοριών. Στον ρόλο του/της συντονιστή -τριας των 
ομάδων κρίνεται απαραίτητο να είναι ο/η υπεύθυνος-η εκπαιδευτικός προκειμένου να ενθαρρύνει, 
να εμψυχώνει και όπου κρίνεται απαραίτητο να καθοδηγεί τις ομάδες, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η εγκυρότητα των πληροφοριών που θα συλλέγονται και θα παρουσιάζονται.  

Ιδανικά, στην εκπόνηση του διδακτικού σεναρίου μπορούν να εμπλακούν εκπαιδευτικοί 
άλλων ειδικοτήτων (εικαστικών, θεατρικής αγωγής και μουσικής) ή/και γονείς των παιδιών.  

Η διάρκεια του διδακτικού σεναρίου ήταν 8 εβδομάδες (24 διδακτικές ώρες). Το 
υποστηρικτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε σε χρονογραμμή, σε φύλλα εργασίας, σε 

ιστοσελίδες και σε προβολή ταινιών έρευνας και τεκμηρίωσης (τόσο για την Ύστερη Εποχή του 
Χαλκού όσο και την εξόρυξη φυσικού αερίου και την γεωπολιτική της ανατολικής Μεσογείου του 
21ου αιώνα). 

3.3. Η Διδακτική Διαδικασία 

Το Διδακτικό Μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν εκείνο της Εποικοδομιστικής προσέγγισης 
και περιέλαβε τις εξής φάσεις: 

α) Φάση της πρόκλησης του ενδιαφέροντος. Είναι η παραδοσιακή φάση της αφόρμησης σε 
δύο στάδια: το στάδιο πρόκλησης της περιέργειας και την έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης ιδεών 
με αφορμή το εποπτικό υλικό. Το ξεκίνημα ήταν καλά οργανωμένο, περιείχε παρατηρήσεις, 
διαφάνειες και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν ενθαρρυντικός ως προς την έρευνα και συντονιστικός 

ως προς τις αισθήσεις. Οι σχέσεις του εκπαιδευτικού με τα παιδιά παίζουν σπουδαίο ρόλο ενώ οι 
λίγες ερωτήσεις είναι καλή μέθοδος προκειμένου να μην αρχίσουν τα παιδιά να αναζητούν την μία 
και μοναδική σωστή απάντηση. 

β) Φάση της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών. Εδώ οι μαθητές αποκάλυψαν και ξεδιάλυναν 

τις εντυπώσεις που τους προξένησε η αφόρμηση. Οδηγήθηκαν να εστιάσουν την προσοχή τους στο 
διαφορετικό, και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ’ αυτήν τη φάση είναι ακριβώς αυτός. Η αποσαφήνιση 
αυτού που ήδη σκέπτονταν τους βοήθησε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στη δόμηση των ιδεών και 
τους εξοικείωσε με τις δικές τους διαδικασίες σκέψης. 

Η εξωτερίκευση των αντιλήψεών τους βοήθησε και τον εκπαιδευτικό να διαπιστώσει το 
επίπεδό τους. Αυτό έγινε διακριτικά, περισσότερο μέσω του διαλόγου μεταξύ των παιδιών και 
λιγότερο μέσω των ερωτήσεων του δασκάλου προς αυτά. Για να πραγματοποιηθεί μια εννοιολογική 
αλλαγή πρέπει να προηγηθεί η γνωστική σύγκρουση. Επειδή αυτό μπορεί να προξενεί φόβο και 

δυσαρέσκεια στους μαθητές, αφού προϋποθέτει έκθεση των προσωπικών τους απόψεων στην κριτική 
των άλλων παιδιών της τάξης, διασφαλίστηκε ότι το κλίμα στην αίθουσα ήταν δεκτικό σε κάθε 
άποψη.  

Ο εκπαιδευτικός εκφραζόταν -κατά περίπτωση- τόσο λεκτικά όσο και μη λεκτικά με αποδοχή 

και φιλικά προς τα παιδιά, απορρίπτοντας κάθε διάθεση ειρωνείας ή κριτικής. 
γ) Φάση της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών. Στη φάση αυτή οι μαθητές κλήθηκαν να 

ελέγξουν τις ιδέες τους, με σκοπό να τις επεκτείνουν, να αναπτύξουν ιδέες αν δεν είχαν πριν, ή να τις 
αντικαταστήσουν. Η μετακίνηση προς την νέα γνώση γινόταν κάθε φορά αυτόβουλα. Η 

προτεινόμενη επιστημονική άποψη ήταν ευλογοφανής και προχωρούσε από τα συγκεκριμένα 
αντικείμενα στις γενικευμένες θεωρίες, ώστε τα παιδιά στη συνέχεια ήταν σε θέση να σκεφθούν πάνω 
στον τρόπο με τον οποίο εξήγαν τα συμπεράσματά τους και να τον κρίνουν.  

δ) Φάση ελέγχου. Στη φάση αυτή τα παιδιά προέβησαν σε έλεγχο του κατά πόσο οι νέες 

γνώσεις που απέκτησαν είναι λογικές και τις συσχετίζουν με εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής.  
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ε) Φάση της ανασκόπησης. Τα παιδιά αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα αυτών που ανακάλυψαν 
και προέβησαν στην ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα κατάφεραν. Σύγκριναν τη νέα γνώση 
με την παλαιά και συνειδητοποίησαν με ποια διαδικασία την απέκτησαν, δηλ. μέσω του αυτοελέγχου 
και της συνειδητοποίησης της γνωστικής πορείας, αυτού δηλ. που ονομάζεται μεταγνώση.  

3.4 Υλοποίηση διδακτικής πρότασης 

Η υλοποίηση του σεναρίου περιελάμβανε αφενός τις μαθησιακές δραστηριότητες που 

εξηγούσαν γιατί το σενάριο ήταν σημαντικό και τη διαδικασία διεξαγωγής τους (πιο συγκεκριμένα, 
τον ορισμό του θέματος προς διερεύνηση με τη μορφή ερώτησης και στη συνέχεια ανάθεσης 
εργασιών σε ομάδες) που προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών, και αφετέρου την αξιολόγηση των 
απαιτούμενων δραστηριοτήτων για την επίτευξη του σεναρίου μέσω της καταγραφής της 

συμπεριφοράς των μαθητών και των αυθόρμητων, προφορικών αντιδράσεων που βοήθησαν στη 
βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.  

Το τελικό παραδοτέο υλικό έχει τη μορφή επιτραπέζιου παιχνιδιού (εικ. 1). Στο επιτραπέζιο 
παιχνίδι, 2-4 παιδιά καλούνται -ως «έμποροι» της Ύστερης Εποχής του Χαλκού- ξεκινώντας από τις 

Μυκήνες, να ακολουθήσουν τους εμπορικούς δρόμους της ανατολικής Μεσογείου και να ταξιδέψουν 
προς την Αίγυπτο, τα παράλια της Συρο-Παλαιστίνης, την Κύπρο, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Σαντορίνη 
και να επιστρέψουν ασφαλείς με τα εμπορεύματά τους στις Μυκήνες.  

 

 
Εικ. 1. Το ταμπλό και κάποιες από τις καρτέλες του επιτραπέζιου παιχνιδιού (Διακαντώνης Ηλίας)  

 
Κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού» τους, θα έρθουν αντιμέτωποι με όλες τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν οι έμποροι της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επιθέσεις, 
ναυάγια κ.α.), αλλά και θα γνωρίσουν (μέσω της ανάγνωσης της αντίστοιχης καρτέλας) τις 
σπουδαιότερες πόλεις-εμπορικά λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου, όπου αντάλλασσαν τα δικά τους 
προϊόντα (ελαιόλαδο, κρασί, κλωστοϋφαντουργικά είδη, αγγεία κ.α.) με τις απαραίτητες γι’ αυτούς 

πρώτες ύλες (χαλκό, κασσίτερο, ελεφαντόδοντο, λιβάνι κ.α.). Αν κάποιο παιδί φτάσει σε ένα από τα 
τρία σημεία όπου σημειώθηκαν τα τρία -γνωστά μέχρι σήμερα ναυάγια της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού- αφού διαβάσει μεγαλόφωνα την αντίστοιχη κάρτα με τις πληροφορίες για το ναυάγιο, δεν 
συνεχίζει το παιχνίδι. Νικητής είναι κάθε παιδί-έμπορος που επιστρέφει «ασφαλής» στις Μυκήνες. 
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4. Τεχνικές-εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων  

Οι τεχνικές-εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να επιτευχθούν οι στόχοι της διδακτικής 

πρότασης ήταν εξειδικευμένα και το καθένα ενίσχυε διαφορετικές δεξιότητες. Όσο τα παιδιά 
ασχολούνταν με τα φύλλα εργασίας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού άλλαζε και από πομπός γνώσης 
γινόταν καθοδηγητής στο να μαθαίνουν τα παιδιά να εργάζονται. Υιοθέτησε τον ρόλο του συν -
ερευνητή και όχι του μπροστάρης ή του αντιμέτωπου με αυτά. Επίσης ο ρόλος του δεν ήταν 

αξιολογικός. Σε κάθε περίπτωση  αναλογιζόταν τι πήγε καλά και τι όχι στο μάθημα, τόσο στον εαυτό 
του, όσο και στο εποπτικό υλικό.  

4.1. Ερωτήσεις 

Η ερώτηση είναι έμφυτη στο παιδί, αλλά στο σχολείο έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, η τάση 
αυτή περιορίζεται από τον φόβο μήπως η ερώτηση που θα κάνει φανεί απλοϊκή. Η διατύπωση της 
ερώτησης με εκφράσεις του τύπου «τί νομίζεις» κτλ, δίνει την ευχέρεια στον μαθητή να απαντήσει 

με περισσότερη ελεύθερα. Οι ερωτήσεις αναδείκνυαν τη γνώμη του μαθητή, δεν επιδέχονταν μία 
μόνο απάντηση, δεν τίθονταν σε προσωπικό επίπεδο αλλά απευθύνονταν σε όλους, αποτελούσαν 
προέκταση της αφόρμησης και δεν επιβεβαίωναν την αυθεντικότητα του δασκάλου. Δεν δίνονταν 
άμεσα, αλλά ακολουθούσαν μια εικόνα ή ένα σύντομο κείμενο. Τέλος, δεν εισάγονταν με το « πώς» 

και το «γιατί» αλλά τονιζόταν το προσωπικό στοιχείο και η γνώμη του μαθητή.  

4.2. Διάλογος  

Μέσω του μεταξύ τους διαλόγου, τα παιδιά ενίσχυσαν τις σχέσεις τους, εξέφραζαν τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά τους, καλλιέργησαν τον εαυτό τους και διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς 
τους, καλλιέργησαν τον σεβασμό προς τους συνομιλητές τους, εξοικειώθηκαν με την αυτοκριτική 
και τον αυτοέλεγχο, έμαθαν να φιλτράρουν τις σκέψεις τους πριν τις εκφράσουν, έμαθαν να 

ανακαλύπτουν τον κόσμο και τις καταστάσεις γύρω τους, έμαθαν να είναι τυπικοί και συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους και, τέλος, απέκτησαν αυτοπεποίθηση και θάρρος.  

4.3. Η Ομάδα 

Ο ρόλος της ομάδας αναπτύχτηκε περαιτέρω. Σε αυτό βοήθησε και η δραματοποίηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων.  

Σε μια πρώτη φάση, τα παιδιά κλήθηκαν να δραματοποιήσουν μια σκηνή εμπορικής 

ανταλλαγής μεταξύ Κυπρίων και Μυκηναίων. Αυτοσχεδίασαν, στηριζόμενοι στις πληροφορίες που 
αποκόμισαν. Η δραματοποίηση προκάλεσε το ενδιαφέρον των παιδιών και συνέβαλε στην καλύτερη 
κατανόηση κα εμπέδωση όσων συζητήθηκαν.  

Σε μια δεύτερη φάση, τα παιδιά ανέλαβαν ρόλους. Ένα παιδί υποδύθηκε τον βασιλιά, ένα 

άλλο τον γραφέα και άλλα παιδιά τους εμπόρους και τους διάφορους τεχνίτες του μυκηναϊκού 
ανακτόρου. Ο Μυκηναίος βασιλιάς καθισμένος στο θρόνο του κανονίζει με τους εμπόρους ποια 
προϊόντα θα πουλήσουν και ποια θα φέρουν από τις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου. Οι έμποροι 
επιβιβάζονται στα καράβια τους και ταξιδεύουν μέχρι την Αίγυπτο, τις ακτές της Συρο -Παλαιστίνης, 

την Κύπρο. Εκεί συναντούν εμπόρους. Ανταλλάσσουν αγγεία που περιέχουν ελαιόλαδο, κρασί, 
αρωματικό λάδι, μέλι, αλλά και όπλα και κοσμήματα με χαλκό, κασσίτερο, κοσμήματα, 
ελεφαντόδοντο, ημιπολύτιμους λίθους και πολύχρωμα υφαντά.  

Με την επιστροφή τους στις Μυκήνες, ο γραφέας του ανακτόρου καταγράφει τα προϊόντα 

που ήρθαν, χαράσσοντας με μυτερό ξυλαράκι πάνω σε μαλακό πηλό ή πλαστελίνη. Ο βασιλιάς 
αποφασίζει ποια υλικά θα προωθηθούν σε άλλα μυκηναϊκά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας και τα 
υπόλοιπα τα δίνει στους τεχνίτες με εντολές για το τι ακριβώς θα κατασκευάσουν. Οι έμποροι 
παραδίδουν στο βασιλιά έναν αιγυπτιακό σκαραβαίο από φαγεντιανή κι έναν κυλινδρικό 

σφραγιδόλιθο από την περιοχή της Συρο-Παλαιστίνης ως δώρα που εστάλησαν από τους εκεί 
ηγεμόνες. 
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4.4. Αναλογίες - μεταφορές.  

Στην διδακτική πράξη ο ρόλος τους είναι πολύ σπουδαίος, αφού με τον τρόπο αυτό 

προσεγγίζονται τομείς που δεν είναι οικείοι και επιχειρείται να αντιμετωπιστούν με βάση τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις. Η μεταφορά ενισχύει την γλωσσική επάρκεια και μεταφέρει επιπλέον 
μηνύματα που δεν κωδικοποιούνται με τη γλώσσα. Ωστόσο είναι εξαιρετικά σημαντικό η μεταφορά 
να γίνεται αντιληπτή από τον μαθητή και να εμπίπτει στο γνωστικό του πεδίο καθώς επίσης και να 

είναι τέτοια που να μην ενισχύει την εναλλακτική άποψή του.  
Η αξία της βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα σε ξεχωριστές γνωστικές 

περιοχές. Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, που κρίθηκε απαραίτητη λόγω της ριζοσπαστικής 
αναδιοργάνωσης της γνώσης, μετέφερε τη γνώση από κάτι γνωστό σε κάτι άγνωστο, μετέφερε 

νοήματα μέσω της σύγκρισης, λειτούργησε ως προέκταση της μνήμης και χρησίμευσε στην 
ανακάλυψη σχέσεων μεταξύ ξεχωριστών περιοχών γνώσης (εικ. 2).  

5. Συμπεράσματα. Οφέλη από τη χρήση του σεναρίου. 

Ολοκληρώνοντας το διδακτικό σενάριο τα παιδιά της τάξης πέτυχαν τη μετάβασή τους: 

• από τη μετωπική διδασκαλία, στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση,  

• από τη δασκαλοκεντρική σε μια περισσότερο μαθητοκεντρική διδασκαλία κατά την οποία οι 
ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο,  

• από τη διάλεξη ως διδακτική μέθοδο στη διερευνητική και την ανακαλυπτική μέθοδο,  

• από την παθητική, σε μια κινητοποιημένη σχολική τάξη μέσα από την ενεργητική συμμετοχή 
σε δραστηριότητες και την επικοινωνία μεταξύ μαθητών-τριών,  

• από μεθόδους αξιολόγησης του μαθητή που βασίζονται στο αποτέλεσμα μιας και  μόνης 

τελικής δοκιμασίας σε μεθόδους που βασίζονται σε διαδικασίες και παραγόμενα προϊόντα,  

• και από ένα σύστημα μάθησης στο οποίο όλοι μαθαίνουν τα ίδια πράγματα, σε ένα σύστημα 
όπου ενδεχομένως ο καθένας μαθαίνει διαφορετικά πράγματα και  

• από τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας (κυρίως λεκτική) σε τρόπους επικοινωνίας που 
ενσωματώνουν πολλαπλές αναπαραστάσεις, εικόνες, κείμενα, σύμβολα, χάρτες πολλαπλών 
αναπαραστάσεων κ.ά. 

 
 

Εικ. 2. Τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν παίζοντας το επιτραπέζιο παιχνίδι: «Εμπορικοί δρόμοι στην ανατολική 
Μεσόγειο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού» (Διακαντώνης Ηλίας)  
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Ιωακειμίδης Παντελής 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70/ Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Περίληψη  

Η εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας από το 

εγχειρίδιο της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού με την παράλληλη αξιοποίηση των διαφόρων μορφών 
δραματικής έκφρασης. Γενικό σκοπό του σεναρίου αποτελεί η  γνωριμία των μαθητών με τον 
Μυκηναϊκό Πολιτισμό, μέσα από τη βιωματική τους συμμετοχή σε δράσεις Θεατρικής Αγωγής. Το 
σενάριο αυτό συνδέει τη Θεατρική Αγωγή διαθεματικά με γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού 

Προγράμματος του δημοτικού σχολείου. Συγχρόνως, αυτό υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με 
την παιδαγωγική αξιοποίηση των διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης στο σχολείο. Οι 
επιλεγμένες δράσεις θα μπορέσουν να λάβουν χώρα στις ώρες της Θεατρικής Αγωγής, της Γλώσσας, 
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της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος των Εικαστικών, των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Για την 
πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας θα εφαρμοστούν διάφορες μορφές 
δραματικής έκφρασης. Μέσα από αυτές δημιουργείται ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον για 
τους μαθητές. Τα παιδιά θα ενεργοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και θα εκφραστούν 

ποικιλοτρόπως.  
 
Λέξεις κλειδιά: θεατρική αγωγή, σενάριο, διδασκαλία, σκετς, θεατρικό παιχνίδι.  

1. Εισαγωγή  

Το σενάριο αυτό υλοποιείται με μαθητές Γ΄ Δημοτικού (9 ετών) και πρόκειται να διαρκέσει 12 
διδακτικές ώρες. Συνάμα αυτό υποστηρίζει τη μάθηση με την παιδαγωγική αξιοποίηση των διαφόρων 

μορφών δραματικής έκφρασης στο σχολείο.  

1.1. Το Εκπαιδευτικό  Σενάριο 

Η επιλογή του εκπαιδευτικού σεναρίου για την επεξεργασία ενός θέματος στη σχολική τάξη  
πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας των σημαντικών πλεονεκτημάτων, που αυτό εμφανίζει για τους μαθητές, τον 
εκπαιδευτικό, αλλά και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας εν συνόλω. Τα θετικά σημεία ενός σεναρίου 
υπερτονίζονται από την Ελληνιάδου (2008), η οποία επιμένει στο μαθησιακό πλαίσιο μ ε σαφώς εστιασμένο  

γνωστικό αντικείμενο, στη συγκεκριμενοποίηση των στόχων και των παιδαγωγικών αρχών και στην καλύτερ η  
αξιοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών εργαλείων (π.χ. μορφές δραματικής έκφρασης) (Ελληνιάδου, 2008).  

Η Κοτοπούλη υποστηρίζει με σθένος την εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων στη σχολική τάξη, καθώς 
αυτά προσφέρουν την δυνατότητα στον διδάσκοντα να τα αναδομήσει, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό τους 

στις ανάγκες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Κοτοπούλη κ.ά.). 
Αντίστοιχο θετικό πρόσημο στα σενάρια διδασκαλίας καταθέτει και ο Αθανασιάδης (2009), ο οποίος 

αναφέρεται στη δυνατότητα συνεχών βελτιώσεων και εμπλουτισμού των δράσεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του εν λόγω προγράμματος (Αθανασιάδης κ.ά., 2009). 

Η καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας των μαθητών θεωρείται για τον Καλκάνη  
(2007) ως σημαντικός παράγοντας, ο οποίος συντείνει στην επιλογή του εκπαιδευτικού σεναρίου ως μορφή 
εργασίας μέσα στη σχολική τάξη. Ταυτόχρονα, με την ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος κατά  την ώρα του 
μαθήματος, βελτιώνονται οι σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και αναπτύσσονται αισθήματα  

αλληλοεκτίμησης και αμοιβαιότητας (Καλκάνης, 2007).  

1.2. Η Παιδαγωγική Αξία από την εφαρμογή Δράσεων Θεατρικής Αγωγή ς στο δημοτικό σχολείο 

Η προσφορά των δραστηριοτήτων Θεατρικής Αγωγής στη διαμόρφωση της προσωπικότητας το υ 
μαθητή θεωρείτα ι αδιαμφισβήτητη . Μέσα από τις διάφορες μορφές θεατρικής έκφρασης, το παιδί 
αναπτύσσεται ομαλά, αρμονικά και ισόρροπα, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο κατακτά μια σειρά από ικανότητες και 
δεξιότητες. Κοινή διαπίστωση των ειδικών αποτελεί το γεγονός της συνεισφοράς των παραπάνω μεθόδων στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Πληθώρα αναφορών εντοπίζονται στη βιβλιογραφία, όπου όλες καταλήγουν 
στο συμπέρασμα της προστιθέμενης παιδαγωγικής αξίας των εν λόγω μορφών δραματικής έκφρασης. Ο κάθε 
ειδικός επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε συγκεκριμένους τομείς της προσωπικότητας του μαθητή, που 
αναπτύσσονται μέσα από την ενεργοποίησή του κατά τη διάρκεια παρόμοιων δράσεων. Μέσα από τη 

βιβλιογραφία (βλ. πιο αναλυτικά στο Άλκηστις, 1994, Μουδατσάκις, 1994, Γραμματάς,1999α και 1999β), 
παραθέτουμε συνοπτικά τα παιδαγωγικά οφέλη από τη συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιου είδους   δρώμενα .  
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν: 

Στην κοινωνική, γλωσσική, συναισθηματική και αισθητική ανάπτυξη  των συμμετεχόντων. 

Στην απόκτηση γνώσεων, την ψυχαγωγ ία και την προσωπική έκφραση των παιδιών. 
Στην γνωριμία με το σώμα τους και τον εαυτό τους, τη χαλάρωση  και την ανάπτυξη των επιμέρους  

γνωστικών λειτουργιών τους. 
Στην αύξηση του ενδιαφέροντό ς τους για συμμετοχή και στο χωροχρονικό προσανατολισμό  τους. 
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Στην υιοθέτηση από αυτούς ιδεών, στάσεων, αξιών και τρόπων συμπεριφοράς (Άλκηστις, 1994, 
Μουδατσάκις, 1994, Γραμματάς, 1999α και 1999β). 

2. Το Σενάριο Διδασκαλίας:μια πρόταση 

2.1. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών  

Οι μαθητές: έχουν διαβάσει (από τα σχολικά εγχειρίδια ή άλλα βιβλία) για τον Μυκηναϊκό 
Πολιτισμό. Γνωρίζουν στοιχεία για τη ζωή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Αχαιών. 

Έχουν δει σχετικές φωτογραφίες-εικόνες από μυκηναϊκά αγγεία, σκεύη, πανοπλίες-σπαθιά 
πολεμιστών, την ‘Πύλη των Λεόντων’. Έχουν εξοικειωθεί με τις διάφορες μορφές δραματικής 
έκφρασης (κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής). Έχουν παίξει με φιγούρες 
θεάτρου σκιών.  

2.2. Σκοπός και στόχοι του σεναρίου 

Γενικό σκοπό του σεναρίου αποτελεί η γνωριμία των μαθητών με τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό, 

μέσα από τη βιωματική τους συμμετοχή σε δράσεις Θεατρικής Αγωγής.  
Επιμέρους στόχοι ανά γνωστικό αντικείμενο είναι:  

Γλώσσα 

 Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τον προφορικό τους λόγο. Να βελτιώσουν τη γραπτή του 
έκφραση ασκούμενοι σε διάφορα κειμενικά είδη. Να μάθουν να χρησιμοποιούν, να εξηγούν και να 
ερμηνεύουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, αξιολογώντας τις και διαχωρίζοντας τα ο υσιώδη από 

τα επουσιώδη στοιχεία τους.  

Ιστορία-Μυθολογία 

Να έρθουν σε επαφή με τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό. Να αντιληφθούν τη σημασία της Πύλης 
των Λεόντων. Να γνωρίσουν τις καθημερινές δραστηριότητές των Αχαιών. Να λάβουν μέρος στις 
δράσεις τους (αναπαράσταση της ζωής τους στην τάξη). Να μπουν τα παιδιά στη θέση τους και να 
ζωντανέψουν τις περιπέτειές τους.  

Εικαστικά 

 Να είναι σε θέση οι μαθητές να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους δημιουργίας και έκφρασης.  

Θεατρική Αγωγή 

 Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τις διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης. Να μάθουν να 

εκφράζονται (μέσα από αυτές τις μορφές) και να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Να 
γνωρίσουν το σώμα και τον εαυτό τους. Να χαλαρώσουν από το φόρτο της σχολικής 
καθημερινότητας.  

2.3. Μορφές δραματικής έκφρασης 

Σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας θα 
διαδραματίσουν οι διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης. Μέσα από αυτές, το μάθημα θα αλλάξει 

μορφή για τους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα οι τελευταίοι θα ενεργοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
θα εκφραστούν ποικιλοτρόπως.  

Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο θα πραγματοποιηθούν δράσεις:  
 Παντομίμας-Αυτοσχεδιασμών: διαδικασία προετοιμασίας ενός Αχαιού πολεμιστή πριν τη 

μάχη.   
Θεατρικού Σκετς: μια Μυκηναία πάει για περιποίηση…σε κέντρο αισθητικής.  
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Εργαστηρίου Γραφής: διάλογος των δυο λιονταριών που ξεκόλλησαν από την Πύλη των 
Λεόντων.  

 Παγωμένης Εικόνας: πρόγραμμα εκγύμνασης Αχαιού πολεμιστή.  
 Δραματοποίηση: Ένας Μυκηναίος έμπορος διαπραγματεύεται την τιμή του χαλκού στην 

Κύπρο.  
Θεατρικό Παιχνίδι: δημιουργία μιας ιστορίας (με ερέθισμα κάποιες εικόνες) που να βασίζεται 

στον αυτοσχεδιασμό και την έμπνευση της στιγμής. 

2.4. Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή  

Οι μαθητές μας θα χωριστούν σε ομάδες (ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την επίδοση και τον 
αριθμό των μελών τους). Συνολικά για την ολοκλήρωση του σεναρίου απαιτούνται 12 διδακτικές 

ώρες (6 δράσεις).  

2.5. Περιγραφή του σεναρίου 

Στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα θα περιληφθούν δραστηριότητες δραματικής έκφρασης 
για να πραγματοποιηθεί ένα πιο ελκυστικό μάθημα για τους μαθητές.  

1η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Οι μαθητές θα συνδυάσουν την παντομιμική αναπαράσταση και τον αυτοσχεδιασμό στην 
εικονοποίηση της προετοιμασίας ενός Αχαιού πολεμιστή πριν τη μάχη. Οι ίδιοι θα χωριστούν σε 
ομάδες και θα ρυθμίσουν τις κινήσεις των μελών του σώματος τους, για να αναπαραστήσουν -σε αργή 

κίνηση-ενέργειες τους (π.χ. καθαρισμός-γυάλισμα πανοπλίας, ντύσιμο με περικνημίδες, κράνος, 
τρόχισμα σπαθιών και δόρατος). Μερικοί μαθητές δίνουν εντολές με παντομίμα στους συμπαίκτες 
τους, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις στους υπόλοιπους συμμαθητές τους (για 
να κινηθούν στο χώρο). Η εν λόγω δράση απαιτεί τον συντονισμό και συγχρονισμό όλων των 

συμμετεχόντων. Τόσο οι συμμετέχοντες στο δρώμενο του αυτοσχεδιασμού, όσο και οι συμμαθητές 
τους, οι οποίοι θα δίνουν τις εντολές τους με παντομιμική αναπαράσταση, θα πρέπει να 
συγχρονιστούν ως μια ομάδα για να ολοκληρώσουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο.  

2η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Σε αυτό το δρώμενο, οι μαθητές συνεργάζονται με απώτερο σκοπό την ανάδειξη στην 
αυτοσχέδια σκηνή της τάξης ενός σύντομου σκετς, με θέμα τη επίσκεψη μιας νεαρής Μυκηναίας σε 

κέντρο αισθητικής της πόλης της. Οι πρωταγωνιστές (το κορίτσι και το προσωπικό του κέντρου 
αισθητικής) παρουσιάζονται στην τάξη και καλούνται να πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα περιποίησης (μαλλιά, δέρμα, σώμα). Το δραματικό κείμενο για το εν λόγω σκετς θα 
δημιουργηθεί  από τους μαθητές της τάξης. Πριν τη συγγραφή του εν λόγω δραματικού κειμένου, θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα σύντομο σεμινάριο από τη μεριά του εκπαιδευτικού στους μαθητές, 
στους οποίους και θα παρέχονται σαφείς οδηγίες δημιουργίας ενός τέτοιου απαιτητικού κειμένου με 
τις αρχές του δραματικού κώδικα.  

3η Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες) 

Σε ένα γόνιμο και δημιουργικό Εργαστήριο Γραφής, οι μαθητικές ομάδες ασκούνται στην 
ανάπτυξη ενός σύντομου θεατρικού επεισοδίου, με πρωταγωνιστές τα δυο λιοντάρια που 

ξεκόλλησαν από την ‘Πύλη των Λεόντων’. Τα δυο ζώα συζητούν για τα κατορθώματα των Αχαιών 
και την επικράτηση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού μέσα από το εμπόριο. Της εν λόγω δράσης θα 
προηγηθεί ένα σύντομο σεμινάριο από τη μεριά του εκπαιδευτικού στους μαθητές του, αναφορικά 
με τον τρόπο γραφής ενός δραματικού κειμένου και τα στοιχεία εκείνα του δραματικού κώδικα, στα 

οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φάση της συγγραφής του.  
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4η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Στο ίδιο μήκος κύματος-και με αφορμή την καθημερινότητα των Μυκηναίων-οι συμμετέχοντες 

στο πρόγραμμα θα δημιουργήσουν ‘’παγωμένες εικόνες’’ που παρουσιάζουν στην αυτοσχέδια σκηνή 
της τάξης το πρόγραμμα εκγύμνασης ενός Αχαιού πολεμιστή. Στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου 
δρωμένου, θα μπορέσει να βοηθήσει και ο καθηγητής φυσικής αγωγής της σχολικής μονάδας, ο 
οποίος θα μπορούσε να παρουσιάσει στα παιδιά κινήσεις και ασκήσεις εκγύμνασης ενός αρχαίου 

πολεμιστή.  

5η Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες) 

Από το εν λόγω σενάριο δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και τα δρώμενα δραματοποίησης. 
Το θέμα της δράσης αυτής περιλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις ενός Μυκηναίου εμπόρου με ένα 
Κύπριο προμηθευτή μετάλλων για την τιμή του χαλκού. Και σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν 
ιδιαίτερα καίρια και αποτελεσματική η εμπλοκή του εκπαιδευτικού της τάξης στην διαδικασία 

μετατροπής ενός κειμένου σε δραματικό, μέσα από τις κατάλληλες συμβουλές, που θα δώσει ο ίδιος 
στις μαθητικές ομάδες.  

6η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Κατά την πραγματοποίηση ασκήσεων Θεατρικού Παιχνιδιού, οι δρώντες χωρίζονται σε 
ομάδες, με ερέθισμα διάφορες εικόνες, που έχουν δοθεί από τον εκπαιδευτικό (βλ. χάλκινα αγγεία 
και σκεύη,  αοιδός σε γλέντι, πολεμικές σκηνές, σκηνές κυνηγιού). Στη συνέχεια, τα ίδια τα παιδιά 

δημιουργούν μια ιστορία (για κάθε μία από αυτές τις εικόνες), που θα βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό 
και την έμπνευση της στιγμής. Σε επόμενη φάση της ίδιας δραστηριότητας, οι ομάδες των μαθητών 
δημιουργούν ένα δρώμενο αυτοσχεδιασμών, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία και από τις τέσσερις 
προηγούμενες ιστορίες, συνθέτοντας με αυτόν τον τρόπο σκέψεις, ιδέες και αντιλήψεις αναφορικά 

με την καθημερινότητα ενός Μυκηναίου. 

3. Αξιολόγηση του σεναρίου 

Όπως προαναφέρθηκε, το εν λόγω σενάριο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα διδακτική πρόταση, η 
οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στη σχολική τάξη. Ωστόσο, θεωρείται σημαντικό κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του σχετικού σεναρίου, ο εκπαιδευτικός να προχωρήσει σε μία μορφή ενδιάμεσης 
αξιολόγησης των δράσεων, μέσα από τη διαπίστωση του βαθμού συμμετοχής των παιδιών στις 

εκάστοτε δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός θα προχωρήσει σε μια μορφή μεταδραματικής 
αξιολόγησης των πεπραγμένων, συζητώντας με τους μαθητές του για το αποτέλεσμα των δράσεων, 
πιθανές ελλείψεις, αδυναμίες και τρόπους εμπλουτισμού του σεναρίου του. Αφού ολοκληρωθεί η 
ενδιάμεση φάση αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει ένα ερωτηματολόγιο με ηλεκτρο νικές 

φόρμες αξιολόγησης για κάθε δράση ξεχωριστά. Σε αυτό οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν εκείνη 
τη δήλωση με την οποία συμφωνούν περισσότερο. Γίνεται έτσι μια αφορμή, σε επόμενο χρόνο, για 
τους συμμετέχοντες, να έρθουν σε επαφή με τη στατιστική επεξεργασία και ερμηνεία ενός 
ερωτηματολογίου καταγραφής στάσεων-αντιλήψεων. Επίσης, στην εν λόγω φάση αξιολόγησης, ο 

εκπαιδευτικός αλλά και οι μαθητές του μπορούν να αναστοχαστούν για την πορεία του σεναρίου 
τους και να προβούν σε επανασχεδιασμό δραστηριοτήτων, προκειμένου αυτές να γίνουν ακόμη πιο 
ελκυστικές για το σύνολο της τάξης. Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας τα παιδιά 
αναμένεται να έχουν κατακτήσει σημαντικές γνώσεις αναφορικά με τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό και 

τις επιμέρους συνιστώσες του. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναρωτηθεί, ωστόσο, κατά πόσον η 
τάξη του διεύρυνε τους γνωστικούς της ορίζοντες και εντυπωσιάστηκε από τις δράσεις της Θεατρικής 
Αγωγής. Σημαντική παράμετρος, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη  από τον δάσκαλο της τάξης, 
θεωρείται η διαπίστωση του βαθμού δυσκολίας των δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Οι εφαρμογές 

που προτιμήθηκαν, δυσκόλεψαν καθόλου τα παιδιά; Υπήρξαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι 
μαθητές δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων; Ο χρονικός 
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προγραμματισμός των δράσεων ήταν ρεαλιστικός ή ουτοπικός; Με ποιόν τρόπο λειτούργησαν οι 
μαθητικές ομάδες; Οι στόχοι που τέθηκαν από τον εκπαιδευτικό κατακτήθηκαν από το σύνολο της 
τάξης; Τι πρέπει να γίνει στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες μερικοί μαθητές δεν ανταποκρίθηκαν 
αποτελεσματικά στις δράσεις που οργανώθηκαν από τον εκπαιδευτικό; Όλα τα παραπάνω 

ερωτήματα θα πρέπει να προβληματίσουν τον δημιουργό του σεναρίου και να του δώσουν τη 
δυνατότητα για ανατροφοδότηση με το σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων.  

4. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε με ευκολία ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
σενάριο αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση για τη διδασκαλία της ενότητας του ‘Μυκηναϊκού 
Πολιτισμού’ σε παιδιά που φοιτούν στη Γ’ Τάξη του δημοτικού σχολείου. Η βιωματικότητα, 

αμεσότητα και παραστατικότητα των δράσεων και η ένταξη των διαφόρων μορφών δραματικής 
έκφρασης στο καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι αυτά τα στοιχεία, τα οποία το καθιστούν 
ιδιαίτερα πρωτότυπο και αποτελεσματικό για μαθητές μικρής ηλικίας. Αν και δεν έχει εφαρμοστεί 
ακόμη στην πράξη, εντούτοις φαίνεται ότι έχει μια συνέχεια ως προς τις προτεινόμενες δράσεις και 

συνέπεια σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας.  
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από τη συμμετοχή τους 

σε τέτοιου είδους δρώμενα και να μπορούν να προσεγγίσουν ένα θέμα με ποικίλους τρόπους. Η 
ποικιλία των δραστηριοτήτων με τη χρήση των διαφόρων μορφών της δραματικής έκφρασης 

εικάζεται ότι θα βοηθήσει τους περισσότερους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή 
διαδικασία.  

Ειδικότερα, η εμπλοκή των συμμετεχόντων μαθητών θα προσφέρει σε αυτούς πολλαπλά οφέλη 
όπως τα παρακάτω: 

Οι μαθητές θα καλλιεργήσουν τον προφορικό τους λόγο (συμμετέχοντας σε συζητήσεις και 
χρησιμοποιώντας τη στοιχειώδη επιχειρηματολογία για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους). Θα 
βελτιώσουν τη γραπτή του έκφραση. Θα  μάθουν να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν 
πληροφορίες. Θα αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές διαχωρίζοντας τα ουσιώδη από τα 

επουσιώδη στοιχεία και πληροφορίες. Θα έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τον Μυκηναϊκό 
Πολιτισμό.Θα είναι σε θέση οι μαθητές να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους δημιουργίας και 
έκφρασης. Θα έρθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες μαθητές με τις διάφορες μορφές δραματικής 
έκφρασης. Θα μάθουν να εκφράζονται (μέσα από αυτές τις μορφές) και να εξωτερικεύουν τα 

συναισθήματά τους. Θα ενταχθούν στην ομάδα της τάξης (κοινωνικοποίηση μαθητών). Θα 
αποκτήσουν γνώσεις (βιωματικά) μέσω της αμεσότητας, της παραστατικότητας και της  
εποπτικότητας των εν λόγω μεθόδων.  

Συμπερασματικά θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εφαρμοστεί 

το συγκεκριμένο σενάριο στην πράξη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές 
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προκειμένου να κατακτήσουν τους επιδιωκόμενους 
διδακτικούς στόχους.  
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«ΕΝΑ ΕΙΔΩΛΙΟ….ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ»: Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Τ.Π.Ε: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Ιωακειμίδης Παντελής 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70/ Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

Αναγνωστάκης Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70/ Μέλος Ι.Α.Κ.Ε 

Περίληψη  

Η εν λόγω αναρτημένη ανακοίνωση (πόστερ) αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας (καθώς δεν 
έχει εφαρμοστεί ακόμη στα πλαίσια της σχολικής τάξης) μιας διδακτικής ενότητας από το εγχειρίδιο 
της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού με την παράλληλη αξιοποίηση των διαφόρων μορφών δραματικής 

έκφρασης και των Τ.Π.Ε. στο δημοτικό σχολείο. Γενικός σκοπός του σεναρίου θεωρείται η γνωριμία 
των μαθητών με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, μέσα από τη βιωματική τους συμμετοχή σε παιγνιώδεις 
δράσεις. Σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας θα 
διαδραματίσουν οι διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης, αλλά και οι δραστηριότητες με τη 

συνεισφορά των Τ.Π.Ε. Μέσα από αυτές το μάθημα θα γίνει πιο ελκυστικό για τους μαθητές, ενώ 
ταυτόχρονα οι τελευταίοι θα ενεργοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και θα εκφραστούν 
ποικιλοτρόπως.  

 

Λέξεις κλειδιά: θεατρική αγωγή, σενάριο διδασκαλίας, Τ.Π.Ε, σκετς, κουκλοθέατρο, ψηφιακό 
σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο. 

1. Εισαγωγή  

Το σενάριο αυτό προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε μαθητές Γ΄ Δημοτικού (9 ετών) και 
πρόκειται να διαρκέσει 35 διδακτικές ώρες. Συνάμα αυτό υποστηρίζει τη μάθηση με την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης άλλα και των Τ.Π.Ε. στο σχολείο. 

Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο θα πραγματοποιηθούν δράσεις:   
Παντομίμας - Αυτοσχεδιασμών, Θεατρικού Σκετς, Εργαστηρίου Γραφής, Παγωμένης Εικόνας, 

Κουκλοθεάτρου, Θεάτρου Σκιών. Ταυτόχρονα, για την υλοποίηση του σεναρίου μας θα 
αξιοποιηθούν στο έπακρο και οι ΤΠΕ, μέσα από τη εμπλοκή των μαθητών σε ποικίλες 

δραστηριότητες, όπως: αναζήτηση πληροφοριών, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου, 
συγγραφή κειμένου, επίσκεψη σε Ηλεκτρονικό Μουσείο, ψηφιακό σταυρόλεξο - κρυπτόλεξο- κόμικ, 
διαδραστικά φύλλα εργασίας,  ηλεκτρονικό παιχνίδι με τη μορφή κουίζ, αξιολόγηση δράσεων. Με 
την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός θα προχωρήσει σε μια μορφή 

μεταδραματικής αξιολόγησης των πεπραγμένων, συζητώντας με τους μαθητές του για το αποτέλεσμα 
των δράσεων, πιθανές ελλείψεις, αδυναμίες και τρόπους εμπλουτισμού του σεναρίου του. 
Εναλλακτικά, ο ίδιος μπορεί να προετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο (με ηλεκτρονικές φόρμες 
αξιολόγησης για κάθε δράση ξεχωριστά). Σε αυτό οι μαθητές θα κληθούν να επιλέξουν εκείνη τη 

δήλωση με την οποία συμφωνούν περισσότερο. 
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1.1. Το Εκπαιδευτικό  Σενάριο 

Σύμφωνα με την Ελληνιάδου (2008) το εκπαιδευτικό σενάριο‘περιγράφει ένα μαθησιακό 

πλαίσιο με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους στόχους, παιδαγωγικές αρχές και 
δράσεις, με την απαραίτητη αξιοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων/λογισμικών’. 

Το σημαντικό στοιχείο με τα εκπαιδευτικά σενάρια έγκειται στη δυνατότητα, που αυτά 
παρέχουν στον διδάσκοντα ‘για μετασχηματισμό και αναδόμηση τους, σύμφωνα πάντα με τις 

πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του εκάστοτε τμήματος’ (Κοτοπούλη κ.ά.). 
Μια άλλη ιδιαιτερότητα των σεναρίων συνίσταται στη δυνατότητα που αυτά παρέχουν στους 

εκπαιδευτικούς για βελτίωση και εμπλουτισμό των προγραμματισμένων δράσεων, καθ’όλη τη 
διάρκεια πραγματοποίησής τους  (Αθανασιάδης κ.ά., 2009). 

Η ερευνητική ομάδα του Καλκάνη (2007) προτρέπει τους εκπαιδευτικούς ‘να δώσουν 
προτεραιότητα στην οργάνωση σεναρίων, που καλλιεργούν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών’, 
αφού-μέσα από αυτή-αναπτύσσονται ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και 
αισθήματα αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

1.2. Η Παιδαγωγική Αξία από την εφαρμογή Δράσεων Θεατρικής Αγωγή ς στο δημοτικό σχολείο 

Η προσφορά των δραστηριοτήτων Θεατρικής Αγωγής στη διαμόρφωση της προσωπικότητας 

του μαθητή θεωρείται αδιαμφισβήτητη. Μέσα από τις διάφορες μορφές θεατρικής έκφρασης, το παιδί 
αναπτύσσεται ομαλά, αρμονικά και ισόρροπα, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο κατακτά μια σειρά από 
ικανότητες και δεξιότητες. Μέσα από τη βιβλιογραφία (βλ. πιο αναλυτικά στο Άλκηστις,  1994, 
Μουδατσάκις, 1994, Γραμματάς,1999α και 1999β), παραθέτουμε συνοπτικά τα παιδαγωγικά οφέλη 

από τη συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιου είδους   δρώμενα. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω δράσεις 
συμβάλλουν: 

Στην κοινωνική, γλωσσική, συναισθηματική και αισθητική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. 
Στην απόκτηση γνώσεων, την ψυχαγωγία και την προσωπική έκφραση των παιδιών.  

Στην γνωριμία με το σώμα τους και τον εαυτό τους, τη χαλάρωση και την ανάπτυξη των 
επιμέρους γνωστικών λειτουργιών τους. 

Στην αύξηση του ενδιαφέροντός τους για συμμετοχή και στο χωρο- χρονικό προσανατολισμό 
τους. 

Στην υιοθέτηση από αυτούς ιδεών, στάσεων, αξιών και τρόπων συμπεριφοράς (Άλκηστις, 
1994, Μουδατσάκις, 1994, Γραμματάς, 1999α και 1999β).  

1.3. Η παιδαγωγική αξία από την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στο Δημ οτικό Σχολείο  

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο υλοποιείται μέσα από τέσσερις άξονες που 
διέπουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία: ως γνωστικό και 
διερευνητικό εργαλείο, ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας, ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης 

πληροφοριών και ως μέσο για τον πληροφορικό αλφαβητισμό (Μικρόπουλος, Μπέλλου, 2010, 
Κόμης, 2004). 

Γίνεται φανερό ότι ο τρόπος χρήσης των Τ.Π.Ε. διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ως 
προς τα αποτελέσματα που αυτός θα έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

μπορούν να δημιουργηθούν περιβάλλοντα τα οποία ευνοούν τη μάθηση, όπως χαρακτηριστικά 
αναλύει και η Βοσνιάδου (2006) αφού:  

Προσελκύουν το ενδιαφέρον και προκαλούν κίνητρα για μάθηση.  
Συνδυάζουν εικόνα και κείμενο οπτικοποιώντας έτσι την πληροφορία. 

Μετατρέπουν τους μαθητές, μέσω της συνεχούς και άμεσης ανατροφοδότησης, σε 
ενεργητικούς χρήστες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Παρέχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να πάρουν τον έλεγχο της μάθησης και έτσι να ελέγχουν 
οι ίδιοι το πώς και το τι θέλουν να μάθουν. 



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

609 

Δημιουγούν αυθεντικά μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι μαθητές θεωρούν ότι 
ανταποκρίνονται στην πραγματική τους ζωή. 

Υποστηρίζουν τη συνεργασία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στους μαθητές. 

Επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού από απλό μεταδότη γνώσεων σε υποστηρικτή 
του μαθητή (Βοσνιάδου, 2006).  

2. Το Σενάριο Διδασκαλίας:η πρότασή μας 

2.1. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών  

Οι μαθητές: έχουν διαβάσει (από τα σχολικά εγχειρίδια ή άλλα βιβλία) για τον Κυκλαδικό 
Πολιτισμό. Γνωρίζουν στοιχεία για τη ζωή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

Κυκλαδιτών. Έχουν δει σχετικές φωτογραφίες-εικόνες από το κυκλαδικά ειδώλια. Έχουν εξοικειωθεί 
με τις διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης (κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Θεατρικής 
Αγωγής). Έχουν παίξει με φιγούρες κουκλοθεάτρου και θεάτρου σκιών. Έχουν γνωρίσει και είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν τον κειμενογράφο. Έχουν γνωρίσει και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τους 

φυλλομετρητές. Έχουν εξοικειωθεί με τη βασική αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.  

2.2. Σκοπός και στόχοι του σεναρίου 

Γενικό σκοπό του σεναρίου αποτελεί η γνωριμία των μαθητών με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, 
μέσα από τη βιωματική τους συμμετοχή σε δράσεις Θεατρικής Αγωγής και Τ.Π.Ε. Επιμέρους στόχοι 
ανά γνωστικό αντικείμενο είναι:  

Γλώσσα 

Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τον προφορικό τους λόγο. Να βελτιώσουν τη γραπτή του 
έκφραση ασκούμενοι σε διάφορα κειμενικά είδη. Να μάθουν να χρησιμοποιούν, να εξηγούν και να 

ερμηνεύουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, αξιολογώντας τις και διαχωρίζοντας τα ουσιώδη από 
τα επουσιώδη στοιχεία τους. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.  

Ιστορία-Μυθολογία 

Να έρθουν σε επαφή με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Να αντιληφθούν την σημασία των 
κυκλαδίτικων ειδωλίων. Να γνωρίσουν τις καθημερινές δραστηριότητες των Κυκλαδιτών. Να 
λάβουν μέρος στις δράσεις τους (αναπαράσταση της ζωής τους στην τάξη). Να μπουν τα παιδιά στη 

θέση των Κυκλαδιτών και να ζωντανέψουν τις περιπέτειές τους.  

Εικαστικά 

 Να είναι σε θέση οι μαθητές να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους δημιουργίας και έκφρασης. 
Να κατασκευάζουν διάφορα είδη κούκλας. Να δημιουργούν φιγούρες θεάτρου σκιών και να μάθουν 
να τις κινούν σωστά σε ένα παράπηγμα. Να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σχετικά με τον 
χρωματισμό εικόνων και κειμένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Θεατρική Αγωγή 

Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τις διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης. Να μάθουν να 

εκφράζονται (μέσα από αυτές τις μορφές) και να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Να 
γνωρίσουν το σώμα και τον εαυτό τους. Να χαλαρώσουν από το φόρτο της σχολικής 
καθημερινότητας.  
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Τ.Π.Ε. 

Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναζήτησης του διαδικτύου. Να γνωρίσουν ιστοσελίδες 

εικονικής περιήγησης μουσείων. Να αποκτήσουν δεξιότητες δημιουργίας απλών ηλεκτρονικών 
μαθησιακών παιχνιδιών. Να εξασκηθούν στη συγγραφή ηλεκτρονικών συνεργατικών κειμένων. Να 
δημιουργήσουν ένα δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι ερωταπαντήσεων. Να αποκτήσουν την 
ικανότητα να απαντούν σε μια ηλεκτρονική φόρμα όπου θα ζητείται να διαβαθμίσουν την άποψή 

τους. 

Μαθηματικά 

Να μπορούν οι μαθητές να ερμηνεύουν πίνακες με αριθμητικά δεδομένα.  

2.3. Μορφές δραματικής έκφρασης 

Σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας θα 
διαδραματίσουν οι διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης. Μέσα από αυτές το μάθημα θα γίνει πιο 
ελκυστικό για τους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα οι τελευταίοι θα ενεργοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό 
και θα εκφραστούν ποικιλοτρόπως.  

Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο θα πραγματοποιηθούν δράσεις:   
Παντομίμας - Αυτοσχεδιασμών: η χαρούμενη διάθεση ενός Κυκλαδίτη.   
Θεατρικού Σκετς: ένα Ειδώλιο… στο εδώλιο του κατηγορουμένου.  
Εργαστηρίου Γραφής: διάλογος του ψαρά και των πυγμάχων (ήρωες κυκλαδίτικων 

τοιχογραφιών)  για την ανάπτυξη στις Κυκλάδες.  
Παγωμένης Εικόνας: εικόνες από Κυκλαδίτισσες, που φορούν αυτοσχέδια κοσμήματα.  
Κουκλοθεάτρου: Ένας Κυκλαδίτης έμπορος αναφέρεται στα ταξίδια του και το νέο του σπίτι.  
Θεάτρου Σκιών: Ο Καραγκιόζης αρχαιολόγος μιλάει για τα κυκλαδικά κτερίσματα που βρήκε 

στην παράγκα του. 

2.4.Τρόπος αξιοποίησης των Τ.Π.Ε 

Αναζήτηση Πληροφοριών: Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες με τη χρήση της μηχανής 
αναζήτησης του διαδικτύου. 

Ιστοσελίδα του Σχολείου: Γίνεται προβολή των δράσεων των μαθητών και διάχυσή τους στην 
εκπαιδευτική κοινότητα. 

Συγγραφή Κειμένου: Συγγραφή συνεργατικών κειμένων με τη βοήθεια του διαδικτύου.  
Ηλεκτρονικό Μουσείο: Οι μαθητές επισκέπτονται και ξεναγούνται στο Μουσείο Κυκλαδικής 

Τέχνης (με τη βοήθεια του διαδικτύου). 
Ψηφιακό Σταυρόλεξο: Οι μαθητές σχεδιάζουν το δικό τους ψηφιακό σταυρόλεξο, 

χρησιμοποιώντας ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα. 
Ψηφιακό Κρυπτόλεξο: Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό κρυπτόλεξο με τη 

βοήθεια ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 
Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας: Οι μαθητές ετοιμάζουν το δικό τους ψηφιακό φύλλο εργασίας 

σχετικά με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό.  
Ψηφιακό Κόμικ: Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους κόμικ. 
Ηλεκτρονικό Παιχνίδι με τη μορφή Κουίζ: Οι μαθητές κατασκευάζουν το δικό τους παιχνίδι 

ερωταπαντήσεων και συμμετέχουν σε διαγωνισμό. 

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση: Οι μαθητές συμπληρώνουν ηλεκτρονική φόρμα, στην οποία οι ίδιοι 
καλούνται να αποτυπώσουν τη στάση τους σχετικά με το περιεχόμενο των δράσεων.  

2.5. Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή  

Οι μαθητές μας θα χωριστούν σε ομάδες (ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την επίδοση και τον 
αριθμό των μελών τους). Συνολικά για την ολοκλήρωση του σεναρίου απαιτούνται 35 διδακτικές 
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ώρες (12 δράσεις). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων 
ειδικοτήτων. Προτείνεται να υπάρχει ένας υπολογιστής (με ηχεία, μικρόφωνο κ.τ.λ.) ή ταμπλέτα με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά δύο μαθητές καθώς και ένας εκτυπωτής για όλο το τμήμα. Συστήνεται 
να υπάρχει ένας διαδραστικός πίνακας ή ένας υπολογιστής με προβολέα δεδομένων (με πρόσβαση 

στο διαδίκτυο), για όλη την τάξη.  

2.6. Περιγραφή του σεναρίου 

Στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα θα περιληφθούν δραστηριότητες δραματικής έκφρασης 
για να πραγματοποιηθεί ένα πιο ελκυστικό μάθημα για τους μαθητές. Ταυτόχρονα όλες οι δράσεις 
θα φωτογραφηθούν, έτσι ώστε στο τέλος του σεναρίου να δημιουργηθεί ένα βίντεο, το οποίο θα 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου (διάχυση της δράσης προς την εκπαιδευτική κοινότητα). 

1η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές θα συνδυάσουν την παντομιμική αναπαράσταση και τον αυτοσχεδιασμό στην 

εικονοποίηση χαρούμενων δράσεων από την καθημερινότητα των Κυκλαδιτών. Οι ίδιοι θα 
χωριστούν σε ομάδες και θα ρυθμίσουν τις κινήσεις των μελών του σώματος τους, για να 
αναπαραστήσουν-σε αργή κίνηση-ενέργειες τους (π.χ. γλέντι σε τραπέζι, χορός, χρήση μουσικού 
οργάνου, γάμος ζευγαριού). Μερικοί μαθητές δίνουν εντολές με παντομίμα στους συμπαίκτες τους, 

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις στους υπόλοιπους συμμαθητές τους (για να 
κινηθούν στον χώρο). Η εν λόγω δράση απαιτεί τον συντονισμό και συγχρονισμό όλων των 
συμμετεχόντων. Τα παιδιά ψηφιοποιούν με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής αυτές τις εικόνες 
και δημιουργούν μια ψηφιακή αφίσα, την οποία αναρτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους. 

Αυτονόητο είναι ότι κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης των εικόνων λαμβάνονται όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.  

2η Δραστηριότητα (4 διδακτικές ώρες) 

Σε αυτό το δρώμενο, οι μαθητές συνεργάζονται με απώτερο σκοπό την ανάδειξη στην 
αυτοσχέδια σκηνή της τάξης ενός σύντομου σκετς, με θέμα τη δικαστική περιπέτεια ενός 
Κυκλαδικού ειδωλίου, το οποίο κατηγορείται ότι απέδρασε από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Οι 

πρωταγωνιστές (το ειδώλιο, δικηγόροι, εκπρόσωποι μουσείου, πιθανοί συνεργοί) παρουσιάζονται 
στην τάξη και καλούνται να πραγματοποιήσουν μια ‘εικονική δίκη’. Το δραματικό κείμενο για το εν 
λόγω σκετς θα δημιουργηθεί  από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τους ίδιους τους μαθητές.  Αυτό το 
κείμενο μπορεί να δημιουργηθεί από όλους τους μαθητές και τον δάσκαλο της τάξης με τη βοήθεια 

ενός διαδικτυακού εργαλείου συνεργατικής συγγραφής κειμένων.  

3η Δραστηριότητα (4 διδακτικές ώρες) 

Σε ένα γόνιμο και δημιουργικό Εργαστήριο Γραφής, οι μαθητικές ομάδες ασκούνται στην 
ανάπτυξη ενός σύντομου θεατρικού επεισοδίου, με πρωταγωνιστές τον ψαρά και τους πυγμάχους 
(ήρωες κυκλαδίτικων τοιχογραφιών) για την ανάπτυξη στις Κυκλάδες.  Ως προοργανωτής μπορεί να 
δημιουργηθεί από τους μαθητές (με τη βοήθεια του δασκάλου) ένα ηλεκτρονικό συννεφόλεξο 

λέξεων, το οποίο θα περιέχει και τις λέξεις που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες κατά 
τη διάρκεια της συγγραφής του θεατρικού επεισοδίου. Τα τρία πρόσωπα αναφέρονται στην 
οικονομική κρίση της χώρας, αναπολούν την ευημερία των παλαιότερων ετών και «προτείνουν 
λύσεις» για την αντιμετώπιση αυτής της δυσάρεστης οικονομικής κατάστασης. Της εν λόγω δράσης 

θα προηγηθεί ένα σύντομο σεμινάριο από τη μεριά του εκπαιδευτικού στους μαθητές του, αναφορικά 
με τον τρόπο γραφής ενός δραματικού κειμένου και τα στοιχεία εκείνα του δραματικού κώδικα, στα 
οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φάση της συγγραφής του.  
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4η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Στο ίδιο μήκος κύματος-και με αφορμή την καθημερινότητα των Κυκλαδιτών-οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα δημιουργήσουν ‘’παγωμένες εικόνες’’ που παρουσιάζουν ένα 
σκηνικό με Κυκλαδίτισσες, που φορούν αυτοσχέδια κοσμήματα.  

5η Δραστηριότητα (7 διδακτικές ώρες) 

Από το εν λόγω σενάριο δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και τα δρώμενα κουκλοθεάτρου. 
Η τάξη θα χωριστεί σε ομάδες, οι οποίες θα ασχοληθούν με την κατασκευή γαντόκουκλας. Το θέμα 
της δράσης αυτής περιλαμβάνει τη γλαφυρή περιγραφή και αφήγηση ενός Κυκλαδίτη εμπόρου, ο 

οποίος αναφέρεται στα ταξίδια του και τη δημιουργία του νέου του σπιτιού. Βασικός πρωταγωνιστής 
του εν λόγω δρωμένου είναι ο άσχημος ‘Τηγανόσχημος’ (η κούκλα των παιδιών), ο οποίος προσπαθεί 
με τη βοήθεια της γυναίκας του της ‘Ειδω-Λίτσας’ να πληροφορήσει τους μαθητές για την 
πολυτάραχη ζωή του. Εννοείται ότι το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτή τη δράση, 

αφού οι χάρτες (https://www.google.gr/maps/) προσφέρονται για την ανακάλυψη των σημείων 
εκείνων όπου ο Τηγανόσχημος είχε τη δυνατότητα να επισκεφτεί κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του. 
Η κάθε μαθητική ομάδα παίρνει το χρόνο της για να προετοιμάσει την παρουσίασή της και στη 
συνέχεια ανεβαίνει στο αυτοσχέδιο παράπηγμα της τάξης για να παρουσιάσει τη δουλειά της στα 

υπόλοιπα παιδιά.  

6η Δραστηριότητα (9 διδακτικές ώρες) 

Η επόμενη δράση περιλαμβάνει τη σκηνική ανάδειξη-στον αυτοσχέδιο μπερντέ της τάξης-μιας 
παράστασης Θεάτρου Σκιών από τους μαθητές με τίτλο «Ο Καραγκιόζης αρχαιολόγος».  Οι μαθητές, 
με τη βοήθεια του δασκάλου τους, ανακαλύπτουν παλαιότερες παραστάσεις του Καραγκιόζη που 
διανέμονται ελεύθερα στο διαδίκτυο για να τις χρησιμοποιήσουν ως σημείο αναφοράς για τη δική 

τους μοναδική παράσταση. Ο βασικός ήρωας μιλάει στους μαθητές για τα κυκλαδικά κτερίσματα 
που βρήκε στην παράγκα του. Τα παιδιά κατασκευάζουν τις δικές τους φιγούρες (από χαρτί ή 
ζελατίνα), δημιουργούν ένα σύντομο δραματικό κείμενο με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, κάνουν 
τις πρόβες τους και στο τέλος ανεβάζουν το δικό τους ‘’δρώμενο Καραγκιόζη’’. Κοινό της εν λόγω 

δράσης, μπορούν να αποτελέσουν οι υπόλοιπες τάξεις του σχολείου ή (και γιατί όχι) μαθητές άλλων 
σχολικών μονάδων, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τη δουλειά τους και εκτός σχολείου, κάτι που 
μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα αν υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 
Πρωταγωνιστές της εν λόγω παράστασης θα είναι ο Καραγκιόζης και η οικογένειά  του, οι οποίοι 

προσπαθούν να αιτιολογήσουν στον αστυνομικό του Πασά την προέλευση των ψεύτικων 
κτερισμάτων από κυκλαδικό τάφο, προτρέποντας παράλληλα τους μαθητές να ενημερώνουν τις 
αρχές, όταν ανακαλύπτουν αρχαία αντικείμενα. Οι κωμικοτραγικές  προσπάθειες του πρωταγωνιστή 
και οι σπαρταριστοί διάλογοι των ηρώων αναδεικνύουν την αφέλεια-αθωότητα του ήρωα και 

προκαλούν στο κοινό άφθονο γέλιο με τις γκάφες των συμμετεχόντων.  

7η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές επισκέπτονται τον ιστοχώρο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 
(https://cycladic.gr/, ανάκτηση στις 25/01/2022) και αξιοποιούν τη δυνατότητα που προσφέρει αυτό 
για μια εικονική ξενάγηση στους χώρους του. Στην ξενάγηση (που πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή) οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν τα εκθέματα του 

Μουσείου και να απευθύνουν οι ίδιοι ερωτήσεις στους μουσειοπαιδαγωγούς του. Έτσι μεταφέρονται 
νοητά στην εποχή εκείνη και αφομοιώνουν με καλύτερο τρόπο αυτά που έχουν ήδη διδαχθεί, μέσα 
από ένα περιβάλλον, το οποίο ελαχιστοποιεί την απόσταση ανάμεσα στην τάξη και τον μουσειακό 
χώρο.  

https://www.google.gr/maps/
https://cycladic.gr/
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8η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Έπειτα από αυτές τις δράσεις οι μαθητές χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

δημιουργούν τις δικές τους δραστηριότητες. Μια από αυτές μπορεί να είναι το σταυρόλεξο μέσα από 
την ιστοσελίδα https://crosswordlabs.com/. Σε αυτή την ιστοσελίδα, βάζοντας τις λέξεις που 
επιθυμούν, καθώς και τον ορισμό κάθε λέξης, δημιουργούν πολύ εύκολα σταυρόλεξα που μπορούν 
να διαμοιράζουν ελεύθερα σε όσους επιθυμούν. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ορίζουν ακριβώς 

κάθε λέξη, αφού πρέπει να είναι ακριβείς στην περιγραφή της και αποκτούν ταυτόχρονα δεξιότητες 
αναζήτησης πληροφοριών, αφού ενδέχεται να αναζητήσουν λέξεις μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών 
ή έντυπων λεξικών. Αυτή η δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί με χωρισμένους τους μαθητές σε 
ομάδες ή στην ολομέλεια της τάξης, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

9η Δραστηριότητα (1  διδακτική ώρα) 

Στα ίδια πλαίσια, οι μαθητές επισκέπτονται τον ιστότοπο https://learningapps.org/ (όπου ο 

δάσκαλος της τάξης τους βοηθάει να συνδεθούν στο λογαριασμό του, για καλύτερη εποπτεία) και 
δημιουργούν το δικό τους κρυπτόλεξο (Word grid). Eπιλέγουν τις λέξεις εκείνες που θεωρούν ότι 
ανταποκρίνονται καλύτερα στον Κυκλαδικό Πολιτισμό και τις βάζουν στο κρυπτόλεξο. 
Εμπλουτίζεται με αυτόν τον τρόπο το λεξιλόγιό τους και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη συγκέντρωση 

της προσοχής τους. Αυτονόητος θεωρείται ο διαμοιρασμός του κρυπτόλεξου σε όλους τους μαθητές 
του σχολείου, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις 
για μια ‘διαδραστική μαθησιακή κοινότητα’ με κεντρικό άξονα τις δημιουργίες των ίδιων των 
μαθητών.  

10η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Ο δάσκαλος διανέμει ένα φυλλάδιο εργασίας στους μαθητές. Αυτοί εργάζονται ατομικά ο 

καθένας και στη συνέχεια ανεβάζουν το πρωτότυπο στην πλατφόρμα 
https://www.liveworksheets.com/. Στη συνέχεια όλοι μαζί το λύνουν (επομένως διορθώνουν τυχόν 
λάθη που έχουν κάνει) και το επεξεργάζονται, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο διαδραστικό 
φύλλο εργασίας, με τις προτεινόμενες λύσεις. Το εν λόγω φύλλο εργασίας διαμοιράζεται στη 

συνέχεια σε όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στη δράση, προκειμένου να είναι σε θέση να 
ασχοληθούν με αυτό οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμούν.  

11η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν ένα ψηφιακό εργαλείο δημιουργίας κόμικ και προετοιμάζουν τις 
δικές τους προτάσεις (έχοντας ως έμπνευση τα θεατροπαιδαγωγικά δρώμενα, στα οποία συμμετείχαν 
προηγουμένως). Έπειτα από συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, οι συμμετέχοντες επιλέγουν τους 

χαρακτήρες που θα δημιουργήσουν και τις σκηνές, που θα επιλέξουν να συμπεριλάβουν στο κόμικ 
τους. Δίδεται ιδιαίτερο βάρος στην επιλογή των χρωμάτων που θα κάνουν πιο ελκυστικό το έργο των 
παιδιών. Ταυτόχρονα γίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του κειμένου που θα επιλεγεί από τους 
μαθητές.  

12η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Οι μαθητές, με τη βοήθεια του δασκάλου τους, επισκέπτονται την πλατφόρμα 

https://learningapps.org/ και επιλέγουν να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι ερωταπαντήσεων. Όλοι μαζί 

συζητούν για τις ερωτήσεις που θα πρέπει να περιέχονται στο παιχνίδι τους και ταυτόχρονα 
προτείνουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις (εκ των οποίων τρεις είναι λάθος και μια σωστή). Αφού οι 
ίδιοι ολοκληρώσουν τη δημιουργία του παιχνιδιού, αφιερώνεται ο απαιτούμενος χρόνος σε κάθε 

μαθητή, προκειμένου αυτός να εξασκηθεί στην επίλυση των γρίφων-ερωτήσεων. Σε επόμενο στάδιο, 
θα μπορεί να διοργανωθεί ένας μικρός διαγωνισμός, στον οποίο νικητής θα είναι ο μαθητής που θα 

https://crosswordlabs.com/
https://learningapps.org/
https://www.liveworksheets.com/
https://learningapps.org/
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μπορέσει να ολοκληρώσει πιο γρήγορα το προτεινόμενο κουίζ ερωτήσεων. Με αυτόν τον τρόπο οι 
μαθητές επαναλαμβάνουν με παιγνιώδη τρόπο όσα έμαθαν στις δράσεις τους.  

3. Αξιολόγηση του σεναρίου 

Όπως προαναφέρθηκε, το εν λόγω σενάριο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα διδακτική πρόταση, η 
οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στη σχολική τάξη. Ωστόσο, θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του σχετικού σεναρίου, θα ήταν σημαντικό ο εκπαιδευτικός να προχωρήσει σε μία 

μορφή ενδιάμεσης αξιολόγησης των δράσεων, μέσα από τη διαπίστωση του βαθμού συμμετοχής των 
παιδιών στις εκάστοτε δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός θα προχωρήσει σε μια μορφή 
μεταδραματικής αξιολόγησης των πεπραγμένων, συζητώντας με τους μαθητές του για το αποτέλεσμα 
των δράσεων, πιθανές ελλείψεις, αδυναμίες και τρόπους εμπλουτισμού του σεναρίου του. Αφού 

ολοκληρωθεί η ενδιάμεση φάση αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει ένα ερωτηματολόγιο με 
ηλεκτρονικές φόρμες αξιολόγησης για κάθε δράση ξεχωριστά. Σε αυτό οι μαθητές καλούνται να 
επιλέξουν εκείνη τη δήλωση με την οποία συμφωνούν περισσότερο. Γίνεται έτσι μια αφορμή, σε 
επόμενο χρόνο, για τους συμμετέχοντες, να έρθουν σε επαφή με τη στατιστική επεξεργασία και 

ερμηνεία ενός ερωτηματολογίου καταγραφής στάσεων-αντιλήψεων. Επίσης, στην εν λόγω φάση 
αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός αλλά και οι μαθητές του μπορούν να αναστοχαστούν για την πορεία 
του σεναρίου τους και να προβούν σε επανασχεδιασμό δραστηριοτήτων, προκειμένου αυτές να 
γίνουν ακόμη πιο ελκυστικές για το σύνολο της τάξης. 

4. Συμπεράσματα 

Το εν λόγω σενάριο διδασκαλίας αποτελεί μια εναλλακτική και καινοτόμο πρόταση για τη 

διδασκαλία του Κυκλαδικού Πολιτισμού σε παιδιά ηλικίας εννιά ετών, δηλαδή στην Τρίτη τάξη 
Δημοτικού Σχολείου. Αν και δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη, εντούτοις φαίνεται ότι  έχει μια 
συνέχεια και συνέπεια ως προς τις δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτό, σε σχέση με τους 
διδακτικούς στόχους που προτείνονται.  

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως, όπως φαίνεται από τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες, είναι ότι οι Τ.Π.Ε. έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορούν να υποστηρίξουν 
τη Θεατρική Αγωγή στη διδακτική πράξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να αποκομίζουν 
σημαντικά οφέλη αφού μπορούν να προσεγγίσουν ένα θέμα με ποικίλους τρόπους. Η πλειάδα των 

τρόπων παρουσίασης της πληροφορίας τόσο με τη χρήση των μεθόδων της Θεατρικής Αγωγής, όσο 
και των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. εικάζεται ότι θα βοηθήσει περισσότερους μαθητές να εμπλακούν 
ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.  

Συμπερασματικά θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι το εν λόγω διδακτικό σενάριο αποτελεί μια 

πολύ καλή απόδειξη του τρόπου με τον οποίο δύο, εκ πρώτης όψεως, διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα μπορούν να συνεργαστούν έτσι ώστε να προσφέρουν στους μαθητές και στους 
εκπαιδευτικούς ένα πλαίσιο μάθησης το οποίο θα τους παρέχει εκείνα τα εφόδια που θα τους 
καταστήσει ικανούς να προσεγγίζουν ένα θέμα.  

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει το συγκεκριμένο σενάριο να εφαρμοστεί στην πράξη έτσι 
ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του προκειμένου να κατακτήσουν τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους.  
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Η ΦΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ  
(ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

 

Φραγκομανώλη Σταυρούλα  

 Εκπαιδευτικός ΠΕΟ2  

Περίληψη  

Στο πλαίσιο της ψηφιακής διδακτικής αυτής πρότασης, μαθητές της Α΄ τάξης του γυμνασίου 
της Νέας Λαμψάκου ασχολούνται στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με το ποίημα του 
Γεώργιου Δροσίνη «Θαλασσινά τραγούδια» που διδάσκεται στην ενότητα «Ο Άνθρωπος και η 

Φύση». Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της διερευνητικής, ολιστικής μελέτης του είναι  η 
κατανόηση από τους μαθητές της αξίας της φύσης, η συνειδητοποίηση πως η διατάραξή της οδηγεί 
σε αρνητικές συνέπειες, η μέριμνα για την προστασία της, η αφύπνιση άλλων προς αυτή την 
κατεύθυνση. Επίσης, προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η επαφή των μαθητών με την παραδοσιακή 

ποίηση, η μελέτη της ζωής και του έργου του συγκεκριμένου ποιητή, η γνώση και η κριτική σκέψη 
που επιτυγχάνεται μέσα από την ομάδα, τη συνεργασία, το  «εμείς», η καλλιτεχνική έκφραση και η 
ψυχαγωγία, η δημιουργία και η επικοινωνία αυτής και η εξοικείωση στις Τ.Π.Ε. Χρόνος υλοποίησης 
της πρότασης είναι δύο διδακτικές ώρες, μία ώρα ασύγχρονης διδασκαλίας και μία σύγχρονης στην 

ψηφιακή τάξη. 
 
Λέξεις κλειδιά: Δροσίνης, ψηφιακή τάξη, φύση, συνεργασία, δημιουργία 

1. Εισαγωγή  

Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και στην 
ενότητα του σχολικού βιβλίου «Ο Άνθρωπος και η Φύση. Πόλη- Ύπαιθρος», οι μαθητές του πρώτου 

τμήματος της Α΄ τάξης του Αναξαγορείου γυμνασίου της Νέας Λαμψάκου, μελετούν το ποίημα του 
Γεώργιου Δροσίνη «Θαλασσινά τραγούδια». Αρχικά, στη σύγχρονη εξ αποστάσεως τάξη και στη 
διατιθέμενη ώρα για την εισαγωγή της ενότητας, πληροφορούνται και ασχολούνται με τις γνώσεις 
που προαπαιτούνται για την υλοποίηση της διδακτικής αυτής πρότασης. Αυτές αφορούν τη 

σπουδαιότητα της φύσης, τους ποιητές Γεώργιο Δροσίνη (Παναγιωτόπουλος, 1968), Γιάννη Ρίτσο, 
Οδυσσέα Ελύτη  που εμπνέονται από τις ομορφιές της και υπάρχουν στο σχολικό τους βιβλίο, την 
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παραδοσιακή ή τη νεότερη ποίηση που αυτοί γράφουν και τα ψηφιακά εργαλεία που τους δίνονται 
και κατέχουν ήδη από το Δημοτικό σχολείο. Ακολουθεί μια ώρα ασύγχρονης ανάλυσης του 
ποιήματος «Θαλασσινά τραγούδια», εμβάθυνσής του από τους μαθητές και καλλιτεχνικής έκφρασης 
αυτών με τη βοήθεια φύλλων εργασίας σε ομάδες και τη χρησιμοποίηση εργαλείων της e-class και 

της e-me. Την επόμενη ώρα σύγχρονης διδασκαλίας γίνονται παρουσιάσεις εργασιών και δημιουργία 
νέων, σχολιασμοί και λύσεις αποριών, ενέργειες για τη διάχυση του παραγόμενου υλικού μέσω του 
πανελλήνιου σχολικού δικτύου και του ευρωπαϊκού μαθητικού ραδιοφώνου, συζητήσεις για 
συνεργασίες με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, σχολεία και τοπικούς φορείς, αξιολόγηση της 

όλης διαδικασίας, στοχασμός και ανατροφοδότηση. 

2.Κύριο Θέμα – Παιδαγωγικοί Στόχοι – Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος 

Η επαφή των μαθητών με το Γεώργιο Δροσίνη (Μουσείο Γεώργιος Δροσίνης) και την 
παραδοσιακή ποίηση είναι ένας από τους στόχους της ψηφιακής διδακτικής αυτής πρότασης στην 
ανεστραμμένη τάξη. Στόχος της είναι και η κατανόηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 
και η καλλιτεχνική αποτύπωση αυτής από τους μαθητές. Ακόμη, με τη διαθεματική   προσέγγιση 

(Ματσαγγούρας, 2002) του ποιήματος «Θαλασσινά τραγούδια» στο πλαίσιο του κοινωνικού 
εποικοδομιτισμού (Βυγκότσκι, 2008) και των δημοκρατικών διαδικασιών, κριτικής και διαλόγου 
(Ματσαγγούρας, 1988), επιδιώκεται το ομαδικό πνεύμα (Κουτσελίνη, Θεοφιλίδης, 2002), η 
ενσυναίσθηση (Salovey, Mayer, 1990) και η συνεργασία, η επικοινωνία με την υπόλοιπη 

εκπαιδευτική κοινότητα και τους τοπικούς φορείς, το «ανοιχτό σχολείο» που με τη βοήθεια και των 
εργαλείων της ηλεκτρονικής μάθησης και των Τ.Π.Ε (Σολομωνίδου, 2006) πραγματώνεται.  

3.Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα  σπουδών 

Η πολύπλευρη προσέγγιση του ποιήματος του Γεώργιου Δροσίνη συνδέεται άμεσα και 
στηρίζεται στα προγράμματα σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Νεοελληνική Γλώσσα 
και η Λογοτεχνία, η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, η Ιστορία, η Θεολογία, η Βιολογία, η Φυσική, η 

Χημεία, η Πληροφορική, η Αγγλική και η Γερμανική Φιλολογία, η Μουσική, τα Καλλιτεχνικά, η 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή αξιοποιούνται ολιστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο αυτό 
είναι δυνατό. 

4.Χρησιμοποιούμενα εργαλεία και μέσα 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εξ’ αποστάσεως διδακτική πρόταση 
σχετίζονται και με την ασύγχρονη διδασκαλία και με τη σύγχρονη. Έτσι, εργαλεία  της ασύγχρονης 

διδασκαλίας από την εκπαιδευτική πλατφόρμα της ηλεκτρονικής σχολικής τάξης e-class είναι τα 

Πολυμέσα για ανάρτηση συνδέσμων και βίντεο, αναγκαία για τη διδασκαλία, ο Τοίχος, στον οποίο 
δίνονται  πληροφορίες και οδηγίες σχετικές με το μάθημα από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές, οι 
Ανακοινώσεις και τα Μηνύματα για ενημέρωση και επικοινωνία μαζί τους, τα Έγγραφα όπου 

δίνονται φύλλα εργασίας σε αυτούς, οι Συζητήσεις ή η Κουβεντούλα με σκοπό την ουσιαστική και 
αποτελεσματική  συμμετοχή τους γύρω από το θέμα, οι Ασκήσεις για να υπάρχει μέσω αυτών 
δραστηριότητα και ενεργοποίησή τους, οι Εργασίες στις οποίες αναρτώνται οι δημιουργίες τους μετά 
την ολοκλήρωσή τους. 

Επιπρόσθετα, από την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me χρησιμοποιούνται επικουρικά 
κάποια από τα εργαλεία της. Το Collage για σύνθεση άλμπουμ εικόνων, το Fill in the Blanks για 
συμπλήρωση κενών, το Drag the words για ταίριασμα, αντιστοίχιση και το Αudio recorder για 
ηχογράφηση. Οι εργασίες μετά την ολοκλήρωσή τους  μεταφέρονται στην πλατφόρ μα της 

ηλεκτρονικής τάξης για μεγαλύτερη διευκόλυνση των συμμετεχόντων.  
Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιούνται κάποια από τα 

εργαλεία της πλατφόρμας WebEx. Πιο συγκεκριμένα το Βreakout sessions για δημιουργία ομάδων, 
Chat για επικοινωνία των συμμετεχόντων, συζήτηση και σχολιασμό, Διαμοιρασμός της οθόνης για 

https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/zrg9-7dy9-2ke8
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γνώση του αντικειμένου από την ολομέλεια και Polling για δημοσκόπηση κατανόησης των 
διδαχθέντων.  

Άλλα εργαλεία που συντελούν στην ολοκλήρωση της διδακτικής αυτής πρότασης είναι τα 
συνεργατικά έγγραφα της Google doc, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση πολυτροπικών  

κειμένων, τα Postermywall και Pixton για τη δημιουργία αφίσας και κόμικς και το Movie Maker για 
την κατασκευή video.  

5.Δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών  

Η προσπάθεια κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών από τη μεριά του υπεύθυνου 
καθηγητή  με το λόγο και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, η δημιουργία ομάδων και ο ισότιμος 
καταμερισμός διαθεματικών και άλλων εργασιών στα μέλη αυτών, ανάλογων των δυνατοτήτων και 

των ενδιαφερόντων τους, οι συζητήσεις και οι σχολιασμοί, τα κουίζ, τα κόμικς και τα παιχνίδια  με 
τη βοήθεια των εργαλείων της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης αποτελούν τις 
δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών.  

6.Εξέλιξη του προγράμματος 

Στις Ανακοινώσεις της  εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class υπάρχει υπενθύμιση με την οποία 
καλούνται οι μαθητές να ασχοληθούν αρχικά με το Γεώργιο Δροσίνη (Δροσίνης, 2002) και το ποίημά 

του «Θαλασσινά τραγούδια». Στη συνέχεια τους ζητείται να κοιτάξουν πρώτα τις  Ασκήσεις και μετά 
τα Έγγραφά τους. Το υλικό της ενασχόλησής τους και τα απαραίτητα links μέσω της επιλογής 
Σύνδεσμος βίντεο στα Πολυμέσα βρίσκεται στον Τοίχο της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης και στην 
ενότητα «Ο Άνθρωπος και η Φύση. Πόλη- Ύπαιθρος» (Φωτόδεντρο). Επιπλέον, στις Συζητήσεις ή 

στην Κουβεντούλα οι μαθητές ενθαρρύνονται να έχουν ενεργή συζήτηση και να εκφράζουν τις 
εντυπώσεις τους  γύρω από το συγκεκριμένο ποίημα, το περιεχόμενο και τα νοήματά του, ενώ για 
οποιαδήποτε απορία μπορούν να απευθυνθούν στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό με τα Μηνύματα της e-
class. 

Ακολουθώντας, λοιπόν, οι μαθητές τα βήματα της ανακοίνωσης μελετούν τη ζωή και το έργο 
του Γεώργιου Δροσίνη και με προσωπική ανάγνωση από το σχολικό τους βιβλίο ή από το 
Φωτόδεντρο (Φωτόδεντρο) έρχονται σε επαφή με το υπό ανάλυση ποίημα. H βιογραφία του ποιητή 
από τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου) ή από το 

Αρχείο της Ε.Ρ.Τ (Αρχείο της Ε.Ρ.Τ), κάποια ενδεικτικά και σχετικά με την εξεταζόμενη 
θεματολογία ποιήματά του («Κάτι από σένα», «Γαλήνη», «Ψαροπούλα») από την Πύλη για την 
Ελληνική Γλώσσα (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα), η μελοποιημένη από το Γεώργιο Κωστή 
«Ανθισμένη αμυγδαλιά» και η ιστορία της από τη Μηχανή του Χρόνου (Μηχανή του χρόνου),το 

ποίημα «Τα μάτια σου είναι θάλασσες» σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, αποτελούν τη δώδεκα 
λεπτών αφόρμηση της ασύγχρονης ψηφιακής πρώτης ώρας. 

Έπειτα, στις Ασκήσεις της ηλεκτρονικής τάξης οι μαθητές αναζητούν τις τυποποιημένες 
εργασίες συμπλήρωσης κενών, σωστού-λάθους, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, περιγραφής 

εικόνων. Αυτές είναι κοινές για όλους και σχετίζονται με τη ζωή και το έργο του ποιητή, την 
παραδοσιακή ποίηση, τη δομή και το περιεχόμενο του ποιήματος «Θαλασσινά τραγούδια», τους δύο 
διαφορετικούς κόσμους της θάλασσας και της γης που συμπλέκονται σε αυτό, το λεξιλόγιο και τα 
καλολογικά στοιχεία του. Η τέτοιου είδους τρίλεπτη ενασχόλησή τους στοχεύει στην 

«αυτοαξιολόγησή» τους για την εμπέδωση του νέου γνωστικού αντικειμένου. Με την εμφάνιση, 
μάλιστα, των σωστών απαντήσεων αντιμετωπίζουν  τα διλήμματά τους και αποκτούν τη  γνώση μέσα 
από τα σωστά και τα λάθη τους. 

Συνεχίζουν οι μαθητές στην Κουβεντούλα ή στις Συζητήσεις της e-class και με τη βοήθειά τους 

επικοινωνούν, σχολιάζουν, εκφράζουν απόψεις, φέρουν αντιρρήσεις, κρίνουν και κρίνονται. Στην 
πεντάλεπτη αυτή  δημοκρατική διαδικασία  με τη χρήση του γραπτού λόγου οι συμμετέχοντες 
συζητούν, με αφορμή τα «θαλασσινά τραγούδια» του Γεώργιου Δροσίνη για τις ομορφιές της φύσης, 
για τα καλά που προσφέρει στον άνθρωπο, για τα αίτια της καταστροφής της, για τους τρόπους με 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index01_00.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index01_01.html
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=166
https://www.ert.gr/ert-arxeio/georgios-drosinis-3-ianoyarioy-1951/
https://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/new/page_024.html
https://www.mixanitouxronou.gr/i-gynaika-gia-tin-opoia-o-drosinis-egrapse-tin-anthismeni-amygdalia-itan-i-16xroni-eksadelfi-tou-to-poiima-tragoudithike-apo-tous-fantarous-pou-oneirevontan-tis-xares-tis-eirinis/
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τους οποίους πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή, για τις δικές τους ενέργειες. Στο πέρας της,  με ιδέες 
που αλληλοσυμπληρώνονται και δυσκολίες κατανόησης που ευκολότερα θέτονται και λύνονται  από 
το συμμαθητή και όχι από τον καθηγητή, αναλαμβάνουν  τις ομαδικές τους εργασίες.   

Οι ομαδικές εργασίες βρίσκονται στα Έγγραφα της ηλεκτρονικής τάξης με τη μορφή φύλλων 

εργασίας. Στα τέσσερα φύλλα εργασίας, όσα και οι κληρωμένες ομάδες των μαθητών, υπάρχουν 
πέντε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, μία για κάθε μέλος της ομάδας, την οποία επιλέγει το ίδιο με 
γνώμονα τα ενδιαφέροντά του και ύστερα από συνεννόηση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας του. Στην εικοσάλεπτη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής  επιδιώκεται, 

εκτός  από τη συνεργασία  και την κατανόηση της δύναμης  που έχει το «εμείς»  (Παρασκευόπουλος, 
1985), η εμβάθυνση, η ανάλυση, ο πολύπλευρος  σχολιασμός του ποιήματος σε επίπεδο μορφής, 
έκφρασης, περιεχομένου και μηνυμάτων, η καλλιτεχνική δημιουργία και η επ ικοινωνία 
συναισθημάτων και βιωμάτων μέσα από αυτήν (Χρυσαφίδης, 2006). 

Μεταξύ των άλλων, στα φύλλα εργασιών που αναρτώνται υπάρχουν και τα κριτήρια με τα 
οποία αξιολογούνται οι μαθητές. Σε ατομικό επίπεδο αξιολογείται η συμμετοχή τους στις συζητήσεις 
και στο σχολιασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ σε ομαδικό επίπεδο αξιολογείται η εργασία 
που υποβάλει κάθε ομάδα. Με βάση τα κριτήρια αυτά μαθητές και  εκπαιδευτικός για δυόμιση λεπτά 

μέσω των εργαλείων της e-class Κουβεντούλα ή Συζητήσεις, προσπαθούν να αξιολογήσουν τη 
συγκεκριμένη προσπάθεια και να ανατροφοδοτηθούν. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαδικασία 
εκτέλεσης των εργασιών και όχι τόσο στις ίδιες τις εργασίες οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα 
σχολιαστούν κατά τη διάρκεια της σύγχρονης ώρας του μαθήματος και στη συνέχεια θα αναρτηθούν 

στην e-class. 
Στα δυόμιση λεπτά που απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης ασύγχρονης διδακτικής 

ώρας, με τη βοήθεια πάλι των ψηφιακών εργαλείων, έχουμε τον αναστοχασμό. Με απλές και μικρές 
ερωτήσεις από το εκπαιδευτικό οι μαθητές αναγνωρίζουν τις τυχόν αλλαγές που επέφερε η 

συγκεκριμένη εργασία σε γνωστικό, τεχνολογικό, επικοινωνιακό, συναισθηματικό ή οποιοδήποτε 
άλλο τομέα, προβληματίζονται και προετοιμάζονται για τις μελλοντικές τους δράσεις. Με παρόμοιο 
τρόπο στοχάζεται  και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πλέον με συνειδητή σκέψη σχεδιάζει τη σύγχρονη 
διδασκαλία που θα ακολουθήσει (Καλαϊτζοπούλου, 2001).   

Κατά τη δεύτερη ώρα της σύγχρονης διδασκαλίας με τη χρήση της WebEx οι μαθητές 
παρουσιάζουν τις ομαδικές εργασίες της ασύγχρονης προσπάθειάς τους. Στη διάρκεια των δώδεκα 
λεπτών της αφόρμησης ο αρχηγός της κάθε ομάδας γίνεται από τον εκπαιδευτικό αρχηγός της 
ψηφιακής πλατφόρμας και παρουσιάζει στην ολομέλεια με διαμοιρασμό της οθόνης  την εργασία της 

ομάδας του. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, καθηγητής και μαθητές, καταγράφουν στο chat τα σχόλια 
και τις εντυπώσεις τους, τις παρατηρήσεις και τις ενστάσεις τους, τις απορίες τους και οτιδήποτε 
άλλο κρίνουν αυτοί. Οι πληροφορίες στο chat αποθηκεύονται, αξιολογούνται και χρησιμεύουν ως 
μέσο αξιολόγησης των εργασιών και της διδακτικής πρακτικής.  

Εκτός από το γραπτό σχολιασμό στο chat επιδιώκεται και ο προφορικός σχολιασμός. Οι 
μαθητές στηριζόμενοι στις αποκτηθείσες γνώσεις τους και σε αυτά που γράφονται στη διαδικτυακή 
τους συνομιλία παίρνουν το λόγο. Στη διάρκεια αυτού με έμφαση στην αξία του αλληλοσεβασμού 
και της αλληλοκατανόησης, της διακριτικής, αμερόληπτης και δίκαιης κριτικής, της 

επιχειρηματολογίας που έχει στόχο την αλήθεια, του ιερού δικαιώματος της διαφωνίας, οι μαθητές 
αναφέρονται στα θετικά και τα αρνητικά των δικών τους εργασιών και των εργασιών των 
συμμαθητών τους. Η διαδικασία του σχολιασμού, της διαμορφωτικής αυτής αξιολόγησης από την 
ολομέλεια, πραγματώνεται σε τρία λεπτά.    

Οι μαθητές για τα επόμενα είκοσι λεπτά, χωρισμένοι στις ίδιες ομάδες, με τη βοήθεια της 
σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής πλατφόρμας WebEx και του εργαλείου της Βreakout 
sessions, καλούνται να εκφραστούν καλλιτεχνικά με τη βοήθεια του υλικού που έχουν ήδη ετοιμάσει. 
Οι ζητούμενες εργασίες δίνονται σε κάθε ομάδα από τον εκπαιδευτικό μέσω του chat και σχετίζονται 

με τη φύση, τη σημασία και την προσφορά της  στον άνθρωπο, την καταστροφή της από αυτόν, την 
ανάγκη για την προστασία της. Ειδικότερα, λόγω του ποιήματος «Θαλασσινά τραγούδια» η 
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θεματολογία των εργασιών σχετίζεται με τη θάλασσα. Τα βουνά, οι κάμποι και οι άλλες ομορφιές 
της γης αποτελούν τη θεματολογία στις εργασίες των ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου και Οδυσσέα 
Ελύτη «Τζιτζίκια στήσαν το χορό» (Φωτόδεντρο) και «Κάτω στης μαργαρίτας τ’ αλωνάκι» 
(Φωτόδεντρο) που διδάσκονται  από κοινού στο επόμενο μάθημα. 

Διευκρινιστικά, το είδος των εργασιών που ζητούνται στην παρούσα φάση από τους μαθητές 
είναι ένα πολυτροπικό κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί ως άρθρο στο ηλεκτρονικό περιοδικό του 
σχολείου. Επιπλέον, ένα μικρό σποτάκι ή ολιγόλεπτες θεματικές εκπομπές για την αγάπη προς τη 
φύση και τα αδέσποτα ζώα που θα ακουστεί από το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο (Ευρωπαϊκό 

Μαθητικό Ραδιόφωνο). Τέλος, μια αφίσα και ένα ολιγόλεπτο βίντεο, το οποίο θα αναρτηθεί στη 
βιντεοθήκη του πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Τα εργαλεία για τη δημιουργία αυτών είναι τα 
έγγραφα της  Google, το Movie Maker, το Postermywall και το Αudio recorder της e -me, εργαλεία 
γνωστά στους μαθητές και χρησιμοποιημένα από αυτούς σε εργασίες τους. 

Όμοια με τις εργασίες της πρώτης ασύγχρονης ώρας γίνεται, σε διάρκεια πέντε λεπτών, 
παρουσίαση και σχολιασμός και των βασικών σημείων των νέων αυτών εργασιών. Ο αρχηγός της 
κάθε ομάδας, που δεν είναι ο ίδιος με την προηγούμενη φορά, αφού κοινή θέληση και απόφαση των 
μελών τους είναι η εναλλαγή των ρόλων μέσα σε αυτές, αναλαμβάνει την παρουσίαση. Πάλι ο 

εκπαιδευτικός του δίνει τα ηνία της πλατφόρμας WebEx, αυτός κάνει διαμοιρασμό της οθόνης στην 
ολομέλεια και οι συμμετέχοντες σε αυτήν σχολιάζουν στο chat. Στα δύο επόμενα λεπτά γίνεται 
συζήτηση και αξιολόγηση της παρούσας δραστηριότητας από μαθητές και εκπαιδευτικό.   

Ένα τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης όλης της διδακτικής αυτής πράξης που δίνεται μέσω 

του εργαλείου Polling της εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας WebEx και η συζήτηση τριών 
λεπτών πάνω σε αυτό γίνεται αφορμή αναστοχασμού και ανατροφοδότησης. Τώρα, ακούγονται  
σκέψεις και προτάσεις για περεταίρω ενέργειες και συνεργασίες με συναδέλφους του ίδιου σχολείου, 
άλλα σχολεία, γονείς και κηδεμόνες, τοπικούς φορείς. Σε αυτό το κλίμα ανακοινώνεται το επόμενο 

μάθημα της ενότητας «Ο Άνθρωπος και η Φύση. Πόλη- Ύπαιθρος» με το μήνυμα πως, εάν υπάρχει 
διάθεση από την πλευρά όλων, μπορεί να μετατραπεί η ενότητα στο σύνολό της σε ένα άτυπο project. 
Μήνυμα που γίνεται πράξη από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό κατά τη σχολική χρονιά 2021 -2022 μέσω 
του ίδιου ποιητή στο νέο σχολείο τοποθέτησής της, το Γυμνάσιο Ερέτριας  (Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο-Υπηρεσίες βίντεο: 1, 2, 3). 

7.Επίλογος-αξιολόγηση 

Με βάση τη συνολική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού αυτού μαθήματος τα συμπεράσματα όλων 
είναι τα εξής: μαθητές και εκπαιδευτικός μέσα από τα καινούργια μονοπάτια μάθησης της σύγχρονης 
πλατφόρμας εκπαίδευσης WebEx και της ασύγχρονης ψηφιακής τάξης e-class και e-me, μελετούν 
την ποίηση και τη ζωή του Γεώργιου Δροσίνη. Μέσα από το έργο του συνειδητοποιούν τη 

σπουδαιότητα του αρμονικού φυσικού περιβάλλοντος, νιώθουν την ανάγκη προστασίας του και 
εκφράζονται για αυτό με καλλιτεχνική διάθεση. Το παραγόμενο, συνεργατικό υλικό των εργασιών 
τους το επικοινωνούν με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε και των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε φορείς του τόπου τους, στους γονείς και τους κηδεμόνες 

τους. Στο τέλος, εκφράζονται θετικά για μελλοντικές συνεργασίες και δράσεις με σχολεία και 
συλλόγους, σχετικές με την ίδια θεματολογία.      
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ PROJECT:  
ΑΝ ΧΑΘΩ, ΘΑ ΧΑΘΕΙΣ…BE(E) MY FRIEND 

 
Γιασιράνης Στέφανος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Περίληψη 

Η μέθοδος Project είναι μια ανοικτή και συλλογική μέθοδος διδασκαλίας, καθώς οι μαθητές 
μπορούν να επιλέγουν την πλειονότητα των παραμέτρων της και να εργάζονται συνεργαζόμενοι 
μεταξύ τους. Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα σχέδιο εργασίας το οποίο μπορ εί να αξιοποιηθεί 
στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΣΔ) και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Το 

πρόγραμμα βασίζεται στη μέθοδο project και αξιοποιεί τις αρχές της συνεργατικής και της 
ανακαλυπτικής μάθησης. Ως προς το περιεχόμενό του επιδιώκεται, από τη μια, η απόκτηση γνώσεων 
σχετικά με τη ζωή των μελισσών, των προϊόντων που παράγουν και της αξίας τους για τη ζωή στον 
πλανήτη, και από την άλλη, η ευαισθητοποίηση των μαθητών στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ως 

προς την προσέγγισή του, το διδακτικό σενάριο μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την εφαρμογή της 
μεθόδου project από κάθε εκπαιδευτικό που θέλει να την αξιοποιήσει στην τάξη του, εμπλέκοντας 
ενεργά τους μαθητές του, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ποικίλες ικανότητες, δεξιότητες και 
στάσεις. 

 
Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, Εργαστήρια δεξιοτήτων, μέθοδος 

project, σχέδιο εργασίας, Σύνδρομο κατάρρευσης μελισσών 

1. Εισαγωγή 

Η μέθοδος project (σχέδιο εργασίας) αποτελεί μια μαθητοκεντρική, ανοικτή διαδικασία 
μάθησης, χωρίς προκαθορισμένα όρια, η οποία εξελίσσεται ανάλογα με την κατάσταση και τα 

ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Διαφέρει από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας στο ότι οι 
εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. 
Με τη μέθοδο project επιτυγχάνεται η σύνδεση του διδακτέου με την καθημερινή ζωή, η 
κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων, η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης  και η συνεργασία των 

μαθητών (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 1999; Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006).  
Ο όρος project χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Charles Richards το 1908 για να περιγράψει 

τη διδασκαλία της χειρωνακτικής εργασίας με συγκεκριμένο τρόπο. Θεωρητικός της μεθόδου ήταν 
ο John Dewey, αλλά η μέθοδος έγινε γνωστή από τον μαθητή και συνεργάτη του, William Kilpatrick, 

ο οποίος συνέγραψε το άρθρο με τίτλο «The project method» (Βασάλα, 2015). 
Στην εκπαίδευση, ο όρος project σημαίνει μια ευέλικτη διαδικασία μάθησης με στόχο το 

σχεδιασμό και την ολοκλήρωση ενός έργου αξιοποιώντας τη μέθοδο project, ενώ γενικά, ο όρος 
project σημαίνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έργου είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Γι’ αυτό, 

στην εκπαίδευση οι δύο όροι είναι ταυτόσημοι (Βασάλα, 2015).  
Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου project, οι 

αρχές και τα είδη της. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σενάριο project το οποίο 
μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο περιβαλλοντικών προγραμμάτων ή στα εργαστήρια δεξιοτήτων. 

Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στην υλοποίηση και στις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από 
την υλοποίησή τους, ενώ στο τέλος, ακολουθεί η συζήτηση.  
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2. Θεωρητικό υπόβαθρο 

2.1. Η μέθοδοςProject 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τη μέθοδο Project γι’ αυτό κατά 
καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους Jones, Rasmussen & Moffitt 
(1997), τα Projects είναι σύνθετα έργα. Βασίζονται σε προβληματισμούς και ερωτήματα των 
εκπαιδευομένων με αποτέλεσμα να εμπλέκονται ενεργά στο σχεδιασμό, στην ανακάλυψη, στη λήψη 

αποφάσεων ή στην επίλυση προβλήματος. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σχετικά αυτόνομα και 
ολοκληρώνουν την εργασία τους με κάποιο προϊόν ή με παρουσιάσεις. Παρόμοια, ο Χρυσαφίδης 
(2003) ορίζει τη μέθοδο Project ως μια διδακτική διαδικασία που ξεκινά από τους προβληματισμούς 
μεμονωμένων ατόμων ή του συνόλου της διδακτικής ομάδας, στηρίζεται στα βιώματα και στις 

ανάγκες τους, σχεδιάζεται από κοινού από την ομάδα και υλοποιείται με τη συμμετοχή τους.  
Ανάμεσα στους διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί, διακρίνονται τα παρακάτω κοινά σημεία 

για τη μέθοδο Project: 

• βασίζεται σε ερωτήματα και προβληματισμούς των εκπαιδευομένων  

• οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά συνεργαζόμενοι τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον 

εκπαιδευτικό σε όλα τα στάδιά της μεθόδου, από το σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση, με 
στόχο να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις ή λύσεις  

• η μέθοδος ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός παραδοτέου, υλικού ή ψηφιακού 

Για να μπορέσει να επιφέρει μαθησιακά αποτελέσματα η εφαρμογή της μεθόδου Project, θα 
πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές (Βασάλα, 2015): 

• αρχή της σκοπιμότητας: το θέμα του Project πρέπει να ενδιαφέρει τους μαθητές και να έχει 
κάποιο σκοπό, ο οποίος θα εμπλέξει ενεργά τους μαθητές στην επίτευξή του 

• αρχή της χρησιμότητας: το Project πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο χρήσιμο στους μαθητές 

και στην κοινωνία 

• αρχή της ελευθερίας: οι μαθητές θα πρέπει να ενεργούν ελεύθερα σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, ενώ ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει διευκολυντικό και συντονιστικό ρόλο  

• αρχή της πραγματικότητας / βιωματικής προσέγγισης της μάθησης: το Project πρέπει να 
σχετίζεται με τα βιώματα και την πραγματική ζωή των μαθητών και της κοινωνίας  

• αρχή του σχεδιασμού και της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης: οι μαθητές 
σχεδιάζουν το Project και συμμετέχουν ενεργά στην ολοκλήρωσή του, ενώ ο καθένας 

διαγράφει μια προσωπική πορεία στην κατάκτηση της γνώσης 

• αρχή της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης: η γνώση κατακτάται μέσω των θεμάτων 
που διερευνούν οι μαθητές και όχι μέσω των γνωστικών αντικειμένων  

• αρχή της ομαδικής συνεργασίας: οι μαθητές συγκροτούν μικρές ομάδες και συνεργάζονται 
μεταξύ τους για να επιτύχουν τους στόχους του Project 

2.2. Τύποι Project 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι στη μέθοδο Project δεν υπάρχουν προκαθορισμένα όρια, δεν 
υπάρχουν και συγκεκριμένοι τύποι Project (Frey, 1998). Οι κυριότερες ταξινομήσεις που έχουν 
προταθεί βασίζονται α) στη χρονική τους διάρκεια (Frey, 1998), β) στον αριθμό των εμπλεκομένων, 

γ) στο επίπεδο δυσκολίας τους (Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006), δ) στο θέμα και τη μεθοδολογία τους 
(Ματσαγγούρας, 2004). 

Με κριτήριο τη χρονική τους διάρκεια μπορεί να είναι μικρά, με διάρκεια μερικών διδακτικών 
ωρών, μέτρια, με διάρκεια μιας ημέρας έως μιας εβδομάδας, ή μεγάλα, με διάρκεια από μερικούς 

μήνες έως ολόκληρο το σχολικό έτος (Frey, 1998).  
Με κριτήριο τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους, τα Project μπορεί 

να είναι ατομικά ή ομαδικά, ενώ με κριτήριο το βαθμό δυσκολίας τους κατατάσσονται σε απλά ή 
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σύνθετα (απαιτητικά) (Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006). Στα απλά, οι συμμετέχοντες καταπιάνονται με 
μια μόνο εργασία, αντικείμενο ή ενότητα και τα διερευνούν σε βάθος. Αντίθετα στα σύνθετα, 
επικεντρώνονται σε περισσότερες από μία εργασίες, αντικείμενα ή ενότητες και τα διερευνούν από 
διαφορετικές οπτικές. 

Τέλος, με κριτήριο το θέμα και τη μεθοδολογία τους χωρίζονται σε α) μελέτες γραφείου οι 
οποίες βασίζονται στην επεξεργασία πληροφοριών και στην αποδελτίωσή τους, ώστε οι μαθητές να 
τις κατανοήσουν και να μπορέσουν να διατυπώσουν ιδέες ή προτάσεις για την επίλυση 
προβλημάτων, β) έρευνες πεδίου στις οποίες οι μαθητές συλλέγουν δεδομένα και πληροφορίες από 

τον φυσικό και κοινωνικό χώρο με στόχο την καταγραφή της πραγματικότητας, τον εντοπισμό των 
αιτιών προβληματικών καταστάσεων και την πρόταση λύσεων, γ) χειροτεχνικές κατασκευές στις 
οποίες το ζητούμενο είναι κατασκευές όπως καλλιτεχνικές δημιουργίες, κατασκευές αντικειμένων 
κ.α. (Ματσαγγούρας, 2004) 

2.3. Η δομή της μεθόδου Project 

Για την υλοποίηση ενός Project ακολουθούνται συγκεκριμένα στάδια ή φάσεις που δεν είναι 

τίποτα άλλο από τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή του. Ωστόσο, τα όρια αυτών των 
βημάτων δεν είναι ούτε απολύτως καθορισμένα, ούτε απόλυτα δεσμευτικά. Γι’ αυτό το λόγο, μπορεί 
να επικαλύπτονται ή κάθε ερευνητής να περιγράφει τη μέθοδο με διαφορετικές φάσεις οι οποίες 
αποτελούν παραλλαγές της βασικής δομής (πρωτοβουλία, ανταλλαγή απόψεων, διαμόρφωση 

πλαισίου δράσης, υλοποίηση δράσεων, ολοκλήρωση) (Frey, 1998). 
Σύμφωνα με τη Βασάλα (2015), τα στάδια υλοποίησης ενός Project είναι τα εξής: 

• Συγκρότηση ομάδας κατά την οποία οι μαθητές γνωρίζονται μεταξύ τους, προκαλείται το 
ενδιαφέρον τους και συγκροτούν ομάδες 

• Επιλογή θέματος κατά την οποία οι μαθητές, ο εκπαιδευτικός ή κάποιος τρίτος (γονείς, μέλος 
ενός συλλόγου κ.α.) προτείνει κάποιο ή κάποια θέματα και έπειτα από συζήτηση επιλέγουν 

ένα από αυτά 

• Σχεδιασμός, οργάνωση και προγραμματισμός εργασιών  κατά την οποία καθορίζονται οι 
στόχοι, τα ερωτήματα, τα θέματα και τα υποθέματα που θα διερευνηθούν. Οι ομάδες 

επιλέγουν τον τρόπο εργασίας τους, τις πηγές πληροφόρησης που θα αξιοποιήσουν, 
καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών τους και διαμορφώνουν τους κανόνες της 
ομαδικής τους εργασίας (συμβόλαιο) 

• Υλοποίηση εργασιών κατά την οποία ο σχεδιασμός που αποφάσισαν οι ομάδες αρχίζει να 

υλοποιείται. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, υλοποιούνται τα διαλείμματα ενημέρωσης 
και τα διαλείμματα ανατροφοδότησης. Στα πρώτα, τα μέλη των ομάδων ενημερώνονται για 
την πορεία των εργασιών τους, συντονίζονται και παίρνουν αποφάσεις για την υπόλοιπη 
εργασία τους. Στα δεύτερα, τα μέλη των ομάδων αξιολογούν την εργασία τους, 

αναστοχάζονται και επιλύουν προβλήματα λειτουργίας των ομάδων τους  

• Ολοκλήρωση του Project κατά την οποία ολοκληρώνουν τις εργασίες τους και παράγουν το 
προϊόν που αποφάσισαν 

3. Περιγραφή του project 

Το θέμα του project το οποίο προτείνεται, αφορά τη διερεύνηση της συμβολής των μελισσών 
στο περιβάλλον και την οικονομία, τη διερεύνηση του προβλήματος της εξαφάνισης των μελισσών 

και τις επιπτώσεις για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα.  
Το προτεινόμενο project είναι μια μελέτη γραφείου (Ματσαγγούρας, 2004), μικρής ή μέτριας 

διάρκειας που μπορεί να υλοποιηθεί ομαδικά στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στον θεματικό άξονα «Φροντίζω το Περιβάλλον», 

αλλά και στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων, αφού προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση.  
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3.1. Συγκρότηση της ομάδας 

Οι μαθητές μπορεί να προέρχονται από ίδιο  τμήμα ή από διαφορετικές τάξεις και τμήματα. 

Αρχικά θα πρέπει να γνωριστούν και να αρχίσουν να αισθάνονται μέλη της ίδιας ομάδας. Αυτό 
μπορεί να γίνει εύκολα με τα παιχνίδια γνωριμίας. Για παράδειγμα, αφού όλα τα παιδιά σχηματίσουν 
κύκλο, ένας μαθητής θα κληθεί να πει κάποιο θετικό στοιχείο του εαυτού του ή κάτι για το οποίο 
αισθάνεται υπερήφανος και έπειτα, πετώντας ένα μπαλάκι να δώσει τον λόγο σε κάποιο άλλο μέλος 

της ομάδας που θα ήθελε να γνωρίσει καλύτερα. 
Στο τέλος με τυχαίο τρόπο, οι μαθητές θα συγκροτήσουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων 

τραβώντας ένα χαρτάκι πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας αριθμός από το 1 έως το 4. Οι μαθητές 
με τον ίδιο αριθμό, θα ανήκουν στην ίδια ομάδα. 

Μέσα στην ομάδα, κάθε μαθητής θα αναλάβει ένα ρόλο, όπως συντονιστής, γραμματέας, 
χειριστής υπολογιστή, παραγωγός παραδοτέου, αλλά και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ούτως ώστε 
τα μέλη κάθε ομάδας να συνεργαστούν ομαλά και να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εργασία τους.  

3.2. Επιλογή του θέματος 

Η εισήγηση του θέματος θα γίνει με αφορμή δημοσιεύματα εφημερίδων που αναφέρονται στο 
«Σύνδρομο κατάρρευσης μελισσών (Colony Collapse Disorder)», δηλαδή, στην χωρίς αιτία 

εξαφάνιση των μελισσών, πρόβλημα που έγινε αντιληπτό από τα τέλη του 1990 και συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα.  

Η εισαγωγή στο θέμα θα γίνει με την παρουσίαση δύο εικόνων που θα δείχνουν ένα μελίσσι 
πρίν και μετά την κατάρρευσή του. Οι ομάδες μαθητών θα ξεκινήσουν να διερευνούν το θέμα 

συμπληρώνοντας ένα φύλλο εργασίας, το οποίο στηρίζεται στη ρουτίνα σκέψης Βλέπω-Σκέφτομαι-
Αναρωτιέμαι. Οι ερωτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Τι βλέπεις; 

• Τι σκέφτεσαι για αυτό; 

• Τι σε κάνει να αναρωτηθείς;  

Οι μαθητές συζητούν μεταξύ τους και καταγράφουν τις απαντήσεις τους. Στη συνέχεια, ένας 
εκπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συζήτησης τους στην ολομέλεια.  

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός πληροφορεί τους μαθητές για το σύνδρομο κατάρρευσης 
μελισσών. Ακολουθεί συζήτηση για τα αίτια και τις επιπτώσεις για τη ζωή στον πλανήτη μιας 
ενδεχόμενης εξαφάνισης ή έστω μείωσης του αριθμού των μελισσών και αν αυτό θα ήταν κάτι που 
θα μπορούσε να επηρεάσει και τη δική τους ζωή. Κάποιοι μαθητές θα τονίσουν την αξία των 

μελισσών για το οικοσύστημα και τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον, αναφέροντας, αν έχουν ακούσει, τη ρήση που αποδίδεται στον Αϊνστάιν «Αν κάποτε οι 
μέλισσες εξαφανιστούν, δεν θα απομείνουν στον άνθρωπο παραπάνω από τέσσερα χρόνια ζωής» ή 
συνδέοντας την εξαφάνιση των μελισσών με τη μείωση της παραγωγής φρούτων και λαχανικών 

εξαιτίας της μείωσης της διαδικασίας της επικονίασης των φυτών. Κάποιοι άλλοι, μπορεί να 
αμφισβητήσουν το ρόλο των μελισσών στο οικοσύστημα, αναφέροντας, ότι υπάρχουν κι άλλα 
έντομα που μπορούν να συμβάλλουν στην επικονίαση. Κάποιοι άλλοι πάλι, ίσως, να αδιαφορήσουν, 
αποδίδοντας την ευθύνη στους μελισσοκόμους ή στους αγρότες οι οποίοι, τελικά, θα υποστούν τις 

συνέπειες της εξαφάνισης των μελισσών και όχι οι ίδιοι. 
Παράλληλα με τη συζήτηση, θα γίνεται καταγραφή λέξεων κλειδιών στον πίνακα (Καταιγισμός 

ιδεών) που έπειτα θα ομαδοποιηθούν και θα προκύψουν τα ερωτήματα που θα διερευνηθούν και ο 
στόχος της εργασίας. Βέβαια, εναλλακτικά, οι μαθητές θα μπορούσαν να προτείνουν τα ερωτήματα 

με τα οποία θα ήθελαν να ασχοληθούν, απευθείας. Ενδεικτικά, μερικά ερωτήματα θα ήταν τα εξής: 
«Ποια είναι η αξία των μελισσών για το οικοσύστημα και τον άνθρωπο;», «Σε ποιες περιοχές της 
χώρας μας υπάρχει μελισσοκομική δραστηριότητα και σε τι πληθυσμούς;», «Από ποια φυτά συλλέγουν 
την τροφή τους οι μέλισσες και ποια από αυτά υπάρχουν στην τοπική χλωρίδα;», «Τι προϊόντα 
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προσφέρουν οι μέλισσες και πως αξιοποιούνται από τον άνθρωπο;», «Ποιες είναι οι τοπικές 
καλλιέργειες στις οποίες οι μέλισσες συμβάλλουν με την επικονίαση στην αύξηση της παραγωγής και 
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας;», «Ποια είναι η συμβολή των μελισσών και των προϊόντων της 
στην εθνική οικονομία (εξαγωγές, επιχειρήσεις που ασχολούνται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τις 

μέλισσες); «Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες ευθύνονται για τη μείωση του αριθμού των μελισσών;», 
«Ποιο είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, σε έναν πλανήτη χωρίς μέλισσες;», «Τι μπορούμε να κάνουμε 
για να σταματήσουμε την καταστροφή;». 

3.3. Σχεδιασμός, οργάνωση και προγραμματισμός των εργασιών  

Κάθε ομάδα επιλέγει να ασχοληθεί με μια κατηγορία ερευνητικών ερωτημάτων (η ζωή και  τα 
προϊόντα των μελισσών, αξία για το οικοσύστημα και την τοπική χλωρίδα και πανίδα, συμβολή στην 

τοπική και την εθνική οικονομία, ανθρώπινες δραστηριότητες που δημιουργούν και ενισχύουν το 
πρόβλημα), να θέσει τους επιμέρους στόχους της, να συλλέξει πληροφορίες και να συντάξει ένα 
κείμενο το οποίο θα αποτελέσει μια ενότητα ενός ενημερωτικού φυλλαδίου που θα μοιραστεί σε 
μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και στην τοπική κοινωνία (ιδιώτες, μελισσοκόμους, αγρότες, 

γεωπόνους, εμπόρους, κ.α.).  
Οι ομάδες θα συζητήσουν για τον τρόπο που θα εργαστούν, τις πηγές πληροφόρησης που θα 

επιλέξουν (βιβλιοθήκη σχολείου, Διαδίκτυο), τους φορείς με τους οποίους θα έρθουν σε επαφή (π.χ. 
μελισσοκομικούς και αγροτικούς συλλόγους της περιοχής), καταγράφοντας τους ατομικούς και τους 

ομαδικούς στόχους τους, στο ατομικό και στο ομαδικό τους ημερολόγιο.  
Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα της εργασίας τους και 

τίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης. Συντάσσεται ένα συμβόλαιο συμπεριφοράς και συνεργασίας που 
πρέπει τα μέλη κάθε ομάδας να ακολουθούν, υπογράφεται και παραμένει αναρτημένο στον πίνακα 

ανακοινώσεων της τάξης. 
Μέσω του project, οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και θα τροποποιήσουν ή θα 

αποδεχτούν νέες στάσεις. Αναλυτικά, όσον αφορά τις γνώσεις, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί 
: 

• να περιγράφουν το πρόβλημα της εξαφάνισης των μελισσών  

• να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι μέλισσες είναι απαραίτητες στη φύση και στον 

άνθρωπο 

• να ονομάζουν τα κυριότερα προϊόντα της 

• να ονομάζουν μελισσοκομικά φυτά της περιοχής τους 

• να κατονομάζουν τις σημαντικότερες αιτίες εξαφάνισης των μελισσών  

• να περιγράφουν τις επιπτώσεις της εξαφάνισης των μελισσών, για τη φύση και τους ίδιους  

• να κατονομάζουν τρόπους προστασίας των μελισσών 

Όσον αφορά τις δεξιότητες, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:  

• να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών 

• να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 

• να αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης του εαυτού τους και των συμμαθητών τους  

Όσον αφορά τις στάσεις, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:  

• να εκτιμήσουν την συνεισφορά της μέλισσας στην διατήρηση της ισορροπίας του 
οικοσυστήματος  

• να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος  

• να συνειδητοποιήσουν ότι η πρόοδος της ανθρωπότητας δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του 
περιβάλλοντος 

• να αποδεχτούν τη δική τους ευθύνη στην προστασία του οικοσυστήματος  
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• να υποκινήσουν φίλους, συγγενείς και την τοπική κοινωνία να υιοθετήσουν πρακτικές που 
συμβάλλουν στην προστασία των μελισσών και της φύσης 

• να συνεργάζονται και να αντιπαραβάλλουν τις απόψεις τους 

3.4. Υλοποίηση των εργασιών 

Οι μαθητές αξιοποιούν τις πήγες πληροφόρησης που επέλεξαν, όπως τη βιβλιοθήκη του 

σχολείου, το Διαδίκτυο, συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια από τοπικούς φορείς που γνωρίζουν το 
πρόβλημα, ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν στα ερωτήματα που έχουν αναλάβει και να 
παραδώσουν στο τέλος το κείμενό τους.  

Παράλληλα, όταν η κάθε ομάδα κρίνει ότι χρειάζεται, αλλά οπωσδήποτε μετά από κάθε δίωρη 

συνάντηση, θα καταγράφει στο ατομικό και στο ομαδικό της ημερολόγιο τι έχει κάνει στο χρονικό 
διάστημα από την προηγούμενη καταγραφή και θα προγραμματίζει τις επόμενες ενέργειες και τις 
υποχρεώσεις της.  

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση κάποιων σημαντικών δραστηριοτήτων, όπως η σύνταξη των 

ερωτημάτων μιας συνέντευξης ή ενός ερωτηματολογίου, αναζήτηση πληροφοριών, κλπ., θα 
ακολουθεί διάλειμμα ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές θα αναστοχάζονται 
τον τρόπο εργασίας τους, την πορεία τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έθεσαν, την 
τήρηση του χρονοπρογραμματισμού, τις δυσκολίες που συνάντησαν, τους τρόπους που ακολούθησαν 

για να τις ξεπεράσουν, τον περαιτέρω προγραμματισμό της εργασίας τους, ακόμα και την 
αναπροσαρμογή των στόχων τους αν το κρίνουν αναγκαίο. Επίσης, θα διευθετούν τυχόν προβλήματα 
και δυσλειτουργίες της ομάδας τους με τη διακριτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού.  

3.5. Παρουσίαση των εργασιών 

Οι ομάδες θα παρουσιάσουν με χρήση προβολέα τα κείμενα της εργασίας τους στους 
συμμαθητές τους, ώστε από τη μία να ελεγχθεί η πληρότητα και η εγκυρότητά τους και από την άλλη 
να ενημερωθούν όλοι οι μαθητές για όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου θέματος.  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση για να προταθούν λύσεις και δράσεις οι οποίες θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση π.χ. ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. 

Στο τέλος, τα κείμενα των μαθητών και οι λύσεις που θα προτείνουν θα χρησιμοποιηθούν για 
να παραχθεί ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, χρησιμοποιώντας κάποια εφαρμογή Web 2.0, όπως για 

παράδειγμα το https://www.canva.com ή το https://www.postermywall.com. Φυσικά, τα φυλλάδια 
θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με κόμικς, συννεφόλεξα, infographics με τη χρήση αντίστοιχων 
εφαρμογών Web 2.0. 

Το φυλλάδιο που θα πραχθεί, θα μπορούσε να σταλεί ηλεκτρονικά σε τοπικούς συλλόγους ή 

να παρουσιαστεί σε κάποια σχολική εκδήλωση με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, ούτως ώστε να 
γίνουν γνώστες του προβλήματος και να ευαισθητοποιηθούν, συμβάλλοντας κι αυτοί με τη στάση 
και τις ενέργειές τους στη βελτίωση της κατάστασης. 

3.6. Αξιολόγηση 

Κάθε ομάδα αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν κατά τη δεύτερη φάση της 
εργασίας τους. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα αποτελέσουν ο τρόπος εργασίας των ομάδων, η 

ποιότητα και η ορθότητα των παραδοτέων τους και η παρουσίαση της εργασίας τους. Συνολικά, οι 
μαθητές θα αξιολογηθούν με δύο τρόπους. Θα αυτοαξιολογηθούν και θα ετεροαξιολογηθούν, με τη  
χρήση πίνακα rubric, από τους συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό. 

https://www.canva.com/
https://www.postermywall.com/
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4. Υλοποίηση – Δυσκολίες 

4.1. Διεπιστημονική / διαθεματική προσέγγιση του project, τρόπος διαρρύθμισης τάξης, 

διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν 

Το θέμα του project ευνοεί τη διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγισή του καθώς σχετίζεται 
με τα μαθηματικά (στατιστικά στοιχεία πληθυσμού μελισσών), τη γεωγραφία (χώρες του κόσμου, 
τοπικές περιοχές), τη βιολογία (ισορροπία του οικοσυστήματος, τοπική χλωρίδα), τη χημεία 

(συστατικά προϊόντων της μέλισσας), την πληροφορική (αξιολόγηση πληροφοριών, χειρισμός 
προγραμμάτων & υπολογιστών), τα φιλολογικά μαθήματα (σωστός χειρισμός της γλώσσας), την 
οικιακή οικονομία (οικονομικές επιπτώσεις στην οικογένεια τους, το κράτος, τον κόσμο).  

4.2. Πιθανές δυσκολίες – τρόπος υπέρβασής τους 

Η κυριότερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μαθητές στην εφαρμογή της μεθόδου 
project είναι η αποδοχή του νέου ρόλου τους που δεν είναι πια αυτός του παθητικού δέκτη των 

πληροφοριών που μεταδίδει ο εκπαιδευτικός. Αντίθετα, θα χρειαστεί να υιοθετήσουν το ρόλο του 
«μαθαίνω πώς να μαθαίνω», συμμετέχοντας ενεργά στο σχεδιασμό, στην έρευνα, στην παραγωγή 
του τελικού προϊόντος, στην αξιολόγηση του εαυτού τους και των άλλων. Δουλεύοντας, όμως, 
ομαδικά και με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, σιγά-σιγά θα τον αποδεχτούν. 

Μπορεί, επίσης, να προκύψει δυσκολία στην τήρηση του χρονοπρογραμματισμού της εργασίας 
τους και στην ολοκλήρωση του παραδοτέου τους, καθώς οι μαθητές δεν έχουν μάθει να τηρούν 
χρονοδιαγράμματα. Αυτό το πρόβλημα θα διευθετηθεί μέσω των διαλειμμάτων ανατροφοδότησης. 

Τέλος, δυσκολία μπορεί να προκύψει στον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που θα εντοπίσουν, 

την αξιολόγησή τους, τον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων τους. Και αυτό 
το πρόβλημα θα διευθετηθεί στα διαλείμματα ανατροφοδότησης, αλλά θα επισημανθεί και στους 
κανόνες που κάθε μαθητής θα δεσμευτεί να ακολουθεί κατά την διάρκεια του project. 

5. Συζήτηση 

Η μέθοδος Project καλύπτει απόλυτα τις οδηγίες των ΔΕΠΠΣ για ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών, την αλληλεπίδραση σε ομάδες και τη δημιουργία συνθηκών μάθησης και θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί σε όλα τα μαθήματα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά 
στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η μέθοδος Project μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση 
των μαθητών, αντί του διαγωνίσματος. 

Η πρόταση Project που παρουσιάστηκε μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και οδηγό για κάθε 

εκπαιδευτικό που επιθυμεί να την εφαρμόσει στην τάξη του και να εμπλέξει ενεργά τους μαθητές 
του, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ποικίλες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, όπως την 
αναλυτική και τη συνθετική τους ικανότητα, την κριτική τους σκέψη, την διερευνητική και την 
επιστημονική τους στάση, την παρατηρητικότητα, τη δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα.  
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Περίληψη   

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί πρόταση για συνδυαστική επανάληψη στο μάθημα της Ιστορίας 

Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου και εστιάζει στο πλαίσιο που οδήγησε στη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Για την επεξεργασία παράλληλου υλικού που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών του 
μαθήματος αξιοποιούνται αποσπάσματα της τηλεοπτικής σειράς «Τα παιδιά της Νιόβης», συναφή 
με την ιστορική αφήγηση του βιβλίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνθήκες που 

οδηγούν τους ανθρώπους σε ξεριζωμό και προσφυγιά. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση με τους 
πολυτροπικούς τηλεοπτικούς κώδικες. Από την υλοποίηση της πρότασης προκύπτει η διαπίστωση 
ότι η επίπονη προετοιμασία για τις εξετάσεις γίνεται πιο ελκυστική, όταν δίνεται στους μαθητές η 
δυνατότητα ενσυναίσθησης μέσα από τη μυθοπλασία και την ταύτιση με τους νεαρούς ήρωες της 

σειράς.  
 
Λέξεις κλειδιά: διδακτικό σενάριο, μικρασιατική καταστροφή, προσφυγιά, τηλεοπτική σειρά  

1. Εισαγωγικά για την ταυτότητα του σεναρίου 

Το διδακτικό σχέδιο, διάρκειας 10 διδακτικών ωρών, αφορά τη συνδυαστική επανάληψη 
μαθημάτων για τις πολιτικές ζυμώσεις στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα (Κεφάλαιο 2, 

ενότητα Δ) και για το πλαίσιο που οδήγησε στη μικρασιατική καταστροφή (Κεφάλαιο 3, 20ος  αιώνας, 
ενότητες Α και Β). Το οπτικοακουστικό υλικό που αξιοποιείται είναι αποσπάσματα από τον πρώτο 
κύκλο 18 επεισοδίων της τηλεοπτικής μεταφοράς του μυθιστορήματος του Τάσου Αθανασιάδη «Τα 
παιδιά της Νιόβης» σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη, τα οποία διατίθενται στο Youtube και 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να αξιοποιηθούν 
ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση (Ν. 2121/1993, άρθρο 21). Τα αποσπάσματα επιλέγονται καταρχάς 
με βάση τη συνάφειά τους με την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι γνωστικοί στόχοι (Παπαδημητρίου, 2011). Επιπλέον, με τη διασφάλιση της 

αφηγηματικής συνέχειας στη μυθοπλασία και μέσα από ερωτήσεις κι εργασίες δίνεται στους μαθητές 
η δυνατότητα να εμβαθύνουν περισσότερο όχι μόνο στα θέματα που αφορούν τις εισαγωγικές 
εξετάσεις, αλλά και στο οικουμενικό θέμα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς.  

Οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής πρότασης εργάζονται σε ομάδες, ωστόσο όλες 

οι ομάδες επεξεργάζονται το ίδιο ερώτημα κάθε φορά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι θα 
ασχοληθούν με όλα τα θέματα ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων. Για την υλοποίηση του 
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σεναρίου απαιτείται υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο και εξοπλισμός προβολής 
οπτικοακουστικού υλικού. Με το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο επιδιώκεται: 

• Η  κατανόηση των γεγονότων που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή  

• Η αναγνώριση της διαφορετικής οπτικής απέναντι στα ιστορικά γεγονότα  

• Η ανασύνθεση της ιστορικής αφήγησης με χρήση παράλληλου υλικού 

• Η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από θέματα πολέμου και προσφυγιάς 

• Η εξοικείωση με τους σημειολογικούς κώδικες της μικρής οθόνης 

• Η καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

2. Αναλυτική παρουσίαση του σεναρίου 

2.1. Οι θεωρητικές αρχές σχεδιασμού της πρότασης 

Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών (Υ.Α. 203535/Δ2) το μάθημα της Ιστορίας 
Προσανατολισμού προσεγγίζεται από τους μαθητές μέσα από δύο οπτικές: η πρώτη σχετίζεται με 
την αφομοίωση δεδομένης ιστορικής γνώσης, όπως παρέχεται από την αφήγηση του σχολικού 
βιβλίου, και η δεύτερη με την κριτική επεξεργασία πρόσθετου υλικού, προκειμένου ο μαθητής να 

καταλήξει σε δική του σύνθεση της ιστορικής πραγματικότητας. Στόχος των δύο αυτών οπτικών, που 
αποτελούν και τους δύο άξονες που διαμορφώνουν τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος στις 
πανελλαδικές εξετάσεις, είναι ο ιστορικός γραμματισμός των μαθητών, η ικανότητά τους δηλαδή να 
αξιοποιούν τη γνώση του παρελθόντος για να κατανοήσουν το παρόν, να προετοιμαστούν για το 

μέλλον και να συγκροτήσουν τη δική τους ταυτότητα στον χρόνο (Ρεπούση, 2004) . Επιπλέον, η 
διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας εμπίπτει στο πεδίο αναζητήσεων του κριτικού 
γραμματισμού, που επιδιώκει ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας την υιοθέτηση κριτικής 
στάσης από τους μαθητές απέναντι στη δεδομένη γνώση (Μητσικοπούλου, 2001).  

Το σχέδιο διδασκαλίας που αναλύεται παρακάτω αξιοποιεί αποσπάσματα από τηλεοπτική 
σειρά ως πρόταση αξιοποίησης πολυμεσικού υλικού που εξυπηρετεί και τις δύο παραπάνω οπτικές. 
Μάλιστα, η σειρά αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα είδος μαρτυρίας, καθώς το σενάριό της βασίζεται 
σε μυθιστόρημα, ο συγγραφέας του οποίου έζησε τα ιστορικά γεγονότα που αφηγείται Επιπλέον, 

καλλιεργείται ο οπτικοακουστικός γραμματισμός των μαθητών.  
Παρά τις συχνές αναφορές της έρευνας στις αρνητικές επιπτώσεις της τηλεόρασης στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, τα τελευταία χρόνια πολλά τηλεοπτικά προγράμματα 
αναδεικνύονται αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ενσωματώνουν κώδικες που 

κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών. Η μικρή οθόνη είτε ως τηλεόραση είτε  ως οθόνη 
υπολογιστή κατά την αναζήτηση αρχειοθετημένων οπτικοακουστικών έργων αποτελεί ένα  
εξαιρετικά οικείο περιβάλλον για τα παιδιά του 21ου αιώνα (Fisch, 2005). Άλλωστε, όπως συμβαίνει 
και στον κινηματογράφο, ο συνδυασμός κινούμενης εικόνας, λόγου, ήχων και μουσικής δημιουργεί 

ισχυρά αναπαραστατικά σχήματα, τα οποία εντυπώνονται ευκολότερα στη μνήμη, καθώς 
κινητοποιούν ταυτόχρονα τη λογική και το συναίσθημα (Λεμονίδου, 2017).  

Η πρώτη παιδαγωγική αρχή που διέπει τη συγκεκριμένη ομαδοσυνεργατική μαθησιακή 
διαδικασία αντλεί από το θεωρητικό πεδίο του κοινωνικού εποικοδομισμού, καθώς αντιμετωπίζει τη 

μάθηση ως προϊόν αλληλεπίδρασης σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσα από την 
υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων (Foulin & Mouchon, 2001). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 
Vygotsky (2008) και στο πλαίσιο της «ζώνης επικείμενης ανάπτυξης» κάθε μαθητής μπορεί να 
οδηγηθεί σε ένα γνωστικό επίπεδο ανώτερο από αυτό που ήδη κατέχει χάρη στην αλληλεπίδραση με 

το διδάσκοντα αλλά και τους συμμαθητές του. Κατά συνέπεια, η ομαδοσυνεργατική αποτελεί την 
ιδανική πρακτική υλοποίησης της μαθησιακής διαδικασίας, παρέχοντας συνεχείς εστίες 
ανατροφοδότησης στις προσπάθειες κάθε μαθητή. Στο πλαίσιο της ομάδας και οι συνεσταλμένοι 
μαθητές μπορούν να εκφραστούν ευκολότερα χωρίς τον κίνδυνο της έκθεσης στους πολλούς αλλά 

και το άγχος για παρατήρηση ή επίπληξη από το διδάσκοντα (Jaques, 2001).  
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Επιπλέον, το παιδαγωγικό υπόβαθρο βασίζεται στις Αρχές της Μάθησης Μέσω Σχεδιασμού 
(Kalantzis, & Cope, 2008), καθώς οι εργασίες ωθούν τους μαθητές στον μετασχηματισμό και την 
αναπλαισίωση των νοημάτων και της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις οδηγίες 
διδασκαλίας που στέλνονται από το υπουργείο παιδείας, η διδακτική πορεία μέσω του 

κατευθυνόμενου διαλόγου συνδυάζει την ερμηνευτική προσέγγιση της ιστορικής αφήγησης, όπως 
αυτή παρέχεται από το σχολικό εγχειρίδιο και ήδη τη γνωρίζουν οι μαθητές, με τη διερευνητική 
μέθοδο, η οποία επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση παράλληλου υλικού και μάλιστα στη συγκεκριμένη 
περίπτωση τηλεοπτικού υλικού, το οποίο επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με 

πολυτροπικούς πόρους νοημάτων κινητοποιώντας περισσότερες αισθήσεις (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 
Οι μαθητές συγκρίνουν όσα γνωρίζουν από το βιβλίο με όσα βλέπουν στη σειρά και αναζητούν 
ομοιότητες ή διαφορές, αποσιωπήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα. Έτσι, 
οδηγούνται σε μια διαδοχική πορεία κατά την οποία κρίνουν, αναλύουν, συνθέτουν και 

αναπλαισιώνουν την ιστορική γνώση.  
Τέλος, η τρίτη αρχή που διέπει το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος αφορά στην ανάδειξη των 

υπαρχουσών ταυτοτήτων και ταυτόχρονα στην καλλιέργεια νέων ταυτοτήτων τόσο για τους μαθητές 
όσο και για τους διδάσκοντες (Κουτσογιάννης, 2012). Οι μαθητές δεν αντιμετωπίζονται μόνον ως 

υποψήφιοι εξεταζόμενοι που πρέπει να αποστηθίσουν έτοιμη γνώση, αλλά αναλαμβάνουν ενεργό 
ρόλο και γίνονται δημιουργοί αυτής της γνώσης. Παράλληλα, αναστοχάζονται για τα μεγάλα και 
πανανθρώπινα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, προκειμένου να καταστούν ευαισθητοποιημένοι 
πολίτες σε μια κοινωνία εύθραυστων ισορροπιών. Δίπλα στους μαθητές ο εκπαιδευτικός 

αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή και του διευκολυντή σε αυτές τις νοητικές και 
συναισθηματικές μεταβάσεις.  

 

2.2. Η διδακτική πορεία 

Η πλήρης ανάπτυξη του σεναρίου απαιτεί 10 ώρες, κατά προτίμηση σε 5 συνεχόμενα δίωρα. 
Ωστόσο, όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος ή οι μαθητές δεν δείχνουν ενδιαφέρον για κάποιο 

ζήτημα, τότε μπορεί να γίνει επιλογή ορισμένων από τα ζητήματα που παρουσιάζονται παρακάτω. 
Σε κάθε δίωρο ακολουθείται η ίδια διαδικασία: πριν την προβολή κάθε τηλεοπτικού αποσπάσματος, 
οι μαθητές ενημερώνονται για το θέμα συζήτησης που θα ακολουθήσει, προκειμένου να εστιάσουν 
σε αυτό κατά τη θέαση. Προβάλλεται ένα απόσπασμα 5 -10 λεπτών και ακολουθεί η συζήτηση, 

αρχικά στις ομάδες και ακολούθως στην ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει, διορθώνει ή 
επισημαίνει, όπου το κρίνει απαραίτητο. Η διαδικασία συνεχίζεται με το επόμενο θέμα και το 
επόμενο τηλεοπτικό απόσπασμα. Κάθε θέμα συσχετίζεται με τις αντίστοιχες πληροφορίες από το 
σχολικό βιβλίο είτε αυτές προέρχονται από το κύριο σώμα της ιστορικής αφήγησης είτε από το 

πρόσθετο υλικό (φωτογραφίες ή παραθέματα). Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου 
και των θεμάτων συζήτησης ο εκπαιδευτικός έχει καταγράψει λεπτομερώς από πριν τα σημεία 
έναρξης και λήξης των αποσπασμάτων που θα αξιοποιηθούν κάθε φορά. Απαιτείται, επίσης, προσοχή 
μια και είναι έντονο το ερωτικό στοιχείο σε κάποια επεισόδια, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει πέρα 

από τον αρχικό σχεδιασμό και να θορυβήσει τους μαθητές αλλά και τις οικογένειές τους.  
1ο δίωρο: Καθώς πρόκειται για την έναρξη μιας νέας δραστηριότητας, αφιερώνεται χρόνος 

προκειμένου να γίνει κατανοητή η μέθοδος εργασίας. Δίνονται σύντομες πληροφορίες για τη ζωή 
του ακαδημαϊκού Τάσου Αθανασιάδη και για το μυθιστόρημά του «Τα παιδιά της Νιόβης». 

Ακολουθεί η προβολή των τίτλων έναρξης του πρώτου επεισοδίου μέχρι το τέλος του τραγουδιού 
και οι μαθητές παρακολουθούν τους συντελεστές την σειράς. Συζητάμε τις προσδοκίες των μαθητών 
από τις σκηνές και το τραγούδι των τίτλων και γίνεται σύντομη αναφορά στα πνευματικά δικαιώματα 
των δημιουργών. Για το πρώτο επεισόδιο προβλέπονται τρία θέματα συζήτησης: οι σχέσεις Ελλήνων 

και Τούρκων, η αντίδραση των Ελλήνων για την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο και η έφοδος του 
Τούρκου λοχαγού στα ελληνικά σπίτια. Για το δεύτερο και τρίτο επεισόδιο τα θέματα συζήτησης 



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

631 

είναι το κίνημα των Νεότουρκων, η μεταχείριση των Ελλήνων λιποτακτών και το καθεστώς της 
δημογεροντίας. 

2ο δίωρο: Το τέταρτο επεισόδιο προσφέρεται για συζήτηση σχετικά με τον τρόπο διακίνησης 
των ειδήσεων και για τα ενδιαφέροντα των νέων. Στο πέμπτο επεισόδιο οι μαθητές αναζητούν 

πληροφορίες για τη διασκέδαση των μεγαλοαστών Ελλήνων και για τις πρώτες επιπτώσεις του α’ 
παγκοσμίου πολέμου, ενώ στο έβδομο διερευνούν τις έννοιες της εξουσίας και της δύναμης και τη 
δυνατότητα ίσης μεταχείρισης των δύο κοινοτήτων. Στο ένατο επεισόδιο αναζητούν πληροφορίες για 
την ανακωχή της Τουρκίας και τις επιχειρηματικές ενέργειες Ελλήνων, Τούρκων και Ιταλών. 

3ο δίωρο: Στο δέκατο επεισόδιο αναζητούν πληροφορίες για την έναρξη της μικρασιατικής 
εκστρατείας, τη μεταβίβαση της εξουσίας στους Έλληνες και τους εορτασμούς που ακολουθούν. Στο 
ενδέκατο καταγράφουν τη δραστηριοποίηση των νέων μετά τις  πολιτικές εξελίξεις, την αντίδραση 
των μικρασιατών στην είδηση για την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και την αντιμετώπιση 

των αιχμάλωτων Τούρκων με βάση τη Συνθήκη των Σεβρών και την παρέμβαση των Μεγάλων 
Δυνάμεων. Στο δωδέκατο επεισόδιο οι μαθητές καλούνται να επισημάνουν την επίδραση των 
εκλογών του 1920 στις εξελίξεις του μικρασιατικού μετώπου και την ανάκαμψη των τουρκικών 
δυνάμεων. Σχολιάζουν επίσης την αξιοποίηση αρχειακού υλικού τεκμηρίωσης.  

4ο δίωρο: Στο δέκατο τρίτο επεισόδιο αναζητούν στοιχεία μορφής (ήχου ή εικόνας) που 
υπαινίσσονται τις πολιτικές ανατροπές που ετοιμάζονται στο περιθώριο των πολιτικων διεργασιών, 
ενώ στο δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο επισημαίνουν τις αλλαγές στη ζωή κυρίως των νέων 
ανθρώπων και τις πολιτικές ζυμώσεις που προετοιμάζουν τον ξεριζωμό. Εστιάζουν στη 

διαφοροποίηση απόψεων μεταξύ Ελλήνων μικρασιατών και στρατιωτών. Στο δέκατο έκτο επεισόδιο 
καλούνται να εντοπίσουν τις δυσκολίες και τους κινδύνους στις μετακινήσεις των προσφύγων από 
την ενδοχώρα στη Σμύρνη. 

5ο δίωρο: Στο δέκατο έβδομο και δέκατο όγδο επεισόδιο περιγράφουν αρχικά την κατάσταση 

που επικρατεί στην πόλη. Κάθε ομάδα επιλέγει όποιον χαρακτήρα θέλει και επιχειρεί να ανιχνεύσει 
τα συναισθήματα και τις σκέψεις του αξιοποιώντας τον λόγο, την εικόνα και τους γενικότερους 
ήχους. Στη συνέχεια αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους οι πρόσφυγες αναζητούν λύσεις 
διαφυγής στην Ελλάδα. Τέλος, οι μαθητές εκφράζουν τις δικές τους σκέψεις βλέποντας τις εικόνες 

της πυρπολημένης Σμύρνης. Λίγο πριν τη λήξη της δραστηριότητας αφιερώνεται χρόνος 10-15 
λεπτών για συζήτηση αποτίμησης όλης της διαδικασίας.  

Η αξιολόγηση της δραστηριότητας από τον εκπαιδευτικό γίνεται σε όλη τη διάρκειά της με 
βάση την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και αποτελεί δείκτη για τον χρ όνο που 

μπορεί να διατεθεί σε κάθε ερώτημα-θέμα συζήτησης. Για την αξιολόγηση των μαθητών λαμβάνεται 
υπόψη η συμμετοχή του καθενός στις διεργασίες της ομάδας του αλλά και της ολομέλειας. Ο 
διδάσκων παρακινεί κι ενθαρρύνει τους λιγότερο συμμετοχικούς, όπου το κρίνει σκόπιμο, όχι για 
λόγους βαθμολόγησης, αλλά για να επιτευχθεί η καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων όλων 

των μαθητών.  

2.3. Διαπιστώσεις και προεκτάσεις κατά την εφαρμογή του σεναρίου 

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάσθηκε παραπάνω έχει εφαρμοστεί στη σχολική τάξη, σε 
Γενικά Λύκεια της παραμεθόριας ζώνης των Σερρών για τέσσερις συνεχόμενες χρονιές με μικρές 
παραλλαγές ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χρόνου. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 
υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2022 με συνολική διάρκεια 10 διδακτικών ωρών σε διάστημα δύο 

εβδομάδων. Το τμήμα είχε 21 μαθητές και μαθήτριες, εκ των οποίων οι 9 έχουν θρακιώτικη ή 
ποντιακή καταγωγή, ωστόσο, οι μαθητές γνώριζαν ελάχιστα για τις συνθήκες που οδήγησαν τους 
δικούς τους προγόνους στην προσφυγιά. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, το επαναληπτικό μάθημα πήρε τη μορφή επετειακού αφιερώματος στο 

συγκεκριμένο γεγονός πέρα από τα στενά όρια της προκαθορισμένης ύλης. Καθώς είχε ήδη 
ολοκληρωθεί η διδασκαλία όλων των ενοτήτων που εντάσσονται στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη, οι 
μαθητές ήταν πιο δεκτικοί στο να ασχοληθούν με υλικό που διαφοροποιείται από τα δεδομένα των 
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πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα, αρκετοί δήλωσαν ανακουφισμένοι στην ιδέα απομάκρυνσης 
από το εξουθενωτικό στερεότυπο της προετοιμασίας για ανταγωνιστικές εξετάσεις. Οι ομάδες των 
μαθητών είχαν 3-4 μέλη και συγκροτούνταν καθημερινά ανάλογα με τις επιθυμίες τους και τους 
παρόντες, οι οποίοι στις 5 ημέρες εφαρμογής του σεναρίου κυμάνθηκαν από 13 μέχρι 18 μαθητές.   

Η πρώτη βασική διαπίστωση που προκύπτει από το σύνολο των εφαρμογών είναι πως η 
παρακολούθηση της συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
ανακαλούν στη μνήμη τους τα σχετικά κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου και να αναστοχάζονται 
το περιεχόμενό τους μέσα από μια διαδικασία πιο ευχάριστη συγκριτικά με την αξιοποίηση γραπτών 

κειμένων. Η στοχευμένη τηλεοπτική αφήγηση, λοιπόν, συμβάλλει αφενός στον ιστορικό, αφετέρου 
στον κριτικό γραμματισμό των παιδιών. Η θέαση του τηλεοπτικού υλικού είναι μια πράξη με την 
οποία είναι πολύ εξοικειωμένοι, ενώ η ποικιλία σημασιολογικών κωδίκων κινητοποιεί τις αισθήσεις 
και ενεργοποιεί το ενδιαφέρον περισσότερων μαθητών, καθώς ανταποκρίνεται σε ποικίλους τρόπους 

μάθησης και προωθεί τον οπτικοακουστικό γραμματισμό.   
Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από τη συζήτηση αξιολόγησης της όλης μαθησιακής 

διαδικασίας αφορά στα στοιχεία της μυθοπλασίας που τους παρακινούν το ενδιαφέρον. Οι 
περισσότεροι μαθητές υποστηρίζουν ότι τους αρέσει το γεγονός πως στη σειρά εμφανίζονται νεαροί 

ήρωες, οι οποίοι συμμετέχουν στις εξελίξεις κι εκφράζουν τις αγωνίες τους. Αυτή η ηλικιακή 
εγγύτητα διευκολύνει την ταύτιση με τους ήρωες και τη συνειδητοποίηση πως στην πραγματική ζωή 
πολλοί συνομήλικοί τους βιώνουν καταστάσεις ξεριζωμού και προσφυγιάς. Με αφορμή αυτή τη 
διαπίστωση κάθε χρονιά γίνεται αναφορά στις πολεμικές συγκρούσεις της επικαιρότητας και στις 

πρακτικές με τις οποίες οι άνθρωποι αναζητούν λύση παίρνοντας τον δρόμο της προσφυγιάς.  
Ένα άλλο στοιχείο της σειράς που εντυπωσιάζει τους μαθητές είναι η οικονομική ευρωστία και 

ο τρόπος ζωής των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η τηλεοπτική εικόνα αποτυπώνει τον πλούτο των 
μεγαλοαστικών οικογενειών και τις συνακόλουθες ανέσεις που απολαμβάνουν: επαύλεις, έπιπλα, 

ενδυμασία, δεξιώσεις κλπ. Παράλληλα, επιτρέπει την εξοικείωση των μαθητών με την ανάγνωση 
οπτικού υλικού, το οποίο μέσα από την ποικιλία των κάδρων, τα χρώματα, τις σκιές και τις γωνίες 
εστίασης αποτυπώνει συναισθήματα και υπόρρητες έννοιες του κόσμου που συγκροτεί (Bordwell & 
Thomson, 2012). Οι περισσότεροι μαθητές παραδέχονται ότι πριν δουν τη σειρά θεωρούσαν ότι οι 

Μικρασιάτες ζούσαν εξαθλιωμένα και βασανίζονταν καθημερινά από τον Τούρκο δυνάστη. Η 
διαπίστωση αυτή αφενός επιτρέπει τη σύνδεση με το περιεχόμενο του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου 
σχετικά με τη συμβολή των μικρασιατών προσφύγων στην οικονομική ανάπτυξη της σύγχρονης 
Ελλάδας. Αφετέρου ανοίγει νέο πεδίο συζήτησης και προβληματισμού σχετικά με την έννοια της 

ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών λαών αλλά και σχετικά με τις ευαίσθητες ισορροπίες στη διεθνή 
πολιτική σκηνή.  

Από τα αποσπάσματα που προβάλλονται, οι μαθητές στην πλειοψηφία τους ξεχωρίζουν  τρεις 
σκηνές. Η πρώτη είναι η συμφωνία του Έλληνα τραπεζίτη Σαρρή με τον Τούρκο λοχαγό Νταϊκάλ 

για τις τύχες των δύο κοινοτήτων ανάλογα με την έκβαση του πολέμου. Πολλοί μαθητές τη συνδέουν 
με το σύστημα πατρωνείας που έχουν διδαχθεί στο δεύτερο κεφάλαιο και συχνά η συζήτηση στην 
τάξη περιστρέφεται γύρω από τις δυνάμεις που ρυθμίζουν τις ζωές των απλών ανθρώπων. Η δεύτερη 
σκηνή αφορά την είσοδο του ελληνικού στρατού στο Σαλιχλί και αποτελεί την πιο συγκινητική 

σκηνή, ίσως και εξαιτίας του τραγουδιού που την επενδύει μουσικά, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό 
ρόλο του ήχου στην υποκίνηση συναισθημάτων και προσδοκιών (ό.π.) Συνήθως οι μαθητές ζητούν 
να την ξαναδούν και προσπαθούν να διατυπώσουν το αίσθημα λύτρωσης που βιώνουν οι χαρακτήρες 
της σειράς. Τέλος, η πιο συνταρακτική σκηνή αφορά τις εικόνες αλλοφροσύνης που επικρατούν στη 

Σμύρνη, καθώς πλησιάζουν οι Τσέτες. Οι εικόνες αυτές καθιστούν ξεκάθαρους τους λόγους 
προσφυγιάς των κυνηγημένων ανθρώπων, όχι μόνο των Μικρασιατών του 1922, αλλά και κάθε 
ανθρώπου που νιώθει τον θανάσιμο κίνδυνο να πλησιάζει. Οι περισσότεροι μαθητές συνειδητοποιούν 
ότι ο πόλεμος δεν είναι ηρωικό παιχνίδι και αναγνωρίζουν την ανάγκη εξεύρεσης ειρηνικών λύσεων.  
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3. Συμπεράσματα  

Ο Prensky (2001) στην αλλαγή του αιώνα είχε χαρακτηρίσει τους τότε νέους ως «αυτόχθονες 

του ψηφιακού κόσμου». Δύο δεκαετίες αργότερα, οι σημερινοί νέοι έχουν ενσωματώσει τόσο πολύ 
στην καθημερινότητά τους τον συνδυασμό πολυτροπικών μηνυμάτων, που τους φαίνεται συχνά 
βαρετό το μονοτροπικό ή αποκλειστικά γλωσσικό μήνυμα. Αυτό καθιστά επιτακτική την 
αναπροσαρμογή της διδακτικής πράξης, ακόμη και για τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. 

Με την εφαρμογή της πρότασης που παρουσιάστηκε παραπάνω επιχειρείται ένας συνδυασμός των 
απαιτήσεων της ανταγωνιστικής εξέτασης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Επιπλέον, 
επιτρέπει μεγάλα περιθώρια ευελιξιας στον εκπαιδευτικό να το προσαρμόσει ανάλογα με τις 
συνθήκες που ισχύουν στο εκάστοτε τμήμα μαθητών.  

Καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, η τηλεοπτική σειρά 
«Τα παιδιά της Νιόβης» προσφέρει την ευκαιρία για συζήτηση θεμάτων που αφορούν την 
επικαιρότητα και αναδεικνύουν τις εντάσεις στη διεθνή πολιτική σκηνή, καθώς οι τριβές μεταξύ 
γειτονικών λαών δε φαίνεται να καταλαγιάζουν και ο αναγκαστικός ξεριζωμός πληθυσμιακών 

ομάδων παραμένει συνεχώς στο προσκήνιο. Οι μαθητές αναστοχάζονται για τα μεγάλα και 
πανανθρώπινα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, προκειμένου να καταστούν ευαισθητοποιημένοι 
πολίτες σε μια κοινωνία εύθραυστων ισορροπιών. Δίπλα στους μαθητές ο εκπαιδευτικός 
αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή και του διευκολυντή σε αυτές τις συναισθηματικές και 

νοητικές μεταβάσεις. Αναμφίβολα, οι εμπειρίες των μαθητών και η τρέχουσα επικαιρότητα 
αναδεικνύουν νέους προβληματισμούς, επομένως η τηλεοπτική σειρά «Τα παιδιά της Νιόβης» μπορεί 
να αξιοποιηθεί ως αφορμή για συζήτηση θεμάτων διαφορετικών από αυτά που ήδη προτάθηκαν, 
καθώς αποτελεί υλικό πλούσιο σε μαθησιακά ερεθίσματα.  
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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη του περιεχομένου και της αξίας του πολιτισμού 
στην εκπαιδευτική πρακτική για το μετασχηματισμό της κοινωνίας, καινοτομώντας καθώς, για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, μελετάται η σύνδεση του πολιτισμού με την Εκπαίδευση για Αειφόρο 
Ανάπτυξη. Απόρροια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στη συγκεκριμένη εισήγηση είναι το 

γεγονός ότι η Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη, με τη διεπιστημονικότητα που τη διέπει, επιτρέπει 
την καθολική συμμετοχή στο μετασχηματισμό των σύγχρονων κοινωνιών, επιδιώκοντας για το 
παρόν και το μέλλον δικαιοσύνη, αποδοχή και σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας. 
Ενσωματώνοντας λοιπόν τον πολιτισμό στην εκπαίδευση, συνδέεται το παρελθόν με το σύγχρονο 

τρόπο ζωής και μέσω της βιωματικής μάθησης και εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων δράσης, δύναται 
να επιτευχθεί η μεταμόρφωση της κοινωνίας. 

 
Λέξεις κλειδιά: Αειφόρος Ανάπτυξη, Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη, Πολιτισμός 

1. Εισαγωγή  

Η Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΑ) μεριμνεί για την ευημερία όλων των ανθρώπων, βάσει της 

ενδογενεακής και διαγενεακής δικαιοσύνης, απαιτώντας παραδοσιακά την εξισορρόπηση της 
οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής ανάπτυξης, στη συνέχεια όμως προστίθενται άλλες δύο 
κρίσιμες πτυχές, η συνεργασία και η ειρήνη (UNSSC, 2017:χ.σ.).  Παρ’ όλ’ αυτά, η ευημερία των 
ανθρώπων και η ειρήνη μεταξύ των λαών δε δύναται να επιτευχθούν εάν δε ληφθεί υπόψη η 

πολιτιστική διάσταση της ΑΑ και κρίνεται αναγκαίο να διαχωριστεί από την κοινωνική (Sazonova, 
n.d.: 2). Κάποιοι ερευνητές αντιλαμβάνονται τον πολιτισμό ως τον τέταρτο πυλώνα, άλλοι ως 
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διαμεσολαβητή των άλλων τριών πυλώνων και τέλος, άλλοι ως το θεμελιώδες πυλώνα για την AA, 
αποδεικνύοντας τη διαρκώς μεταβαλλόμενη δυναμική των δύο εννοιών (Soini & Dessein, 2016:4).  

 

Το διεθνές ενδιαφέρον, λοιπόν, στρέφεται στην ανάδειξη του πολιτισμού ως ένας από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες της ΑΑ, καθώς αποτελεί την «πιο σημαντική πηγή δημιουργικ ότητας» 
(Kopfmüller, 2011:94-97). Επομένως, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο και της 
αποτελεσματικότερης πολιτικής, της εκπαιδευτικής, για την ευαισθητοποίηση και αλλαγή στην 
συμπεριφορά των νέων για πιο βιώσιμο τρόπο ζωής (Dessein, Soini, Fairclough & Ho rlings, 2015:8-

9).  Καθώς οι πτυχές της ΑΑ είναι ολοκληρωμένες και ισότιμες, αφορούν το ίδιο την κοινωνία, την 
οικονομία και τους θεσμούς (Banse & Parodi, 2012:18), για αυτό, απαιτούνται ολιστικές 
προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Κυρίως Μέρος 

2. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη  

Η UNESCO, ως ο επίσημος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, τον 

πολιτισμό και την επιστήμη, το 2002 δεσμεύεται να ενδυναμώσει τους ανθρώπους κάθε ηλικίας, 
ώστε να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο μέλλον με υπευθυνότητα. Μέσω της Εκπαίδευσης για Αειφόρο 
Ανάπτυξη  (ΕΑΑ), οι άνθρωποι θα αναπτύξουν νέες σχέσεις τόσο μεταξύ τους όσο και με το 
περιβάλλον. Με ευαισθησία στην πολιτιστική ταυτότητα και το πολυπολιτισμικό διάλογο 

διαμορφώνεται ένα ηθικό και αξιακό σύστημα που προωθεί τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων και 
την κατάλληλη διαχείριση των φυσικών πόρων (UNESCO, 2002: 7 -8). 

Ως μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Τίγκας και Φλογαΐτη, 2019:44), αποδίδεται 
στην ΕΑΑ η έννοια του κοινωνικού μετασχηματισμού (UNESCO, 2012α:33) προβάλλοντας την 

ανάγκη αλλαγών στη νοοτροπία των ανθρώπων, τον τρόπο ζωής και τις αξίες, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα και την ικανότητά τους να επιφέρουν αλλαγές (UNESCO, 2012β:33). Το πρόβλημα 
βέβαια είναι ότι η ΕΑΑ συχνά αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο για επίκαιρα 
ζητήματα, κατακερματίζοντας τη μάθηση και όχι ως μια ολιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, εκμεταλλευόμενη τις γνώσεις και πρακτικές του παρελθόντος, ώστε να είναι κοινωνός 
ενός καλύτερου μέλλοντος (Sterling, 2001:3-4). 

Σύμφωνα με την Helen Foley (2020:54-56) αυτό οφείλεται αρχικά στο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 
έχουν λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση για την ολιστική κατανόησή της, ώστε να εκπονούν 

αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα και να διαχειρίζονται τη σχολική τους κοινότητα με 
βιώσιμους τρόπους, παράλληλα με τον κατακερματισμό της γνώσης των Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΠΣ) σε επιστημονικά πεδία, επιδιώκοντας συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Για την 
επίτευξη όμως της ΕΑΑ, τα ΠΣ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διεπιστημονικά με τον εκπαιδευτικό 

σε ρόλο διαμεσολαβητή. Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της διεπιστημονικότητας στην 
εκπαίδευση η Julie Thompson Klein (2006:16) υποστηρίζει πως δεν αρκεί η προσαρμογή των ΠΣ, 
αλλά απαιτείται ανακατασκευή τους αναφορικά με το περιεχόμενο αλλά και με τον τρόπο που αυτό 
διδάσκεται. Τέλος, αυτό που εμποδίζει περισσότερο την αλλαγή, σε προσωπικό και οργανωτικό 

επίπεδο, αποδίδεται στην αντίσταση που προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί ως προς την κατανόηση και 
εκτίμηση της επιτακτικής ανάγκης για αλλαγή, επιλέγοντας την ασφάλεια που τους προσφέρει η 
εμπειρία και η συνήθεια. Κατά τα έτη 2016–2018 η ΕΑΑ επιχειρεί να συνδεθεί με τους 17 Στόχους 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) εστιάζοντας συγκεκριμένα στην πολιτική, τους εκπαιδευτικούς, τους 

μαθητές, τα μαθησιακά περιβάλλοντα, τους νέους και τις κοινότητες (UNESCO, 2019:1).  
Η ΕΑΑ στρέφει το ενδιαφέρον της περισσότερο στο μαθησιακό περιεχόμενο και τη συμβολή 

του στην αειφορία, επιδιώκοντας, σε γνωστικό επίπεδο, οι μαθητές και το ευρύ κοινό να 
κατανοήσουν τους ΣΑΑ και με κριτική σκέψη να επιτύχουν τη σύνδεσή τους με την εκπαίδευση 

(Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1: Η Συμβολή της ΕΑΑ στους 17 ΣΑΑ της Ατζέντα 2030  
 

 

 
Πηγή: Επεξεργασία της συγγραφέως από UNESCO, 2020:17  

 

Σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο, η ΕΑΑ ευθύνεται για τη διαμόρφωση βασικών 
αξιών και συμπεριφορών για την αειφορία, ενώ καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια για 
τον άνθρωπο και τον πλανήτη με απώτερο σκοπό την αλλαγή. Τέλος, η συμπεριφορική διάσταση της 
μάθησης και του περιεχομένου της οδηγεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών για αειφόρο δράση, 

εξερευνώντας εναλλακτικές λύσεις έναντι αυτών που προβάλει η καταναλωτική κοινωνία και με 
θετική αλλά και κριτική σκέψη στα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής, σε προσωπικό, κοινωνικό, 
πολιτικό επίπεδο και βάσει των τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων αναγκών, προκειμένου να επέλθει 
ο μετασχηματισμός της κοινωνίας όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 (UNESCO, 2020:6 -18). 

 
 

Σχήμα 23: Διαδικασία Μετασχηματισμού της Κοινωνίας μέσω της ΕΑΑ  

Πηγή: UNESCO, 2020:8 

 
Η ολιστική λοιπόν προσέγγιση του μαθησιακού περιεχομένου στην ΕΑΑ και η αξιοποίηση της 

καινοτόμου παιδαγωγικής, επιτρέπει σε ολόκληρη την εκπαιδευτική οντότητα να συμμετέχει στη 
διαδικασία μεταμόρφωσης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης 

κοινωνίας, που αποδέχεται και σέβεται την πολιτιστική πολυμορφία, για τις σημερινές και 
μελλοντικές γενιές (Draghici, 2019:2). 
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3.Ο πολιτισμός τομέας εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη  

3.1. Η έννοια του πολιτισμού  

Ο πολιτισμός αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις στις κοινωνικές δομές, τους θεσμούς και την 
πολιτική (Πασχαλίδης, 2002:22). Ως προϊόν της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, επιδέχεται δυναμικές 
αλλαγές στο χώρο και το χρόνο (Baldwin, Faulkner &  Hecht, 2006:23). Από πρότυπο συμπεριφοράς 
της αριστοκρατίας τον 16ο αιώνα με μοναδική εξαίρεση την άποψη ότι οι λιγότερο «πολιτισμένοι» 

αξιοποιώντας τη φύση προσφέρουν ισάξια πνευματικά δημιουργήματα με αυτά της τέχνης 
(Montaigne, 1979:48), μετατρέπεται το 18ο αιώνα, σε όραμα για την πρόοδο του ανθρώπου ως 
παγκόσμια διαδικασία για τη διαμόρφωση των ηθών και θεσμών, στοχεύοντας στην τελειοποίησή 
τους με τη βοήθεια της γνώσης και της επιστήμης (Πασχαλίδης, 2002:28,31) . Εισάγοντας την έννοια 

«κουλτούρα», υποδηλώνεται η βελτίωση του νου και της σκέψης, της παιδείας και μόρφωσης του 
ανθρώπου (Jahoda, 2012:290), ώστε να αποκτήσει την αληθινή αρετή και ηθικότητα, αναφερόμενη 
στην πνευματική και αισθητική καλλιέργεια του ανθρώπου, ενώ ο πολιτισμός αφορά στην υλικο -
τεχνική πρόοδο βάσει της επιστήμης (Πασχαλίδης, 2002:33, 36). 

Τον 20ό αιώνα, διαπιστώνεται η επικινδυνότητα του διαχωρισμού των εννοιών για τη μοίρα 
της κοινωνίας (Snow, 1995:167) και προτείνεται η σύζευξή τους για την ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας σε παγκόσμια κλίμακα. Πλέον οι έννοιες της κουλτούρας και του πολιτισμού 
εναρμονίζονται και χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες στο ορισμό της UNESCO (1995:22), όπου 

πολιτισμός είναι «το σύνολο διακριτικών, πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών 
χαρακτηριστικών της κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας. Περιλαμβάνει, εκτός από την τέχνη και την 
λογοτεχνία, τους τρόπους ζωής, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα συστήματα αξιών, τις 
παραδόσεις και πεποιθήσεις».  

Στο ίδιο πνεύμα και λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιοεπικοινωνιακή παγκοσμιοποίηση του 21ου 
αιώνα ο Γεώργιος Γκαντζιάς (2010:19) ορίζει τον πολιτισμό ως «τη δυναμική αλληλεπίδραση του 
πολιτισμικού και του πολιτιστικού, η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που 
αναπτύσσεται σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πολιτισμικών 

πλαισίων και την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών» . Με το «πολιτισμικό» ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης 
(2019:1684-1685) εννοεί την πρόοδο, τις αξίες, διαφορές, ιδιαιτερότητες και την ταυτότητα που 
αφορούν στον πολιτισμό ως «πνευματική καλλιέργεια» που εκτυλίσσεται σύμφωνα με τον Γκαντζιά 
(2010:19) στην καθημερινή ζωή, στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και στην πολιτιστική τεχνολογία του 

διαδικτύου. Στον όρο «πολιτιστικό» αποδίδεται η έκφραση, η ανάπτυξη, η κληρονομιά, ο ι εκφάνσεις 
και ο πλουραλισμός του πολιτισμού ως σύνολο δραστηριοτήτων και τεχνικού πολιτισμού 
(Μπαμπινιώτης, 2019:1685) μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της συμβολικής και κοινωνικής 
απήχησης, των πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας (Γκαντζιάς, 2010:20). Τέλος, τα 

πολιτιστικά αγαθά αφορούν σε προϊόντα ή υπηρεσίες της πολιτιστικής κληρονομιάς με ύψιστη 
ιστορική, καλλιτεχνική, πολιτιστική και επιστημονική σημασία (Ε.Ε., 2019:χ.σ.).  

3.2. Οι διαστάσεις του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη  

Η εκπαίδευση και το ευρύτερο φάσμα του πολιτισμού διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην 
καλύτερη κατανόηση της ζωής καθώς, διαμορφώνοντας τη σκέψη, βάσει της πολιτιστικής 
πολυμορφίας που διακατέχει όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και του διαπολιτισμικού διαλόγου, 

διευκολύνεται η ικανότητα των ανθρώπων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης, 
να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν εναλλακτικές προοπτικές και να επιτύχουν συνδέσεις της 
παραδοσιακής σοφίας και γνώσης με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Η διάχυση του πολιτισμού στην 
εκπαίδευση γεφυρώνει τους δεσμούς μεταξύ των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτισμικών αλλαγών που συμβαίνουν, αλλά και όσων πρέπει να συμβούν, στον κόσμο ώστε να 
καλλιεργηθούν οι κατάλληλες δεξιότητες για να επέλθει η πρόοδος (Tilbury & Mula,2009:1-4). 

Σύμφωνα με την επιδίωξη 4.7 της Ατζέντα 2030, συνδυαστικά των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που απαιτείται να αποκτήσουν οι μαθητές για να προωθήσουν την ΑΑ, μέσω της ΕΑΑ, 
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προωθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η κουλτούρα της μη βίας και της 
ειρήνης, η εκτίμηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, η ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη και η 
συμβολή του πολιτισμού στην ΑΑ (UN, 2015:19). Αξιοποιώντας τις τοπικές γλώσσες, ικανότητες 
και τους πολιτιστικούς φορείς, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός συμβαδίζει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

συμβάλλοντας έτσι στους εκπαιδευτικούς στόχους, παρέχοντας κίνητρα στους μαθητές να 
δημιουργήσουν κοινοτικές συνδέσεις (UCLG, 2018:10). 

Βασικοί θεματικοί άξονες του πολιτισμού προσεγγίζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως 
η πολιτιστική πολυμορφία, η ειρήνη, η αντιμετώπιση της βίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα 

των φύλων και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Παρ’ όλο που άλλα θέματα δείχνουν περισσότερο 
συνδεδεμένα με την περιβαλλοντική ή οικονομική διάσταση της ΑΑ, ο πολιτισμός συνδέεται 
άρρηκτα μαζί τους επιτυγχάνοντας τη μεταστροφή στις αντιλήψεις και στάσεις των μαθητών (Tilbury 
& Mula, 2009: 6). Για αυτό, εκτιμάται ότι οι διαστάσεις του πολιτισμού πρέπει να προσεγγίζονται 

ολιστικά και διεπιστημονικά, διερευνώντας έτσι τις σχέσεις και τις αιτίες των προβλημάτων (Toh, 
2006:12-13). 

Οι πτυχές του πολιτισμού διακρίνονται στην ΕΑΑ κατά την επαφή με την τέχνη, αυξάνοντας 
την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, της έρευνας και της συνεργατικής  δράσης (Duxbury & 

Gillete, 2007:11). Επιπλέον συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, καθώς οι μαθητές 
έρχονται σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης όπως είναι το σχέδιο, οι χειροτεχνίες, η μουσική, η 
λογοτεχνία, η γλώσσα, η αρχιτεκτονική, ο χορός, το θέατρο, οι εκφράσεις της καθημερινής ζωής 
(φαγητό, ντύσιμο) και μέσω της συνεργασίας με οργανισμούς δημιουργικού περιεχομένου όπως είναι 

οι βιβλιοθήκες. Αποτέλεσμα αυτής της επαφής είναι η αναγνώριση και κατάκτηση του δικαιώματος 
στην ελεύθερη πρόσβαση και ενεργή συμμετοχή όλων στον πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένης της 
επικοινωνίας με την ευρύτερη κοινωνία. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζοντας την πολιτισμική 
πολυμορφία της εκάστοτε κοινωνίας, η διατήρηση και μετάδοση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και 

Φυσικής Κληρονομιάς, των προφορικών παραδόσεων, των πολιτιστικών εθίμων, όπου οι μαθητές 
μαθαίνουν για αυτά και δραστηριοποιούνται στις σχολικές εκδηλώσεις και εορτασμούς, η επίγνωση 
της ιστορίας, της θρησκείας και ο παιδευτικός ρόλος των μουσείων και καλλιτεχνικών ορ γανισμών, 
συμβάλει στη μεταμόρφωση της μάθησης, εμπνέοντας τους μαθητές για καθημερινές βιώσιμες 

λειτουργίες, προσαρμόζοντας το παρελθόν (κληρονομιά) στη σύγχρονη ζωή, επιτυγχάνοντας έτσι 
και τη διαγενεακή αλληλεπίδραση και τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ ιθαγενών και αλλογενών. 
Μέσω της ευρύτερης λοιπόν προσέγγισης της δημιουργικότητας και της πολιτισμικής πολυμορφίας, 
οι μαθητές συνειδητοποιούν τη δική τους ταυτότητα και συμμετέχουν ενεργά πλέον στην τοπική και 

παγκόσμια κοινωνία (Laine, 2016:56-61). 
Μια άλλη διάσταση του πολιτισμού στην ΕΑΑ είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας ειρήνης 

και μη βίας. Για την καλλιέργεια μιας τέτοιας κουλτούρας είναι απαραίτητη η εκπαιδευτική 
προσέγγιση βασικών θεμάτων, όπως η διάλυση της κουλτούρας πολέμου, συμπεριλαμβανομένης και 

της αντιμετώπισης της σωματικής ή ακόμα και λεκτικής βίας, τόσο στο χώρο του σχολείου με τα 
φαινόμενα του εκφοβισμού, της επιθετικής συμπεριφοράς, της σωματικής τιμωρίας, τη 
“θυματοποίηση” των δασκάλων, αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον, όσο και στα  Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας εξαιτίας της προβολής βίας σε παιχνίδια, ταινίες και αθλήματα, αντιμετωπίζοντάς την 

ως αποδεκτή συμπεριφορά. Οι μαθητές, λοιπόν, πρέπει να μάθουν να ζουν και να συνυπάρχουν με 
άλλους σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης, ώστε να οικοδομήσουν σχέσεις σε τοπικό, εθνικό, 
διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο, ικανοποιώντας στο έπακρο με δικαιοσύνη, ελευθερία και 
αξιοπρέπεια τις ανάγκες των λαών. Ως εκ τούτου, εξαλείφονται οι ανισότητες και οι αδικίες, ακόμα 

και αναφορικά με την οικολογική καταστροφή, οι οποίες δύναται να προβλεφθούν και να 
αντιμετωπισθούν, όταν οι μαθητές ενθαρρύνονται να επαναπροσδιορίσουν τους καταναλωτικούς 
τρόπους ζωής, καλλιεργώντας την εσωτερική τους ειρήνη και συνδέοντας τη δικαιοσύνη με την 
ηθική της συμπόνιας (Toh, 2006:2-5).  

Παράλληλα, η εκπαίδευση για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της διασφάλισης της καθολικής τους τήρησης, δε θα μπορούσε να εξαιρείται από την κουλτούρα της 
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ειρήνης στην εκπαίδευση. Μέσω αυτών αναγνωρίζεται η ισότητα των φύλων, οι φιλικές σχέσεις 
μεταξύ των εθνών και η καθολική απόλαυση της θεμελιώδους ελευθερίας, της θρησκευτικής πίστης 
και της ειρήνης χωρίς διακρίσεις προς την κοινωνική πρόοδο και διαμόρφωση καλύτερων προτύπων 
ζωής (UNGA, 1948:1-2). 

3.2.1. Σύνδεση στόχων ΑΑ και Διαστάσεων του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση  

Η ΑΑ αποσκοπεί στη διαγενεακή δικαιοσύνη και ισότητα αναφορικά με βασικές ανάγκες και 

στην ευημερία των ανθρώπων. Αντίστοιχα, η ΕΑΑ επιδιώκει τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου κόσμου, 
προωθώντας τις διαστάσεις του πολιτισμού μέσω της γνώσης, της ενσυναίσθησης και της 
δραστηριοποίησης όλων για αλλαγή (UNESCO, 2020:14, 17). Καθώς ο πολιτισμός σχετίζεται με την 
επίτευξη του κάθε στόχου, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική και πολιτιστική πολυμορφία του κόσμου, 

την καθολική ενεργό συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ελευθερία στις πολιτιστικές εκφράσεις, 
την αναγνώριση της αξίας όλων των πολιτισμών αλλά και την προστασία της υλικής και άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς (UCLG, 2018:3-4), στον Πίνακα 2 διαφαίνεται πώς οι παραπάνω 
παράγοντες μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη βιώσιμη χρήση του περιβάλλοντος, στην 

ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας και οικονομίας. 
 

Πίνακας 2: Η συμβολή του πολιτισμού στους 17 ΣΑΑ  

 

 

Πηγή: Επεξεργασία της συγγραφέως από UCLG, 2018:7-30 
 
Αντιδιαστέλλοντας τα στοιχεία του Πίνακα 1 και του Πίνακα 2, διαμορφώνεται το πλαίσιο 

κατά το οποίο η ενσωμάτωση των διαστάσεων του πολιτισμού στην ΕΑΑ εξυπηρετούν την επίτευξη 
του κάθε ΣΑΑ (Πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3: Η Αξία της ενσωμάτωσης των διαστάσεων του πολιτισμού στην ΕΑΑ  

 



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

640 

 

Πηγή: Επεξεργασία της συγγραφέως 
 

Συμπερασματικά, ενσωματώνοντας τις διαστάσεις του πολιτισμού στην ΕΑΑ, διαφαίνεται η 
σημασία των πολιτιστικών παραδόσεων, πρακτικών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη 
μεταμόρφωση της κοινωνίας για να επέλθει η ΑΑ. 

3.2.2. Σύνδεση αρχών ΑΑ και διαστάσεων του πολιτισμού στην εκπαίδευση  

Ο πολιτισμός ως βασικός παράγοντας που συμβάλει στην ΑΑ, εντάσσεται και ζητείται από τα 
κράτη μέλη να τον υιοθετήσουν στην ΕΑΑ προκειμένου να επιτευχθεί η μεταμόρφωση της κοινωνίας 

που θα οδηγήσει στην πρόοδο. Έτσι, βάσει των αρχών ΑΑ, παρατηρείται πως: 
1. Η αρχή της Καθολικότητας σχετίζεται με τον στόχο 4.7 της Ατζέντα 2030, 

επιδιώκοντας την προώθηση του πολιτισμού σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας κ αι 
δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη να τον εντάξουν στην εκπαιδευτική τους πολιτική.  

2. Η αρχή της διασύνδεσης και του αδιαίρετου αντικατοπτρίζεται στην ολιστική 
προσέγγιση του μαθησιακού περιεχομένου της ΕΑΑ καθώς αυτή συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη 
και των 17 στόχων, όπως συμβάλει και ο πολιτισμός. Εγχέοντας τις διαστάσεις του πολιτισμού και 
την ΕΑΑ σε όλα τα προγράμματα σπουδών τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης διαμορφώνονται πολίτες 

με γνώσεις στις κοινωνικές ή μη επιστήμες, στις τέχνες, στο δίκαιο, στις επιχειρήσεις και στην 
τεχνολογία. Παράλληλα, η ολιστική προσέγγιση και κατανόηση του περιεχομένου της μάθησης 
αφορά στη συμπλήρωση, διατήρηση και υποστήριξη μεταξύ όλων των μορφών εκπαίδευσης για 
παιδιά, νέους και ομάδες μέσω και της δια βίου μάθησης (Toh, 2006 :13). 

3. Η αρχή της συμμετοχής στην εκπαίδευση και μέσω των διαστάσεων του πολιτισμού 
επιτυγχάνεται κυρίως με το διάλογο, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους 
εκπαιδευόμενους να εκφράσουν τους προβληματισμούς, τις ελπίδες, τα όνειρά τους, να περιγράψουν 
την πραγματικότητά τους και να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας 

είναι ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές μαθαίνουν αλληλεπιδρώντας. Για αυτό το είδος της διαλογικής 
και δημιουργικής στρατηγικής κρίνεται ωφέλιμη η σύναψη δεσμών μεταξύ σχολείων, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και θρησκευτικών ομάδων της ευρύτερης κοινότητας (Toh, 2006: 13).  
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4. Σχετικά με την αρχή της αποτελεσματικότητας αναφέρεται πως θα πρέπει να 
ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των διαστάσεων του πολιτισμού και της ΕΑΑ και ότι ο βαθμός 
συμπερίληψής τους παρακολουθείται και αξιολογείται από εμπειρογνώμονα, τα ΗΕ και τη Διεθνή 
Συμβουλευτική Ομάδα για την Παγκόσμια Διάσκεψη της ΕΑΑ (Tilbury & Mula, 2009: 25).  

4. Συμπεράσματα 

Στην Τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα ολόκληρη η ανθρωπότητα πλήττεται από πληθώρα 

πολυδιάστατων προβλημάτων, επιβάλλοντας, όσο ποτέ άλλοτε, την ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο 
σκέψης και δράσης. Ο πολιτισμός, ως ο σημαντικότερος τομέας δημιουργικότητας, ταράζει το 
τρίπτυχο της ΑΑ διεκδικώντας τη θέση που του ανήκει μεταξύ του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και 
της οικονομίας, προσφέροντας εναλλακτικές, βιώσιμες προοπτικές για την επίτευξη όλων των ΣΑΑ.  

Η εκπαίδευση, ως βασικός άξονας ενίσχυσης και προώθησης της ΑΑ, καλείται να χαράξει 
πολιτικές βάσει των θεωριών και των διεθνών συμβάσεων που εξυμνούν τα οφέλη από την 
ενσωμάτωση του πολιτισμού στην εκπαίδευση, επιφέροντας θετικά αποτελέσματα σε γνωστικό, 
κοινωνικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση σκιαγραφεί 

την προβληματική σύνδεση θεωριών και πρακτικών αναφορικά με την ΕΑΑ αλλά και την αξία  
ενσωμάτωσης του πολιτισμού σε αυτήν. Η προβληματική αυτή θα πρέπει να αποτελέσει το ερέθισμα 
για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών, οι οπο ίοι καλούνται 
καθημερινά να εφαρμόσουν στην πράξη τις πολιτικές για την ΕΑΑ, το ρόλο του πολιτισμού στην 

ΕΑΑ καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν τις διαστάσεις 
του πολιτισμού στην ΕΑΑ. 
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Περίληψη  

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή τα τεχνολογικά μέσα λαμβάνουν χώρα σε όλες τις εκφάνσεις της 
ανθρώπινης δράσης δημιουργώντας νέα σενάρια επικοινωνίας. Στο παραπάνω πλαίσιο η 
κοινωνικοποίηση του παιδιού δε μένει ανεπηρέαστη. Η επίδραση της τεχνολογίας στα παιδιά 
αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς και τα κοινωνικά δίκτυα πολλαπλασιάζονται λειτουργώντας ως 
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φορείς αλληλεπίδρασης. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει το μέγεθος της χρήσης 
των νέων τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά και την επίδραση που έχουν 
στη σχολική τους επίδοση. Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης του 
δημοτικού σχολείου. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώθηκε η επίδραση της χρήσης 

των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας στη σχολική επίδοση 
των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε η θετική στάση των παιδιών προς αυτά, αλλά και το 
μέγεθος της διείσδυσής τους στην καθημερινότητά τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: νέες τεχνολογίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολική επίδοση 

1. Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή καταλυτική παρουσιάζεται η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην 
κοινωνικοποίηση και αγωγή του παιδιού. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των νέων μέσων και η 
χρήση τόσο τεχνολογικών προϊόντων, όσο και μέσων και προϊόντων επικοινωνίας από τα παιδιά, 
τους νέους και τις νέες απασχολεί ιδιαίτερα την έρευνα. Ανατρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία, 

εντοπίζονται πλούσια εμπειρικά δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν πως η χρήση των νέων μέσων 
ολοένα και αυξάνεται. Βασικό ερώτημα της έρευνας τα τελευταία χρόνια αποτελεί ο τρόπος με τον 
οποίο τα παιδιά αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, το πώς προσλαμβάνονται τα 
τεχνολογικά μέσα στην καθημερινότητά τους, αλλά και το πώς αυτά την επηρεάζουν (Paus-

Hasebrink, 2018). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Νέες τεχνολογίες και κοινωνικοποίηση του παιδιού 

Σήμερα, η πλειοψηφία των ανθρώπων διαθέτει ένα είδος νέας τεχνογνωσίας, παρόλο που οι 
επιδράσεις των νέων τεχνολογικών μέσων δεν είναι ίδιες για όλους τους χρήστες, αλλά 
διαφοροποιούνται με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους. Βασικό κριτήριο για να 

χαρακτηριστεί ένα άτομο ως γνώστης της νέας τεχνογνωσίας είναι η αυτοπεποίθηση και η 
εμπιστοσύνη που δείχνει απέναντι στα νέα μέσα και στο διαδίκτυο και ο τρόπος που τα ενσωματώνει 
στη ζωή του (Hargittai, 2010).  

Παράγοντες που επηρεάζουν τη ψηφιακή συμπεριφορά μεταξύ των νέων χρηστών του 

διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, είναι τα γεωγραφικά, 
κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, με τις βιομηχανικές χώρες να παρουσιάζουν 
συγκριτικά υψηλότερη διείσδυση στο διαδίκτυο. Η χρήση των τεχνολογικών μέσων εξαρτάται από 
το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, το φύλο, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις τεχνικές 

γνώσεις κ.ά.. Τα τεχνολογικά μέσα εντοπίζονται στα οικογενειακά και τα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα 
και συμβάλλουν μέσω του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και επικοινωνίας, και της κινητής τηλεφωνίας στην πρωτογενή κοινωνικοποίηση των 
παιδιών (Genner & Süss, 2017). 

Σήμερα η τεχνολογία δημιουργεί νέα σενάρια επικοινωνίας και θολώνει τα όρια μεταξύ του 
πραγματικού και του εικονικού. Τα παιδιά και οι έφηβοι μέσω των ψηφιακών τους προφίλ, 
καθορίζουν σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις επιθυμίες τους την ψηφιακή και εικονική τους 
ταυτότητα (Nagy & Koles, 2014). 

Η επίδραση της τεχνολογίας στα παιδιά της σύγχρονης εποχής αυξάνεται με τέτοιους ρυθμούς 
που η πλειοψηφία των παιδιών διαθέτει ένα κινητό τηλέφωνο, ένα tablet, ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, τα παιδιά καθημερινά αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο 
διαδίκτυο και την τηλεόραση, συγκριτικά με τις σχολικές τους δραστηριότητες και υποχρεώσεις, ενώ 

αναφέρουν πως το διαδίκτυο τους μειώνει το άγχος και τους προσφέρει ένα  είδος ξεκούρασης και 
διεξόδου από την πραγματικότητα (Ρουφογάλη & Πουρκός, 2019).  
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Οι υπέρμαχοι της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τονίζουν πως 
αυτές βοηθούν τα παιδιά να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους, προσφέροντας πρόσβαση στη 
σύγχρονη επικαιροποιημένη γνώση, ωστόσο τα παιδιά θα πρέπει να διδαχθούν τον τρόπο με τον 
οποίο θα αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες και τις δεξιότητες για σωστή αξιολόγηση της 

ακρίβειας και της εγκυρότητάς τους. Στον αντίποδα όλων των παραπάνω υποστηρίζεται πως δεν 
υπάρχουν αποτελέσματα που μπορούν να τεκμηριώσουν πως η χρήση της πληροφορικής αυξάνει την 
επίδοση των μαθητών/μαθητριών (Ballantine & Hammack, 2015).  

Τα παιδιά και οι έφηβοι, όπως αναφέρουν σχετικές μελέτες, χρησιμοποιούν τα υπολογιστικά 

κυρίως μέσα, αλλά και εκείνα της μαζικής ενημέρωσης, για να αποκτήσουν μια άποψη του κόσμου, 
για να συνάψουν σχέσεις με τους συμμαθητές / συμμαθήτριες και τους φίλους τους, για να 
διαχειριστούν τις προσωπικές ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Οι νέες τεχνολογίες 
παρουσιάζονται ως φορείς συμβόλων και νοημάτων, προσανατολίζουν τους νέους και τους βοηθούν 

να αναπτύξουν την ικανότητα ταυτοποίησης, ενώ το διαδίκτυο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών 
για αυτό-προβολή και αυτό-παρουσίαση (Paus-Hasebrink, Kylterer, & Sinner, 2019).  

Αναφορικά με την ακαδημαϊκή τους επίδοση, τα παιδιά και οι έφηβοι φαίνεται ότι 
επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με τον τρόπο ενασχόλησής τους με τα νέα μέσα. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά που αξιοποιούν τα νέα μέσα και το διαδίκτυο για τη συλλογή πληροφοριών 
και την ενημέρωσή τους, αναφορικά με επιστημονικά και μη πεδία, εμφανίζουν καλύτερη σχολική 
επίδοση και μεγαλύτερη επιτυχία στις εξετάσεις που συμμετέχουν. Αντίθετα, εκείνα που τα 
χρησιμοποιούν για επικοινωνιακούς και κοινωνικούς σκοπούς συγκεντρώνουν χαμηλότερη 

βαθμολογία στα μαθησιακά αντικείμενα. Ως εκ τούτου, η χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση συνδέεται 
σημαντικά με την κοινωνικοποίηση μέσω της τεχνολογίας (Harris, Al-Bataineh, & Al-Bataineh, 
2016). 

Η πρωτοποριακού τύπου συμπερίληψη των νέων τεχνολογιών στη ζωή των παιδιών και των 

εφήβων αυξάνει τον κίνδυνο που ενέχεται στο διαδίκτυο, γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες και 
μάλιστα τις κοινωνικές. Σε ό,τι αφορά στα παιδιά, σύμφωνα με τους απαισιόδοξους ερευνητές, 
διαχρονικά θεωρούνται πιο εκτεθειμένα στη δυναμική των μέσων με την ανεύθυνη χρήση του 
διαδικτύου να δημιουργεί έναν επικίνδυνο κυβερνοχώρο, που απειλεί την ασφάλεια τους, ενώ 

διατρέχουν πολλούς κινδύνους, όπως ο εκφοβισμός, η εκμετάλλευση και η απειλή από μεγαλύτερους, 
που έχουν συνήθως σεξουαλικά ή οικονομικά κίνητρα (Staksrud, Ólafsson, & Livingstone 2013). 
Αντίθετα οι αισιόδοξοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα μέσα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
ταυτότητας των παιδιών, της αυτονομίας τους, στον επιτυχή πειραματισμό των ορίων, στο ν ομαλό 

αποχωρισμό από τους γονείς, στη σύναψη ισορροπημένων διαπροσωπικών σχέσεων, προσφέρουν 
την εμπειρία έντονων κοινωνικών σχέσεων και καταστάσεων και τα προετοιμάζουν να 
αντιμετωπίσουν ανάλογες περιπτώσεις στις πραγματικές κοινωνικές συναναστροφές τους (Genner & 
Süss, 2017 · Bringué & Sádaba, 2011).  

Γενικά, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και τα νέα μέσα επικοινωνίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κατάκτησης εμπειριών και στην υιοθέτηση συμπεριφορών μέσω της 
μετάδοσης πληροφοριών, κοινωνικών ρόλων και κοινωνικών αξιών στους χρήστες τους (Black, 
Korobkova, & Epler, 2014). Παρόλα αυτά, η κοινωνικοποίηση με την παραδοσιακή της διάσταση 

και έξω από τον κυβερνοχώρο, παραμένει απαραίτητη και σημαντική αναπτυξιακή διαδικασία που 
συμβαίνει μέσω της ανακάλυψης, της σύνδεσης και της αποδοχής, επιτυγχάνει την απόκτηση, την 
οικείωση συνηθειών και τη γνώση, κοινωνικών ρόλων, αξιών και κανόνων και συνιστά τη βάση για 
την οικοδόμηση ανάπτυξη του παιδιού (Ibáñez-Cubillas, Díaz-Martín, & Pérez-Torregrosa, 2017). 

2.2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοινωνικοποίση του παιδιού 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου, τις 

συμπεριφορές και την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση, ακριβώς επειδή επιτρέπουν αλλαγές 
στον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρά, αντιλαμβάνεται, κατανοεί και συμμετέχει στο πραγματικό 
γίγνεσθαι.  Μέσα από τη χρήση τους επιβεβαιώνεται η  κοινωνικοποιητική τους διάσταση, αφού το 
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άτομο λαμβάνει και ανταλλάζει πληροφορίες με το δίκτυο των επαφών του, ισχυροποιώντας τις ήδη 
υπάρχουσες αντιλήψεις του ή διαμορφώνοντας νέες (Bell, Bishop, & Przybylski, 2015).  

Η έρευνα στα κοινωνικά μέσα αποκαλύπτει πως πάνω από το 90% των νέων αξιοποιούν τα νέα 
τεχνολογικά μέσα τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και της νύκτας (Gottsch alk, 2019). Το 

γραπτό μήνυμα συνιστά σήμερα την κυρίαρχη μορφή καθημερινής επικοινωνίας κυρίως μεταξύ των 
εφήβων τόσο με τη μορφή των short message services (sms), όσο και μέσα από τις υπηρεσίες 
μηνυμάτων που παρέχουν οι πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων και των video chatting μέσων 
(Lenhart, 2015). 

Η συμμετοχή του ατόμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί μια νέα μορφή 
επικοινωνίας, έναν νέο τρόπο ένταξης στο κοινωνικό του πλαίσιο, έναν νέο τρόπο εκκοινώνησης. 
Στο παραπάνω πλαίσιο, οι νέες γενιές εξαιτίας της άμεσης επαφής και εξοικείωσής τους με το 
διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μικρή ηλικία ονομάζονται e-γενιές, ψηφιακοί 

κάτοικοι κ.ά. (Ρουφογάλη & Πουρκός, 2019 · Μπράτιτσης, Καρασπύρου, & Κυρίδης, 2010).  
Γενικά, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας παρέχει έναν πολύ 

ευκολότερο τρόπο επικοινωνίας με την οικογένεια και τους φίλους, οδηγώντας σε θετικές κοινωνικές 
σχέσεις (Ferguson, 2017). Ωστόσο, πολλοί ερευνητές επισημαίνουν πως μέσω της αποφυγής των 

προσωπικών αλληλεπιδράσεων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση του ατόμου 
(George & Odgers, 2015). Σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό διαδραματίζει ο τρόπος χρήσης των 
μέσων από τα άτομα, ο οποίος διαφοροποιεί και το μέγεθος της επίδρασης που μπορεί να ασκούν 
(Ρουφογάλη & Πουρκός, 2019). Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των νέων κοινωνικών τεχνολογιών έχει 

σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο στους νέους, δεδομένου ότι η παιδική ηλικία και η εφηβεία είναι 
κρίσιμες περίοδοι για την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων και ταυτοτήτων (Boyd, 2014). 

Η επίδραση των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων στην κοινωνικοποίηση των 
παιδιών, εκτός από άμεση μπορεί να είναι και έμμεση μέσω της ενασχόλησης των γονέων. Η χρήση 

των κοινωνικών δικτύων από τους γονείς είναι δυνατό να επηρεάσει θετικά τα παιδιά (Ibáñez-
Cubillas, Díaz-Martín, & Pérez-Torregrosa, 2017). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 
εικονικές κοινότητες από τις οποίες γονείς παιδιών λαμβάνουν υποστήριξη και αποκτούν γνώσεις 
που εν τέλει προάγουν την ευημερία των παιδιών τους, αποδεικνύοντας μια θετική συνάφεια ανάμεσα 

στη χρήση των νέων μέσων και την κοινωνικοποίηση και ευημερία των παιδιών τους (Janvier, 
Farlow, & Wilfond, 2012 · Morales και Cabral 2012). 

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο και τη γονεϊκή επίβλεψη από την πλευρά της οικογένειας αναφορικά 
με τη χρήση του διαδικτύου, υποστηρίζεται πως γενικότερα είναι ελλιπής σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα 

και απούσα (Ασλανίδου & Μενεξές, 2008). Στο παραπάνω πλαίσιο, οι γονείς θα πρέπει να τα 
ενημερώνουν για τις συνέπειες της χρήσης του, κατευθύνοντάς τα προς την προστασία της 
ιδιωτικότητας τους, αλλά και προς το σεβασμό των υπόλοιπων ανθρώπων, μέχρι τη στιγμή που θα 
είναι ικανά για ασφαλή και ανεξάρτητη χρήση (Ρουφογάλη & Πουρκός, 2019).      

Σε ό,τι αφορά στην επίδραση των μέσων δικτύωσης και γενικότερα του διαδικτύου στις 
διαπροσωπικές επικοινωνίες, τονίζεται πως αυτή έχει αρνητική διάσταση, ακριβώς επειδή μέσω του 
διαδικτύου διατηρούνται οι επαφές που αποτελούν απλές γνωριμίες, οι οποίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν την ευεργετική δράση των στενών φίλων που μέσω της προσωπικής επαφής 

αποτελούν παράγοντες υποστήριξης και ψυχολογικής ενδυνάμωσης του ατόμου. Οι φιλίες που 
αναπτύσσονται μέσω του διαδικτύου δεν χαρακτηρίζονται μακροπρόθεσμες και δεν αποκτούν 
συναισθηματική επένδυση (Constant, Sproull, & Kiesler, 1996 · Turkle, 1996). 

Αναφορικά με το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου, υπογραμμίζεται ερευνητικά πως τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η εσωστρέφεια, 
παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με την πολύωρη χρήση του διαδικτύου από τα άτομα (Wilson, 
Fornasier, & White, 2010). Επιπρόσθετα, τονίζεται πως η κοινωνικότητα και η αυτοεκτίμηση των 
ατόμων λειτουργούν καταλυτικά αναφορικά με το μέγεθος της επίδρασης της χρήσης του διαδικτύου 

στην ποιότητα τόσο των ενδοοικογενειακών, όσο και των κοινωνικών, προσωπικών τους σχέσεων 
(Hamburger & Ben-Artzi, 2000). 
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Αυτού του είδους οι ερευνητικές μελέτες δείχνουν παροδικές κοινωνικές αλλαγές ως 
αποτέλεσμα της χρήσης της τεχνολογίας. Έννοιες όπως «εθισμός στο Facebook» και «υπερβολική ή 
ακραία χρήση διαδικτύου και κοινωνικών μέσων» από παιδιά και εφήβους, έχουν πλαισιώσει 
ερευνητικά εκείνες τις μελέτες. Σύμφωνα με τον PISA, οι «ακραίοι χρήστες διαδικτύου είναι εκείνοι 

που αφιερώνουν περισσότερες από 6 ώρες την ημέρα σε αυτές τις δραστηριότητες, με τον OECD να 
καταγράφει το 2017 ένα ποσοστό 26% στο σύνολο των μαθητών/μαθητριών. Η εκτεταμένη χρήση 
των τεχνολογικών (κοινωνικών και μη) μέσων αναμφίβολα εμπλέκεται με την εμπειρία κοινωνικής 
ευχαρίστησης, ανταμοιβής και ένταξης και η κοινωνική συμπεριφορά που προκύπτει ως εκδήλωση 

της εν λόγω ενασχόλησης είναι προσανατολισμένη σε προκαθορισμένους στόχους (Turel, He, Xue, 
Xiao, & Bechara, 2014 · Li, et al., 2014 · Berridge & Kringelbach, 2013 · Tamir & Mitchell, 2012).  

Γενικά, στη σύγχρονη εποχή τα παιδιά μέσω στου διαδικτύου ανταλλάσσουν πληροφορίες, 
συναισθήματα μέσω ενός νέου είδους εμπειριών, που διαμορφώνουν το είδος, το περιεχόμενο της 

επικοινωνίας τους, τις αντιλήψεις τους, αλλά και μέρος της ταυτότητάς τους, του εαυτού τους και 
της κοινωνικότητάς τους. Έτσι, μέσω της δράσης τους στον ψηφιακό και εικονικό κόσμο υιοθετούν 
συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης τόσο των συναισθημάτων τους, όσο και του εαυτού και της 
ταυτότητάς τους (Ρουφογάλη & Πουρκός, 2019).  

2.3. Μέθοδος της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική ερευνητική διαδικασία με τη χρήση 

ερωτηματολογίου. Η επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου συλλογής δεδομένων έγινε με βάση τα 
πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει σε ερευνητικό επίπεδο, αφού σε συνδυασμό με την 
ποσοτική μέθοδο έρευνας, πέραν του γεγονότος πως διευκολύνει τη συλλογή μεγάλου όγκου 
δεδομένων από μεγάλο δείγμα ερωτώμενων, προσφέρει και τη δυνατότητα σύνδεσης και συσχέτισης 

δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών-μεταβλητών (Ρούσσος & Τσαούσης, 2020). Πληθυσμός 
στόχος ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου και το δείγμα 
της έρευνας ήταν τυχαίο δείγμα 1409 παιδιών. Σε ό,τι αφορά στη δειγματοληψία, επιλέχθηκε η τυχαία 
δειγματοληψία με στόχο την αντιπροσωπευτικότερη επιλογή και τη δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων στον πληθυσμό (Ζαφειρόπουλος & Μυλωνάς, 2018). Στόχος της έρευνας ήταν 
αφενός η διερεύνηση της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 
καθημερινότητα και κοινωνικοποίηση των παιδιών και αφετέρου η διερεύνηση της επίδρασής τους 
στη διαμόρφωση της σχολικής του επίδοσης.  

2.4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Μέσα από την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας παρατηρήθηκε πως τα παιδιά 

στο μεγαλύτερο ποσοστό τους διέθεταν σύνδεση στο διαδίκτυο (Πίνακας 1), τηλέφωνο και  
ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους (Πίνακας 2), είχαν δικό τους κινητό τηλέφωνο (Πίνακας 3) 
και αφιέρωναν καθημερινά έως 1 ώρα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αντίστοιχα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Πίνακας 4). Επιπρόσθετα, αναφορικά με τη χρήση και την ύπαρξη 

λογαριασμού σε αυτά, τα παιδιά απάντησαν στην πλειοψηφία τους πως διέθεταν λογαριασμό και 
χρησιμοποιούσαν το Viber και ακολούθως το Instagram και το Facebook (Πίνακας 5). Σε ό,τι αφορά 
στη λήψη άδειας από τους γονείς δήλωσαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πως ζήτησαν την άδεια 
των γονέων τους πριν φτιάξουν τον λογαριασμό τους (Πίνακας 6).  

 
Πίνακας 1: Συχνότητες με βάση την ύπαρξη στο σπίτι σύνδεσης στο διαδίκτυο  

 

Σύνδεση στο διαδίκτυο 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 1295 91,9 

Όχι 114 8,1 

Σύνολο 1409 100,0 
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Πίνακας 2: Συχνότητες με βάση την ύπαρξη συγκεκριμένων αντικειμένων στο σπίτι 

 

Ύπαρξη Συγκεκριμένων Αντικειμένων στο Σπίτι 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Τηλέφωνο 1177 83,5 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής 1051 74,6 

Τάμπλετ 985 69,9 
 

Πίνακας 3: Συχνότητες με βάση την κατοχή προσωπικού κινητού τηλεφώνου  

 

Προσωπικό Κινητό Τηλέφωνο 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 963 68,3 

Όχι 446 31,7 

Σύνολο 1409 100,0 
 

Πίνακας 4: Συχνότητες με βάση τον χρόνο ενασχόλησης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 

Χρόνος στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

 Χρόνος στον Η/Υ Χρόνος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Από 0 έως 1 ώρα 708 50,2 752 53,4 

Από 1 έως 2 ώρες 370 26,3 255 18,1 

Από 2 έως 3 ώρες 133 9,4 112 7,9 

Από 3 έως 4 ώρες 53 3,8 23 1,6 

Από 4 έως 5 ώρες 39 2,8 12 ,9 

Πάνω από 5 ώρες 61 4,3 37 2,6 

0 ώρες 45 3,2 218 15,5 

Σύνολο 1409 100,0 1409 100,0 
 

 
 

Πίνακας 5: Συχνότητες με βάση την ύπαρξη λογαριασμού και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας  

 

Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Επικοινωνίας και Ύπαρξη λογαριασμού 

 Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Ύπαρξη λογαριασμού 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Facebook 344 24,4 347 24,6 

Twitter 150 10,6 134 9,5 

Viber 788 55,9 794 56,4 

WhatsApp 220 15,6 226 16 

Skype 290 20,6 289 20,5 

Instagram 468 33,2 436 30,9 

Άλλο - - 33 2,3 
 

Πίνακας 6: Συχνότητες με βάση τη λήψη άδειας από τους γονείς για τη δημιουργία λογαριασμού  
 

Λήψη Άδειας για τη Δημιουργία Λογαριασμού 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 902 64,0 
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Όχι 243 17,2 

Δεν έχω λογαριασμό 264 18,7 

Σύνολο 1409 100,0 

 

Στο επίπεδο συγκριτικής στατιστικής ανάλυσης παρατηρήθηκε πως ο χρόνος καθημερινής 
ενασχόλησης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας 
φάνηκε να επηρεάζει τη σχολική επίδοση. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά τα οποία ασχο λούνταν 
καθημερινά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή το πολύ μία ώρα παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση, 

συγκριτικά με εκείνα τα οποία ασχολούνταν περισσότερες από δύο ώρες. Ακόμα, τα παιδιά τα οποία 
δεν ασχολούνταν καθόλου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικο ινωνίας παρουσίασαν 
υψηλότερη σχολική επίδοση, συγκριτικά με τα παιδιά τα οποία ασχολούνταν σε καθημερινή βάση 
με αυτά. Επιπρόσθετα, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας αποτέλεσε 

διαφοροποιητικό παράγοντα, με τα παιδιά που ασχολούνταν με το Facebook, το Twitter και το 
WhatsApp να παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση, συγκριτικά με εκείνα που δεν ασχολούνταν με 
αυτά. Τέλος, τα παιδιά που κατείχαν κινητό τηλέφωνο παρουσίασαν υψηλότερη σχολική επίδοση, 
συγκριτικά με εκείνα τα οποία δεν κατείχαν.  

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν τη στενή επαφή και ενασχόληση των 

παιδιών με τις νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας. Αξιοσημείωτο 
είναι το υψηλό ποσοστό που καταγράφηκε αναφορικά με την κατοχή προσωπικού κινητού 
τηλεφώνου παρά τη μικρή τους ηλικία. Η ύπαρξη κινητού τηλεφώνου επηρέαζε τη σχολική επίδοση 
των παιδιών θετικά, σε αντίθεση με την αρνητική επίδραση της ενασχόλησής τους με τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας. Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα πως από την 
ύπαρξη και κατοχή τηλεφώνου μπορεί να επωφελούνται τα παιδιά εφόσον το χρησιμοποιούν για 
συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο, η συμμετοχή σε 
διαδικτυακά μαθήματα και εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες.  

Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου παρουσιάζονται πλήρως ενημερωμένα για κάθε μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας σε ό,τι αφορά στον ψηφιακό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα και 
ικανά να το χρησιμοποιήσουν. Μέσα από την αποτύπωση του καθημερ ινού χρόνου ενασχόλησης 
τους, παρατηρήθηκε πως έδειχναν προτίμηση στα μέσα που αφορούσαν αρχικά στην επικοινωνία με 

γνωστά για αυτά πρόσωπα, όπως το Viber και στη συνέχεια πλατφόρμες όπως αυτή του Instagram 
και του Facebook. 

Τα παραπάνω συνάδουν με τη θέση των Rideout Foehr & Roberts (2010) και Mesch (2006) 
πως τα παιδιά αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο συγκριτικά με τις σχολικές τους 

υποχρεώσεις και αντικαθιστούν με αυτά τη διαπροσωπική σχέση με τους φίλους και την οικογένειά 
τους και οδηγούν στο συμπέρασμα πως η χρήση των νέων μέσων βρίσκεται σε άρρηκτη σύνδεση με 
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα ανεξάρτητα από την ηλικία των χρηστών. Τα παιδιά παρουσιάζονται 
πλήρως ενταγμένα στη ψηφιακή διάσταση της σύγχρονης εποχής παρά τη μικρή τους ηλικία και 

έχουν ήδη διαμορφώσει τις προσωπικές τους επιλογές ως προς τη νέα διάσταση επικοινωνίας την 
οποία υιοθετούν.  

Αναφορικά με την ύπαρξη προσωπικού λογαριασμού τα μέσα επικοινωνίας, όπως το Viber, 
κατέχουν το ποσοστό πλειοψηφίας. Ωστόσο, οι πλατφόρμες κοινωνικής  δικτύωσης, όπως το 

Facebook και Instagram, σημείωσαν υψηλά για την ηλικία τους ποσοστά. Στο σημείο αυτό, αξίζει να 
αναφερθεί πως τα παιδιά διατηρούσαν λογαριασμούς σε ποσοστό της τάξης του 20% χωρίς την 
απαραίτητη άδεια, γεγονός που συμβαδίζει με τα ερευνητικά δεδομένα των Ασλανίδου και Μενεξέ 
(2008), σύμφωνα με τα οποία η γονεϊκή επίβλεψη και ο έλεγχος αναφορικά με το διαδίκτυο 

χαρακτηρίζεται γενικότερα ως ελλιπής. Στο παραπάνω πλαίσιο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και 
αναγκαία η διασφάλιση, από τους γονείς της διάστασης του συστηματικού ελέγχου της δράσης των 
παιδιών κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  
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Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, διαφαίνεται πως τα παιδιά παρουσιάζονται ήδη από μικρές 
ηλικίες να δείχνουν εμπιστοσύνη και να υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες και τα νέα μέσα και εκείνα 
με τη σειρά τους να επιρεάζουν τη σχολική τους επίδοση. Ωστόσο, προτείνεται η διεξαγωγή μιας 
αντίστοιχης έρευνας σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν τα 

ευρήματα της παρούσας αλλά και να προσδιοριστεί η τυχόν διαφοροποίησή τους με βάση με την 
ηλικία των παιδιών. Τα παραπάνω κταδεικνύουν πως η νέα σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία 
διαμορφώνει και κοινωνικοποιεί αβίαστα τα παιδιά μέσα από την καθημερινότητά της σε εν δυνάμει 
ικανούς και πληροφορημένους σε ένα βασικό επίπεδο χρήστες και συμφωνούν με τις θέσεις των 

Hargittai (2010) και Genner & Süss (2017) πως τα τεχνολογικά μέσα, το διαδίκτυο και η χρήση τους 
διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην πρωτογενή κοινωνικοποίση του παιδιού και λαμβάνουν χώρα 
δυναμικά σε όλα τα οικογενειακά, ακαδημαικά και γενικότερα περιβάλλοντα δράσης του σύγχρονου 
ανθρώπου. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MOOCS  
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ 

 
Γιασιράνης Στέφανος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Περίληψη 

Τα MOOCs δημιουργήθηκαν για να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα πανεπιστήμια 
παρέχουν εκπαίδευση. Αν και σε ένα βαθμό τα έχουν καταφέρει, παρατηρείται ότι τελικά πολύ λίγοι 
καταφέρνουν να το ολοκληρώσουν. Στην παρούσα μελέτη, εξετάζουμε το βαθμό στον οποίο η 
υποβοήθηση των επιμορφούμενων που συμμετείχαν στο πρώτο πρόγραμμα MOOC του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός»,  να εφαρμόσουν 
αυτορρυθμιστικές στρατηγικές και διαδικασίες, συνέβαλε στην αύξηση των ποσοστών 
αυτορρύθμισης και ολοκλήρωσης του προγράμματος. Οι δύο ερευνητικές ομάδες στις οποίες 
χωρίστηκαν οι εκπαιδευόμενοι, εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην  αυτορρύθμισή 

τους, αλλά όχι στα ποσοστά ολοκλήρωσης του προγράμματος. Παρόλα αυτά ένα πολύ υψηλό 
ποσοστό κατάφερε να το ολοκληρώσει (80,2%). Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι η αυτορρύθμιση 
δεν είναι ο μόνος παράγοντας που συμβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων και σε 
υψηλές επιδόσεις. Τα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό 

μελλοντικών προγραμμάτων MOOC. 
 
Λέξεις κλειδιά: ΜΑΔΜ, MOOCs, SRL, αυτορρύθμιση 

1. Εισαγωγή 

Τα πρώτα MOOCs εμφανίστηκαν το 2008 με στόχο τον εκδημοκρατισμό της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, προσφέροντας γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. 

Είναι διαδικτυακά μαθήματα που αναπτύχθηκαν, κυρίως, από γνωστά ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και αποτελούν ένα εργαλείο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκατομμυρίων 
ανθρώπων. 

Οι εκπαιδευόμενοι στα MOOC μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κάποιο περιορισμό, οικονομικό 

ή γνωστικό, ακόμα και στην περίπτωση που ο σχεδιαστής τους προτείνει την κατοχή συγκεκριμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Το βασικό τους μαθησιακό τους υλικό είναι το βίντεο μικρής διάρκειας, οι 
διαφάνειες ή άλλα ψηφιακά αρχεία (Hoy, 2014) που φιλοξενούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες, 
όπως η Edx, η Udacity, η Coursera, κ.α. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ερωτήσεων κλειστού 

τύπου που βαθμολογούνται αυτόματα ή από το εκπαιδευτικό προσωπικό ή άλλους συμμετέχοντες 
για ανοικτού, κυρίως, τύπου εργασίες. Η πιστοποίηση των γνώσεων επιτυγχάνεται τόσο ανεπίσημα 
όσο και επίσημα. Ανεπίσημα, μέσω του πιστοποιητικού που εκδίδεται αυτόματα από την πλατφόρμα 
όταν οι εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το έλαχιστο ποσοστό που έχει ορίσει ο 

σχεδιαστής του προγράμματος. Επίσημα, καταβάλλοντας κάποιο χρηματικό αντίτιμο ή/και 
συμμετέχοντας σε εξετάσεις (Karnouskos & Holmlund, 2014). 

Παρά τις επιμορφωτικές δυνατότητες που προσφέρουν, οι πλειονότητα των εκπαιδευομένων 
δεν τα ολοκληρώνουν για διάφορους λόγους, όπως η έλλειψη χρόνου, η ποιότητα των προγραμμάτων 

και η έλλειψη ανατροφοδότησης, με αποτέλεσμα τα ποσοστά επιτυχούς ολοκλήρωσης των 
προγραμμάτων να μην ξεπερνούν το 15% (Jordan, 2013).  

Οι αυτορρυθμιστικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων καθίστανται ακόμα πιο σημαντικές σε 
αυτόνομα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως αυτό των MOOCs (Harris et al., 2011), καθώς η 

απουσία άμεσης ανατροφοδότησης και υποστήριξης, η έλλειψη φυσικής παρουσίας του διδάσκοντος 
(Kizilcec et al., 2017), η απουσία αλληλεπίδρασης, παρακίνησης και εξωτερικής πίεσης για την 
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ολοκλήρωση των προγραμμάτων (Harris et al., 2011) και η απουσία οικονομικών ή/και άλλων 
συνεπειών από την εγκατάλειψη τους (Nawrot & Doucet, 2014) μπορούν να οδηγήσουν αβίαστα 
στην απόφαση διακοπής τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να συνεισφέρουν στο ερευνητικό πεδίο της  

αυτορρύθμισης στα MOOCs, το οποίο δεν έχει διερευνηθεί αρκετά (Alonso-Mencía et al., 2019) και 
να συμβάλλουν στο σχεδιασμό καλύτερων προγραμμάτων MOOC μέσω της υποβοήθησης των 
αυτορρυθμιστικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων, επιτυγχάνοντας, τελικά, καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα, μικρά ποσοστά εγκατάλειψης και καλύτερες επιδόσεις.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση δεν αποτελεί μια ακαδημαϊκή δεξιότητα ή μια νοητική 
ικανότητα, αλλά μια αυτοκαθοδηγητική διαδικασία μέσω της οποίας οι νοητικές ικανότητες των 
εκπαιδευομένων μετατρέπονται σε ακαδημαϊκές δεξιότητες (Zimmerman, 2002, p. 65).  

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα θεωρητικά μοντέλα με στόχο να την αναλύσουν, να την 

περιγράψουν και να την ερμηνεύσουν. Ένα από τα μοντέλα αυτά είναι το κυκλικό αυτορρυθμιστικό 
μοντέλο (Zimmerman, 2011) το οποίο περιγράφεται από έναν κύκλο τριών επαναλαμβανόμενων 
φάσεων (Πρόνοιας→Εφαρμογής→Αναστοχασμού). Οι τρείς φάσεις εξαρτώνται η μια από την 
άλλη, επηρεάζοντας η μία τα αποτελέσματα και τις διεργασίες της επόμενης. Κάθε κύκλος 

αυτορρύθμισης ολοκληρώνεται όταν τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης, επηρεάσουν τις διαδικασίες 
της πρώτης (Cleary et al., 2012). Η πρώτη φάση σχετίζεται με τα παρωθητικά συναισθήματα και τις 
μεταγνωστικές διεργασίες που προηγούνται της μαθησιακής διαδικασίας, η δεύτερη, με τις 
διαδικασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της μάθησης οι οποίες επηρεάζουν την 

προσπάθεια των εκπαιδευόμενων, ενώ η τελευταία φάση, με τις διεργασίες που επιτελούνται στο 
τέλος της μαθησιακής διαδικασίας και οδηγούν τους εκπαιδευόμενους να λάβουν αποφάσεις που θα 
επιφέρουν αλλαγές στην πρώτη φάση του μοντέλου και κατά συνέπεια και στην υπόλοιπη μαθησιακή 
τους πορεία (Zimmerman, 2000, 2011). 

Κάθε φάση αυτορρύθμισης αποτελείται από μία ή περισσότερες κατηγορίες και κάθε μια 
κατηγορία από έναν αριθμό αυτορρυθμιστικών διεργασιών (πίνακας 1) (Zimmerman, 2011). Για 
παράδειγμα, οι κατηγορίες της πρώτης φάσης (Πρόνοια) είναι η Ανάλυση έργου (task analysis) και 
οι Αυτοκινητήριες πεποιθήσεις (Zimmerman, 2011), ενώ οι διεργασίες της 1ης κατηγορίας είναι η 

Στοχοθεσία και ο Στρατηγικός σχεδιασμός (Zimmerman, 2000; Auvinen, 2015).  
 

Πίνακας 1: Κυκλικό μοντέλο του Zimmerman (2011) 

 

 Προνοια Εφαρμογη Αναστοχασμος 

Δ
ιε

ρ
γα

σ
ίε

ς  
  

1. Αναλυση εργου 

Στοχοθεσια 
Στρατηγικος σχεδιασμος 

2. Αυτοκινητήριες 

πεποιθησεις  

Αυτοαποτελεσματικότητα 

Ενδιαφέρον/αξία έργου 

Προσανατολισμός στόχου 
Προσδοκίες αποτελέσματος 

1. Αυτοέλεγχος 

Αναζήτηση βοήθειας 
Απεικόνιση 

Αύξηση ενδιαφέροντος 

Αυτοδιδασκαλία 

Αυτοσυνέπειες 

Βουλητικές στρατηγικές 

Διαχείριση χρόνου 
Δόμηση περιβάλλοντος 

Στρατηγικές έργου 

2. Αυτοπαρατήρηση 

Αυτοκαταγραφή 

Μεταγνωστική 
παρακολούθηση 

1. Αυτοκρίση 

Αυτοαξιολόγηση 

Αιτιώδεις αποδόσεις 
2. Αυτοαντιδράσεις 

Αυτοικανοποίηση 
Προσαρμοστικά 

συμπεράσματα 
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2.2. Αυτορρυθμιστική στρατηγική MCII 

Ενώ η διαδικασία της αυτορρύθμισης βοηθά τα άτομα να υπερβούν τις δυσκολίες οι οποίες 

τους αποτρέπουν από το να κατακτήσουν τους στόχους τους, οι αυτορρυθμιστικές στρατηγικές είναι 
τα εργαλεία για να το πετύχουν, καθώς τους βοηθούν να μετατρέψουν τις προσδοκίες επιτυχίας και 
τα κίνητρα που έχουν, σε κατάλληλες δράσεις.  

Μια παρόμοια αυτορρυθμιστική στρατηγική είναι αυτή της «Ψυχικής αντίθεσης με προθέσεις 

υλοποίησης», η οποία συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια επίτευξης προσωπικών στόχων σε 
διάφορους τομείς. Η στρατηγική αυτή αποτελεί τον συνδυασμό δύο διαφορετικών στρατηγικών, της 
Ψυχικής αντίθεσης (MC) και των Προθέσεων υλοποίησης (II). Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες η 
εφαρμογή των δύο στρατηγικών μαζί έχει καλύτερα αποτελέσματα από την κάθε μια μεμονωμένα 

(Kizilcec & Cohen, 2017).  Η αυτορρυθμιστική αυτή στρατηγική ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. 
Κατά το πρώτο στάδιο, καθορίζονται οι στόχοι (Στοχοθεσία) και τίθεται η δέσμευση για την επιτυχή 
ολοκλήρωσή τους (Προσανατολισμός στόχου). Στο 2ο στάδιο, προετοιμάζεται ένα σχέδιο για την 
επίτευξη των στόχων (Στρατηγικός σχεδιασμός) και πραγματοποιούνται όλες οι αναγκαίες ενέργειες 

για να ξεπεραστούν οι όποιες δυσχέρεις εμφανιστούν και θα μπορούσαν να αποτρέψουν την επίτευξη 
των στόχων (Oettingen & Gollwitzer, 2010).  

2.3. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε είχε δίμηνη διάρκεια (8 εβδομάδες) και θέμα 
«Eνδοσχολική βία και εκφοβισμός». Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός που προηγήθηκε της υλοποίησης 
του βασίστηκε στο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Dick et al. (2015) και περιελάμβανε: 

• ένα εισαγωγικό βίντεο περίπου 2 λεπτών στο οποίο ανακεφαλαιώνονταν τα σημαντικότερα 
σημεία της εβδομαδιαίας ενότητα που ολοκληρώθηκε και παρουσιάζονταν συνοπτικά οι 

στόχοι και το θέμα της επόμενης εβδομαδιαίας ενότητας   

• τους μαθησιακούς στόχους της νέας ενότητας 

• μία ή περισσότερες δραστηριότητες εισαγωγής στο θέμα της ενότητας, πρόκλησης του 

ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των εκπαιδευομένων, ώστε να αναφέρουν τις εμπειρίες, 
τις στάσεις, τις απόψεις και τις γνώσεις τους και να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος πριν την 
παρουσίαση των νέων γνώσεων 

• ολιγόλεπτα βίντεο διάρκειας 3-6 λεπτών που αποτελούσαν το κυρίως εκπαιδευτικό υλικό, στα 

οποία εμφανίζονταν ειδικοί να παρουσιάζουν το θέμα. Σε κάθε βίντεο παρεμβάλλονταν 
διαφάνειες οι οποίες συνόψιζαν τα κυριότερα σημεία ή εμφανίζονταν διάφορα επεξηγηματικά 
γραφικά (γραφήματα, σκίτσα, κ.α.)  

• ένα quiz ερωτήσεων, μετά από κάθε βίντεο, με 5-10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που 

βαθμολογούνταν αυτόματα από την πλατφόρμα. Οι ερωτήσεις εξέταζαν μαθησιακούς 
στόχους διαφόρων γνωστικών επιπέδων. Σε κάθε απάντηση δινόταν επεξήγηση που 
αιτιολογούσε το αποτέλεσμα (σωστό/λάθος).  

• προαιρετικές δραστηριότητες που είχαν ως στόχο την εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν 

οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθώντας ένα ή περισσότερα βίντεο της ενότητας,  ούτως ώστε να 
αντιμετωπίσουν προβλήματα που παρουσιάζοντα σε μελέτες περίπτωσης  

• μια υποχρεωτική εργασία για τη συνολική εφαρμογή των γνώσεων της εβδομαδιαίας 

ενότητας. Λόγω του ανοικτού τύπου των απαντήσεων οι εργασίες αξιολογούνταν ομότιμα 
από τους άλλους εκπαιδευόμενους ακολουθώντας πίνακα διαβαθμισμένων κριτηρίων  

• τέλος, παρεχόταν πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για την εμβάθυνση των γνώσεων που 
σχετίζονταν με την εβδομαδιαία ενότητα 

Επιπλέον, παρεχόταν συνεχής υποστήριξη και βοήθεια στους εκπαιδευόμενους κατά τη 
διάρκεια όλου του προγράμματος, είτε μέσω του forum συζητήσεων, είτε μέσω ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων. Επίσης, πριν την έναρξη κάθε νέας ενότητας που ξεκινούσε κάθε Δευτέρα, οι 
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συμμετέχοντες λάμβαναν ενημερωτικό μήνυμα το οποίο έλυνε απορίες επί του γνωστικού μέρους, 
έδινε απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούσαν τους εκπαιδευόμενους επί του οργανωτικού 
μέρους του προγράμματος και τους παρακινούσε να συνεχίσουν την προσπάθειά τους.  

2.4. Ερευνητική μικροεφαρμογή MCII+ 

Προκειμένου να επιτευχυθεί η τεχνολογική υποβοήθηση των εκπαιδευομένων της 
Πειραματικής ομάδας για να εφαρμόσουν τις αυτορρυθμιστικές στρατηγικές και διεργασίες του 

προγράμματος, αναπτύχθηκε μια ερευνητική μικροεφαρμογή η οποία ενσωματώθηκε στην 
πλατφόρμα OpenEdx που είχε εγκατασταθεί σε server του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Σκοπός της 
μικροεφαρμογής αυτής ήταν η εφαρμογή από τους εκπαιδευόμενους της αυτορρυθμιστικής 
στρατηγικής MCII, αλλά και η παροχή ανατροφοδότησης στους εκπαιδευόμενους από την 

μικροεφαρμογή, μέσω ατομικών, αλλά και συγκριτικών γραφημάτων για την πορεία επίτευξης των 
στόχων τους σε σχέση με τους άλλους εκπαιδευόμενους. Η στρατηγική MCII, σχετιζόταν με τρεις 
(3) διαφορετικές διεργασίες της Πρόνοιας (Στοχοθεσία, Στρατηγικός σχεδιασμός, Προσδοκίες 
αποτελέσματος). Ενσωματώθηκαν, όμως, και άλλες δυνατότητες με σκοπό την υποστήριξη των 

διεργασιών της Αυτοαποτελεσματικότητας και του Ενδιαφέροντος/αξία έργου της 1ης φάσης και όλων 
των διεργασιών της 3ης φάσης του κυκλικού μοντέλου του Zimmerman.  

Η μικροεφαρμογή δεν κάλυπτε άμεσα τις διεργασίες της 2ης φάσης, καθώς σχετίζονται με 
ενέργειες που επιτελούνταν κατά τη διάρκεια της κάθε εβδομαδιαίας ενότητας και δεν θέλαμε να 

διαταραχθεί η προσπάθεια των συμμετεχόντων. Παρόλα αυτά, δίνονταν οδηγίες στους 
εκπαιδευόμενους, σε εβδομαδιαία βάση, για παρατήρηση και καταγραφή της μαθησιακής τους 
πορείας και της πορείας επίτευξης των στόχων τους, των δυσκολιών που συναντούσαν, των 
ενεργειών που πραγματοποιούσαν για να τις ξεπεράσουν και το αποτέλεσμά που είχε αυτή τους η 

προσπάθεια, ώστε να αξιοποιηθούν και αυτές οι διεργασίες της 2ης φάσης. 
Η μικροεφαρμογή περιελάμβανε, ακόμα, χαρακτηριστικά παιχνιδοποίησης και συγκεκριμένα 

την παροχή ψηφιακών εμβημάτων και πόντων που λάμβαναν οι εκπαιδευόμενοι κάθε φορά που την 
χρησιμοποιούσαν, δηλαδή, στην αρχή του προγράμματος για να θέσουν τους ατομικούς τους στόχους 

και στο τέλος κάθε εβδομαδιαίας ενότητας για να καταγράψουν τον αναστοχασμό τους ως προς την 
πορεία επίτευξης των στόχων τους (Αναστοχασμός).  

2.5 Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν η πειραματική και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 
ήταν: 

• συνέβαλλε η πειραματική μικροεφαρμογή στη βελτίωση των αυτορρυθμιστικών 
χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων;  

• συνέβαλλε η πειραματική μικροεφαρμογή στη μείωση των ποσοστών εγκατάλειψης του 

προγράμματος; 

• συνέβαλλε η πειραματική μικροεφαρμογή στη βελτίωση της επίδοσης των εκπαιδευομένων;  

Τα ερευνητικά δεδομένα που συλέχθηκαν ήταν ποσοτικά και ποιοτικά.  
Κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν αυτόματα σε 

δύο ερευνητικές ομάδες, την Ομάδα ελέγχου και την Πειραματική. Οι δύο ομάδες παρακολούθησαν 

ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα ως προς το γνωστικό του μέρος και κλήθηκαν να απαντήσουν στο 
«Αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο για την Αυτορρυθμιζόμενη Online Μάθηση» (SOL-QR), σε τρία 
κομβικά χρονικά σημεία (1η, 4η και 8η εβδομάδα) του προγράμματος.  

Η διαφοροποίηση των δύο ομάδων εντοπιζόταν στη χρήση της μικροεφαρμογής η οποία 

πραγματοποιήθηκε μόνο από τα μέλη της Πειραματικής ομάδας. Η χρήση της εφαρμογής έγινε 
αρχικά κατά την έναρξη του προγράμματος, όπου οι εκπαιδευόμενοι της κλήθηκαν να εφαρμόσουν 
τη διαδικασία της Στοχοθεσίας και του Στρατηγικού σχεδιασμού. Για κάθε στόχο που έθεσαν, 
κλήθηκαν να δηλώσουν τη προσδοκούσαν από την επίτευξή του (Προσδοκίες αποτελέσματος), τη 
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σημαντικότητά του (Ενδιαφέρον/αξία έργου) και την εκτιμώμενη από τους ίδιους ικανότητά τους να 
τον επιτύχουν (Αυτοαποτελεσματικότητα). Στη συνέχεια, στο τέλος κάθε εβδομάδας καλούνταν να 
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή με σκοπό να αυτοαξιολογήσουν την προσπάθειά τους 
(Αυτοαξιολόγηση), να αιτιολογήσουν την πορεία επίτευξης των στόχων τους (Αιτιώδης αποδώσεις), 

να καταγράψουν τα συναισθήματά τους (ικανοποίηση, απογοήτευση) (Αυτο-ικανοποίηση) και να 
καταγράψουν τις άμεσες μελλοντικές αλλαγές τις οποίες θα πραγματοποιούσαν ούτως ώστε να 
βελτιώσουν την προσπάθειά τους (Προσαρμοστικά συμπεράσματα). Για όλες αυτές τις πληροφορίες 
είχαν δοθεί οδηγίες στους εκπαιδευόμενους να παρατηρούν τη δράση τους (Αυτοπαρατήρηση) και να 

την καταγράφουν. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι της Πειραματικής ομάδας είχαν τη δυνατότητα να 
συγκρίνουν την ατομική μαθησιακή τους πορεία και προσπάθεια με τους άλλους εκπαιδευόμενους 
μέσω των συγκριτικών γραφημάτων της μικροεφαρμογής που χρησιμοποιούσαν (Μεταγνωστική 
παρακολούθηση). 

2.6 Δείγμα 

Στην πλατφόρμα φιλοξενίας των μαθημάτων πραγματοποίησαν ηλεκτρονική εγγραφή 1952 

άτομα, ενεργοί εκπαιδευτικοί, φοιτητές παιδαγωγικών σχολών και ιδιώτες. Κάποιοι εξ αυτών δεν 
ενεργοποίησαν ποτέ τον λογαριασμό τους ή δεν εμφανίστηκαν μετά την έναρξη του προγράμματος. 
Τελικά, 1309 άτομα ξεκίνησαν το πρόγραμμα, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον μία από τις 
δραστηριότητες του (Ομάδα ελέγχου: 659, Πειραματική ομάδα: 650).  

2.7 Ερωτηματολόγιο SOL-QR 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε από τους Jansen et al. (2018) 

καλύπτοντας τις παρακάτω διαστάσεις αυτορρύθμισης που εξετάζονται μέσω 42 συνολικά 
προτάσεων: 

• Μεταγνωστικές δραστηριότητες  
o πριν τη μάθηση που σχετίζονται με την 1η φάση (Πρόνοια) και ελέγχονται με 

προτάσεις που εξετάζουν τη στοχοθεσία, την αντιμετώπιση εμποδίων και την επιλογή 
στρατηγικών μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού 

o κατά τη διάρκεια της μάθησης που σχετίζονται με τη 2η φάση (Εφαρμογή) και 
ελέγχονται με προτάσεις που αφορούν τις στρατηγικές μελέτης που επιλέγουν  

o μετά τη μάθηση που σχετίζονται με την 3η φάση (Αναστοχασμός) και ελέγχονται με 
προτάσεις που αφορούν τον αναστοχασμό  

• Διαχείριση χρόνου σχετίζεται με τη 2η φάση και ελέγχεται με προτάσεις που εξετάζουν την 
οργάνωση του χρόνου του εκπαιδευόμενου και τον συγχρονισμό του με το ρυθμό εξέλιξης 
του προγράμματος 

• Δόμηση περιβάλλοντος που σχετίζεται με τη 2η φάση και ελέγχεται με προτάσεις που 

αφορούν το χώρο μελέτης 

• Επιμονή που σχετίζεται με τη 2η φάση και ελέγχεται με προτάσεις που εξετάζουν το ζήλο και 
την επιμονή των εκπαιδευομένων να συνεχίσουν το πρόγραμμα παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν  

• Αναζήτηση βοήθειας που σχετίζεται με τη 2η φάση και ελέγχεται με προτάσεις που 
εξετάζουν το βαθμό αναζήτησης βοήθειας από τρίτους για να ξεπεράσουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν 

2.8. Αποτελέσματα 

Στο ξεκίνημα του προγράμματος οι δύο ομάδες εμφάνιζαν μεταξύ τους αμελητέες μη 

στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλους τους παράγοντες αυτορρύθμισης, αλλά και συνολικά.  
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Ομάδα ελέγχου εμφανίζει καλύτερους μέσους όρους 

σε δύο μόνο παράγοντες. Στον παράγοντα «Μεταγνωστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της 
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μάθησης» και στον παράγοντα «Δόμηση περιβάλλοντος» με πολύ μικρές διαφορές σε σχέση με την 
Πειραματική ομάδα. Ίδιους μέσους όρους εμφανίζουν οι δύο ομάδες στον παράγοντα « Διαχείριση 
χρόνου» (4,64), ενώ σε όλους τους υπόλοιπους παράγοντες η Πειραματική ομάδα εμφανίζει 
μεγαλύτερους μέσους όρους με αυξητική τάση σε σχέση με την έναρξη του προγράμματος. Στο μόνο 

παράγοντα στον οποίο παρατηρείται μεγάλη πτώση και στις δύο ομάδες είναι ο  παράγοντας 
«Αναζήτηση βοήθειας». Και σ’ αυτόν όμως, η Πειραματική ομάδα εμφανίζει καλύτερη εικόνα 
(Ομάδα ελέγχου: 3,02; Πειραματική: 3,25) και μάλιστα με στατιστικά σημαντική διαφορά (Γράφημα 
1 & 2). 

Στο τέλος του προγράμματος, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες κυμαίνονται μεταξύ 0,06 
και 0,21 μονάδων με καλύτερη εικόνα να έχει και πάλι η Πειραματική ομάδα, εκτός από τον 
παράγοντα «Δόμηση περιβάλλοντος» όπου η Ομάδα ελέγχου εμφανίζει μεγαλύτερο μέσο όρο (5,89)  
με πολύ μικρή διαφορά (+0,04) σε σχέση με την Πειραματική ομάδα. Αρνητική τάση εξακολουθεί 

να παρατηρείται και στις δύο ομάδες στον αυτορρυθμιστικό παράγοντα «Αναζήτηση βοήθειας» με 
την Πειραματική ομάδα να εξακολουθεί να έχει καλύτερη εικόνα (Πειραματική ομάδα: 2,79; Ομάδα 
ελέγχου: 2,58). Στατιστικά σημαντικές διαφορές στο τέλος του προγράμματος εμφανίζονται στις 
«Μεταγνωστικές δραστηριότητες μετά τη μάθηση», στις «Μεταγνωστικές δραστηριότητες συνολικά», 

στην «Επιμονή» και στην «Αναζήτηση βοήθειας» (Γράφημα 1 & 2). 
Αναφορικά με το συνολικό βαθμό αυτορρύθμισης, αρχικά οι ομάδες εμφανίζονται σχεδόν 

ισοδύναμες (Πειραματική ομάδα: 5,03; Ομάδα ελέγχου: 5,05), με μη στατιστικά σημαντική διαφορά. 
Στο μέσο του προγράμματος, λόγω της σημαντικής πτώσης στον παράγοντα «Αναζήτηση βοήθειας» 

και της σχετικά μικρής μείωσης στον παράγοντα «Μεταγνωστικές δραστηριότητες μετά τη μάθηση», 
οι δύο ομάδες μειώνουν το συνολικό βαθμό της αυτορρύθμισής τους (Ομάδα ελέγχου: 4,87; 
Πειραματική ομάδα: 4,93). Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Πειραματική ομάδα 
εμφανίζει μια μικρή αύξηση 0,01 παρά τη πτώση του παράγοντα «Αναζήτηση βοήθειας» κατά 0,46 

φτάνοντας στο μέσο όρο 4,94. Αντίθετα, ο συνολικός μέσος όρος της Ομάδας ελέγχου μειώνεται 
κατά 0,04 φτάνοντας στο 4,83, λόγω της μείωσης σε δύο παράγοντες (« Αναζήτηση βοήθειας», 
«Μεταγνωστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της μάθησης»). Οι τελικές διαφορές των ομάδων 
στον Συνολικό μέσο όρο της αυτορρύθμισης τους είναι στατιστικά σημαντικές (Γράφημα 3).  
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Γράφημα 1: Παράγοντας Μεταγνωστικές δραστηριότητες  
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Γράφημα 2: Λοιποί αυτορρυθμιστικοί παράγοντες 

 

 
Γράφημα 3: Μέσος όρος Συνολικής αυτορρύθμιση 

 

Κατά την έναρξη του προγράμματος, η κατανομή των επιμορφούμενων στις τρεις ομάδες 

αυτορρύθμισης (Χαμηλός, Μέσος, Υψηλός), είναι σχεδόν ισοδύναμη με πολύ μικρές μη στατιστικά 
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σημαντικές διαφορές. Η εικόνα διαφοροποιείται στο τέλος της 4 ης εβδομάδας. Για την Ομάδα 
ελέγχου ενισχύεται αρκετά η ομάδα με «Χαμηλό» βαθμό αυτορρύθμισης, ενώ οι άλλες δύο ομάδες 
εμφανίζουν την ίδια δυναμικότητα. Αντίθετα, πολύ μικρότερη αύξηση των ποσοστών της ομάδας με 
«Χαμηλό» βαθμό αυτορρύθμισης παρατηρείται στην Πειραματική ομάδα,  με το μεγαλύτερο μέρος 

των εκπαιδευομένων να εμφανίζει «Μέσο» και «Υψηλό» βαθμό αυτορρύθμισης, με μεγαλύτερα 
ποσοστά από αυτά της Ομάδας ελέγχου (Γράφημα 4).  

Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Ομάδα ελέγχου διατηρεί στα ίδια ποσοστά τα  
άτομα με «Χαμηλό» βαθμό αυτορρύθμισης (48,3%), ενώ παρατηρείται μείωση της αυτορρύθμισης 

στην ομάδα με «Υψηλό» βαθμό αυτορρύθμισης με τη μετακίνηση ενός ποσοστού 3,8% στην ομάδα 
με «Μέσο» βαθμό. Αντίθετα στην Πειραματική ομάδα παρατηρείται μείωση κατά 7,4% του αριθμού 
των ατόμων με «Μέσο» βαθμό αυτορρύθμισης, ενώ ενισχύονται οι άλλες δύο ομάδες (Υψηλός 
βαθμός: +8,1%, Χαμηλός βαθμός: +5,7%). Ανάμεσα στις δύο ομάδες, η Πειραματική ομάδα 

εμφανίζει περισσότερα άτομα με «Υψηλό» βαθμό (+8,1%) και λιγότερα με «Χαμηλό» βαθμό 
αυτορρύθμισης (-6,2%) σε σχέση με την άλλη ομάδα η οποία συγκριτικά διαθέτει ένα μεγαλύτερο 
ποσοστό ατόμων (+1,9%) με «Μέσο» βαθμό αυτορρύθμισης (Γράφημα 4). 

 

 
Γράφημα 4: Κατανομή ατόμων στις ομάδες αυτορρύθμισης  

 
Ως προς τις επιδόσεις τους και οι δύο ερευνητικές ομάδες βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο 

και παρουσιάζουν ισοδυναμία μέχρι και το όριο επίδοσης 70%. Στις ανώτερες επιδόσεις η 
Πειραματική ομάδα εμφανίζει 21,07% στο διάστημα επίδοσης 80-89,99% και 66,48% στο διάστημα 
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90-100%. Στα ίδια διαστήματα η Ομάδα ελέγχου εμφανίζει ποσοστά 24,62% και 62,50% αντίστοιχα 
(Γράφημα 5). Οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.  

 

 
Γράφημα 5: Αριθμός ατόμων των ερευνητικών ομάδων ανά βαθμολογική κλίμακα 

 
Τέλος ως προς τα ποσοστά ολοκλήρωσης του προγράμματος, οι δύο ερευνητικές ομάδες 

εμφανίζονται σχεδόν ισοδύναμες με μη στατιστικά σημαντικές διαφορές (Ομάδα ελέγχου: N = 528, 

f = 80,1%; Πειραματική ομάδα: N = 522, f = 80,3%).  

3. Συμπεράσματα 

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει, ότι τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προγράμματος 
ενίσχυσαν τα αυτορρυθμιστικά χαρακτηριστικά και των δύο ομάδων, βελτιώνοντας, εν τέλει, τις 
αυτορρυθμιστικές στρατηγικές που αξιοποιούσαν. Τα χαρακτηριστικά που συνέβαλλαν σε αυτό το 
αποτέλεσμα ήταν ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του προγράμματος, η σαφής στοχοθεσία κάθε 

ενότητας, η δυνατότητα παρακολούθησης της επίδοσης των εκπαιδευομένων μέσω της πλατφόρμας 
των μαθημάτων, τα εβδομαδιαία ενημερωτικά μηνύματα, η καθημερινή, συνεχής και σχεδόν άμεση 
υποστήριξή τους, η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού και η κάλυψη των αναγκών των 
εκπαιδευομένων, καθώς το πρόγραμμα το παρακολούθησαν, ως επι το πλείστον, εκπαιδευτικοί 

(ενεργοί ή εν δυνάμει) που ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν γνώσεις οι οποίες θα είχαν άμεση 
εφαρμογή στο χώρο εργασίας τους. 

Μεγαλύτερη βελτίωση ως προς την αυτορρύθμισή της εμφάνισε η Πειραματική ομάδα, σε 
όλους τους παράγοντες. Στο μοναδικό παράγοντα που υπερτερούσε η Ομάδα ελέγχου ήταν η 

«Δόμηση περιβάλλοντος» με μη στατιστικά σημαντική διαφορά. Η Πειραματική ομάδα εμφάνιζε 
καλύτερη εικόνα, με στατιστικά σημαντικές διαφορές, ακόμα και στον παράγοντα « Αναζήτηση 
βοήθειας», που όπως έχει εντοπιστεί σε αρκετές έρευνες, οι εκπαιδευόμενοι αποφεύγουν να ζητούν 
βοήθεια ή να αξιοποιούν το forum συζητήσεων της πλατφόρμας εξαιτίας της απομόνωσης που 

νιώθουν (Broadbent, 2017; Kizilcec et al., 2017).  
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Η Πειραματική ομάδα εμφάνισε, επίσης, μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων με «Υψηλό» βαθμό και 
μικρότερα ποσοστά ατόμων με «Χαμηλό» βαθμό αυτορρύθμισης, καθώς εφάρμοσε τις 
αυτορρυθμιστικές στρατηγικές του προγράμματος. Επίσης, τα χαρακτηριστικά παιχνιδοποίησης της 
μικροεφαρμογής, η ανατροφοδότηση και η δυνατότητα ελέγχου και σύγκρισης της μαθησιακής 

πορείας και της προσπάθειας των εκπαιδευομένων μέσω γραφημάτων που εμφάνιζε, συνέβαλλαν 
θετικά στη βελτίωση της αυτορρύθμισή τους, ευρήματα παρόμοια με αυτά των Davis et al. (2016).  

Παρά την καλύτερη εικόνα αυτορρύθμισης της Πειραματικής ομάδας, οι δύο ομάδες δεν 
εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ούτε ως προς τα ποσοστά επιτυχούς ολοκλήρωσης του 

προγράμματος, ούτε ως προς την επίδοσή τους. Σε αυτό συνέβαλλαν τα κοινά χαρακτηριστικά του 
προγράμματος (εκπαιδευτικός σχεδιασμός, οργάνωση του προγράμματος, κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών), κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ως πρώτη προτεραιότητα , κατά το 
σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων MOOCs. 
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ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
ΓΙΑ ΤΟΝ 1Ο ΣΤΟΧΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ / ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
Βουζαξάκης Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ80, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ 

 

Περίληψη  

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μέσα από ένα 
βιωματικό παιχνίδι την άνιση κατανομή πλούτου στον πλανήτη ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να 
ενεργοποίηθουν για τον 1ο στόχο της Βιώσιμης / Αειφόρου Ανάπτυξης. Απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και γενικότερα σε ενεργούς πολίτες και τους προσκαλεί να 

ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν τις δικές τους ατομικές και συλλογικές δράσεις σε ζητήματα 
αειφορίας. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα μπορούν να αξιοποιήσουν την συμμετοχή τους στο 
εργαστήριο ώστε μελλοντικά να διεξάγουν βιωματικές προσεγγίσεις στα ζητήματα της φτώχειας και 
των κοινωνικών ανισοτήτων ενώ επίσης θα είναι σε θέση να δημιουργούν αξιόπιστα και έγκυρα 

διαδραστικά στατιστικά γραφήματα.  Το εργαστήριο βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο και την 
φιλοσοφία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία ή για την Αειφορική Δικαιοσύνη, τις δέκα δεξιότητες 
του 21ου αιώνα όπως αυτές θεωρούνται αναγκαίες να αναπτυχθούν σε ένα κόσμο που αλλάζει 
ραγδαία και που υφίσταται το πρόβλημα της βιωσιμότητας, τους πέντε πυλώνες μάθησης της 

UNESCO ενώ αξιοποιεί τις ΤΠΕ με βάση το χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον. Μέρος του 
εργαστηρίου έχει υλοποιηθεί από οικονομολόγους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο 
χειραφετικής έρευνας δράσης με ικανοποιητικά αποτελέσματα κυρίως ως προς τους στόχους του σε 
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Το προτεινόμενο εργαστήριο έχει εμπλουτισθεί με επιπλέον 

αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση των τιθέμενων στόχων του.  
 
Λέξεις κλειδιά: Φτώχεια, Αειφορία, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

1. Εισαγωγή  

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανθρωπότητα βιώνει τις συνέπειες μιας μη βιώσιμης οικονομικής 
αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης που βασίζεται κυρίως στην μεγιστοποίηση του οικονομικού 

αποτελέσματος και οδηγεί στην υποβάθμιση και εξάντληση των πλουτοπαραγωγικών πηγών αλλά 
και σε τεράστιες κοινωνικές ανισότητες (Makrakis & Kostoula-Makraki, 2013 ∙ Jackson, 2011).  
Περίπου το 1% των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη έχει στα χέρια του, όσο πλούτο διαθέτει 
το υπόλοιπο 99%, σύμφωνα με την βρετανική οργάνωση OXFAM (Euronews, 2016).  Σήμερα 

περίπου το 20% του πληθυσμού καταναλώνει το 80% του παγκόσμιου πλούτου όταν ο πληθυσμός 
που καταναλώνει τα λιγότερα προσπαθεί να ακολουθήσει το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης των 
«αναπτυγμένων» χωρών (UNEP, 2011). Την ίδια στιγμή η βασική εκπαίδευση για όλους στον κόσμο 
θα κόστιζε έξι δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το πόσιμο  νερό και η αποχέτευση για όλους θα κόστιζε 

εννέα δισεκατομμύρια δολάρια (worldwatch, 2004). Σε ετήσια  βάση  οι Η.Π.Α. ξοδεύουν οκτώ 
δισεκατομμύρια δολάρια για τα καλλυντικά και η Ευρώπη δαπανά έντεκα δισεκατομμύρια δολάρια 
για το παγωτό (worldwatch, 2004). 

Από την άλλη πλευρά το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το απόλυτο όριο της 

φτώχειας, δηλαδή κάτω από 1,90 δολάρια την ημέρα, τα τελευταία 20 χρόνια έχει υποδιπλασιαστεί 
(Gapminder, 2022) και αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα της παγκόσμιας κοινότητας. Το 1830 
περίπου το 80% του πληθυσμού της γης ζούσε κάτω από το απόλυτο όριο της φτώχειας ενώ σήμερα 
το ποσοστό αυτό είναι κάτω από 10% (OurWolrdinData, 2017). Αν χωρίσουμε τα παγκόσμια 

εισοδήματα σε 4 κατηγορίες  το κυριότερο κομμάτι του πληθυσμού σήμερα ζει στα μεσαία 
εισοδήματα ενώ μόλις 20 χρόνια πίσω το κυριότερο μέρος του πληθυσμού ζούσε στην  χαμηλότερη 
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εισοδηματική κατηγορία (Rosling, Rosling & Ronnlund, 2018). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η 
φτώχεια δεν υπάρχει στον πλανήτη ενώ η εκδήλωση της φτώχειας περιλαμβάνει εκτός από τον 
υποσιτισμό, την περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία αλλά και τον αποκλεισμό από 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων (HellinicPlatform, 2020). Το 2015 η σύνοδος του ΟΗΕ έθεσε 17 

στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη. Πρώτος στόχος τέθηκε ο μηδενισμός της παγκόσμιας φτώχειας 
μέχρι το 2030.  

2. Σκοπός και στόχοι εργαστηρίου 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μέσα από ένα 
βιωματικό παιχνίδι την άνιση κατανομή πλούτου στον πλανήτη με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους 
και την ενεργοποίηση τους για τον 1ο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μετα την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα είναι σε θέση να  

• συνηδειτοποιήσουν την άνιση κατανομή πλούτου στον πλανήτη 

• αναγνωρίζουν την μείωση της απόλυτης φτώχειας των τελευταίων ετών  

• αντιληφθούν βιωματικά την άνιση κατανομή πλούτου 

• θέτουν προβληματισμούς για την ανισοκατανομή του πλούτου   

• δημιουργούν και να υιοθετούν την χρήση έγκυρων, αξιόπιστων και διαδραστικών 
γραφημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία  

• υιοθετούν βιωματικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία  

• ευαισθητοποιηθούν για την ανισότητα πλούτου και την φτώχεια καθώς και να είναι σε θέση 
να διερωτώνται για τις αδυναμίες του κυριάρχου οικονομικού μοντέλου στην διανομή του 
πλούτου και την δημιουργία μεγάλων ανισοτήτων. 

• ευαισθητοποιηθούν για τις δικές τους ατομικές και συλλογικές δράσεις σε ζητήματα 

αειφορίας 

3. Θεωρητικό πλαίσιο  

Το εργαστήριο βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο και την φιλοσοφία της Εκπαίδευσης για την 
Βιώσιμη ή Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Ο ορισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν προσεγγίζεται 
εύκολα γιατί πρόκειται για μια σύνθετη έννοια, που απαιτεί καταρχάς μια θεώρηση για το ποιες είναι 
οι ανάγκες μας σήμερα και για το ποιες θα είναι οι ανάγκες των επόμενων γενιών, οι οποίες βέβαια 

ανάγκες δεν καθορίζονται μόνο με οικονομικούς όρους αλλά και με κοινωνικό – πολιτισμικούς 
(Βουζαξάκης, 2018). Επομένως η ΕΑΑ εισέρχεται και σε ζητήματα όπως άνιση κατανομή πλούτου 
και κοινωνικές ανισότητες (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006). Η ΕΑΑ έχει ως βασικό στόχο 
να διαδραματίσει ένα μετασχηματιστικό ρόλο ώστε να οδηγεί σε αμφισβήτηση άκριτα 

αφομοιωμένων παραδοχών και πρακτικών και σε βούληση για δράση και αλλαγή στάσεων και 
συμπεριφορών. Έτσι  ΕΑΑ επιδιώκει την ενδυνάμωση και χειραφέτηση ώστε οι πολίτες να μπορούν 
ατομικά ή συλλογικά να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Κωστούλα-Μακράκη, 2008). 
Αυτό μπορεί παιδαγωγικά να στηριχθεί σε ένα μοντέλο μάθησης που θα βασίζεται στην κριτική και 

χειραφετική οπτική της βιωματικής και εποικοδομιστικής μάθησης (Makrakis & Kostoula -Makraki, 
2012).  Το εργαστήριο στηρίζεται στην οπτική του Makrakis (2016; 2017) η οποία προτείνει να 
χρησιμοποιείται εναλλακτικά ή παράλληλα ο όρος Εκπαίδευση για την Αειφόρο Δικαιοσύνη (ΕΑΔ, 
και στα αγγλικά Education for Sustainable Justice) δίνοντάς έμφαση κυρίως στην ηθική και πολιτική 

διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η έννοια της πολιτικής συνεπάγεται ότι η εκπαίδευση 
διακατέχεται και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ένα όραμα για την λειτουργία της κοινωνίας και 
τις σχέσεις των ανθρώπων. Η έννοια της δικαιοσύνης αντανακλά την Περιβαλλοντική, Οικονομική, 
Κοινωνική και Πολιτισμική Δικαιοσύνη ως πυλώνες για την αντιμετώπιση των αδικιών στις τέσσερις 

αυτές διαστάσεις 
Στο εργαστήριο, λοιπόν, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει το βιωματικό παιχνίδι. Οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καλούνται να προσεγγίσουν το πρόβλημα της διανομής του 
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«πλούτου» μέσα στην σχολική τάξη  ως μια μικρογραφία της παγκόσμιας κοινωνίας. Επίσης μέσα 
από διαδραστικό κουΐζ και διαδραστικά στατιστικά γραφήματα καλούνται να οικοδομήσουν γνώση 
που θα οδηγήσει σε αμφισβήτηση κυρίαρχων παραδοχών / στάσεων και σε βούληση για δράση.  

Η θεματική του εργαστηρίου βασίζεται στους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΒΑ) 

που τέθηκαν από τον ΟΗΕ το 2015 και κυρίως στον 1ο στόχο που αφορά τον μηδενισμό της φτώχειας 
μέχρι το 2030. Μέχρι σήμερα παγκοσμίως έχει δημιουργηθεί αρκετό εκπαιδευτικό υλικό για την 
προσέγγιση των  στόχων αυτών μέσα από τις εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 
αλλά και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Επίσης το προτεινόμενο εργαστήριο συνδέεται με τις 10 δεξιότητες (10cs) όπως αυτές 
θεωρούνται αναγκαίες να αναπτυχθούν από τους μαθητές σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία και που 
υφίσταται το πρόβλημα της βιωσιμότητας (Makrakis & Kostoula –Makraki, 2014). Οι δεξιότητες 
αυτές που επιδιώκει να  καλλιεργήσει το εργαστήριο  είναι: Κριτική σκέψη και επίλυση 

προβλημάτων, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα και καινοτομία, Συνδεσιμότητα, Κριτική 
συνείδηση, Κριτικός αναστοχασμός, Διαπολιτισμικές ικανότητες, Συνυπευθυνότητα, Οικοδόμηση 
γνώσης.  

Επιπλέον η δόμηση του εργαστηρίου βασίστηκε στους πέντε μαθησιακούς στόχους του 21ου 

αιώνα που έχει θέσει η UNESCO (UNESCO, χ.η.) καθώς και στον έκτο μαθησιακό στόχο που 
προτείνεται από τους Makrakis & Kostoula–Makraki (2014). Η σύνδεση των έξι μαθησιακών στόχων 
με το εργαστήριο αφορούν: 1) Μαθαίνω να γνωρίζω: Το εργαστήριο μέσω του βιωματικού παιχνιδιού 
μπορεί να δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να οικοδομήσουν γνώση 

σχετικά με τον πρώτο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης ο οποίος είναι η εξάλειψη της φτώχειας από 
παντού. 2) Μαθαίνω να είμαι: Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καλούνται να ανακαλύψουν 
βιωματικά τις ανισότητες πλούτου στον πλανήτη και να καλλιεργήσουν την αίσθηση του είμαι και 
όχι του έχω. 3) Μαθαίνω να ζούμε μαζί βιώσιμα: Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ασχολούνται με 

πρακτικές που οδηγούν σε μια  αρμονική βιώσιμη συνύπαρξη. 4) Μαθαίνω να κάνω: Το εργαστήριο 
οδηγεί σε διαδικασίες που απαιτούν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να δρουν 5) Μαθαίνω να 
μετασχηματίζω τον εαυτό μου και την κοινωνία:  Το εργαστήριο μέσα  από το βιωματικό παιχνίδι 
συμβάλλει στην κατεύθυνση αναγνώρισης και αμφισβήτησης παγιωμένων παραδοχών και 

καταστάσεων και σε ατομικές και συλλογικές δράσεις σε ζητήματα αειφορίας 6) Μαθαίνω να δίνω: 
σύνδεση εργαστηρίου με έννοιες αλληλεγγύη και κάλυψης βασικών ανθρώπινων αναγκών 
εκπαίδευσης και υγείας. 

Στο εργαστήριο οι ΤΠΕ αξιοποιούνται με βάση το χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον 

(Habermas, 1972  ∙ Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006) και τίθεται ως επίκεντρο η κοινωνική 
θεώρηση της μαθησιακής διαδικασίας. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες αλληλεπιδρούν με τα 
τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούνται αλλά η οικοδόμηση γνώσης στο εργαστήριο δεν βασίζεται 
απλά στην ενεργή συμμετοχή αλλά κυρίως στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του 

αναστοχασμού (Μακράκης, 2012 ∙ Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006). Τα εργαλεία που 
αξιοποιούνται είναι το συνεργατικό WEB2  «Quiziz», το συνεργατικό WEB2 εργαλείο καταιγισμού 
ιδεών και δημιουργίας συννεφόλεξου «Answergarden»,  καθώς και τα διαδραστικά γραφήματα 
«Gapminder tools» και «Ourworldindata».  

Κάποια από τα μέρη του εργαστηρίου βασίζονται στο εκπαιδευτικό σενάριο «Διανομή 
Πλούτου» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο χειραφετικής έρευνας δράσης διδακτορικής διατριβής 
(Βουζαξάκης, 2018 ∙ Βουζαξάκης & Μακράκης, 2017) ενώ από το 2016 είναι διαθέσιμο στην 
εκπαιδευτική κοινότητα για υλοποιήση (TeachEconomicsSustainable, 2022).  

4. Περιγραφή εργαστηρίου 

Ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση του εργαστηρίου είναι μία ώρα και τριάντα λεπτά 

έως και δύο ώρες ενώ μπορούν να το παρακολουθήσουν έως  50 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες. 
Απαραίτητο είναι να υπάρχει διαθέσιμο διαδίκτυο (wi-fi) καθώς και υπολογιστής και προβολέας. Οι 



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

668 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα αξιοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά την συμμετοχή τους 
στο εργαστήριο. 

Το εργαστήριο υλοποιείτε σε τρείς φάσεις: Εισαγωγή / Αφόρμηση, Οικοδόμηση γνώσης / 
Βιωματικό παιχνίδι και Συμπεράσματα / Αναστοχασμός. Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην 

χειραφετική οπτική της βιωματικής και εποικοδομιστικής μάθησης καθώς οι 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μέσα από ένα βιωματικό παιχνίδι καλούνται να αντιληφθούν και να 
οικοδομήσουν γνώση ώστε να αναστοχασθούν σχετικά με το πρόβλημα της ανισοκατανομής του 
πλούτου.  

4.1  Α Φάση: Εισαγωγή/Αφόρμηση 

Δραστηριότητα 1: Με βάση την τεχνική του καταιγισμού ιδεών οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες από τα κινητά τηλέφωνα τους γράφουν τις λέξεις που σκέφτονται 
ακούγοντας τις έννοιες «φτώχεια-πλούτος». Το  WEB2 εργαλείο «Αnsewrgarden» δημιουργεί 
συννεφόλεξο που προβάλλεται στην ολομέλεια.  

Δραστηριότητα 2: Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες με την χρήση του WEB2 εργαλείου 

«Quizizz» απαντούν από τα κινητά τηλέφωνα τους (ανώνυμα) σε επτά ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών σχετικά με ζητήματα φτώχειας και πρόσβασης σε βασικά αγαθά.  

 Οι ερωτήσεις αυτές βασίζονται στο ερωτηματολόγιο του Hans Rosling. Το 2017 περίπου 
12.000 άτομα από δεκατέσσερις χώρες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην έρευνα απάντησαν σωστά κατά μέσο όρο μόνο σε 2 από τις 12 
ερωτήσεις που περιέχει. Αυτό οφείλεται στην λανθασμένη εντύπωση που έχουμε για τα στατιστικά 
δεδομένα και την μη αξιοποίηση έγκυρων και αξιόπιστων πηγών ενημέρωσης του κοινού (Rosling, 
Rosling & Ronnlund, 2018). 

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες του παρόντος εργαστηρίου θα απαντήσουν από το κινητό 
τους αλλά δεν θα δουν τις σωστές απαντήσεις. Αυτές όμως θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων για την συνέχεια του εργαστηρίου και την ανακάλυψη από τους ίδιους των ορθών 
απαντήσεων.  

4.2  B Φάση: Οικοδόμηση γνώσης/βιωματικό παιχνίδι 

Δραστηριότητα 3: Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες χωρίζονται σε 5 ομάδες με τα εξής 

ονόματα: Α ομάδα, Β ομάδα, Γ ομάδα, Δ ομάδα και Ε ομάδα. Ο ρόλος του εμψυχωτή είναι 
συντονιστικός ώστε όλες οι ομάδες να συμμετέχουν στο παιχνίδι σύμφωνα με τους κανόνες. Η κάθε 
ομάδα δεν θα έχει τον ίδιο αριθμό μελών. Ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας προκύπτει από το 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο «Διανομή Πλούτου» (TeachEconomicsSustainable, 2022) 

συμπληρώντας τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στο κατάλληλο πεδίο. Για παράδειγμα αν 
υπάρχουν 25 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες προκύπτει: Α ομάδα =2 μέλη, Β ομάδα =2 μέλη, Γ 
ομάδα =1 μέλος, Δ ομάδα =16 μέλη και Ε ομάδα =4 μέλη.  

Δραστηριότητα 4: Ανακοινώνεται στην ολομέλεια ότι έχουν στη διάθεση τους τόσα όσοι και 

οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο εργαστήριο και με κάποιο τρόπο πρέπει να αποφασίσουν όλοι 
μαζί πως θα τα μοιράσουν στις ομάδες τους. Η πιο προφανής και «δίκαιη» λύση που μπορεί να 
επιλέξουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είναι 1 σοκολατάκι  ανά συμμετέχοντα.  

Δραστηριότητα 5: Ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ότι ο συνολικός 

αριθμός (π.χ. 25 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες) αντιπροσωπεύει τον συνολικό πληθυσμό στην γη 
(περίπου 7,5 δις εκατομμύρια ανθρώπους) και ότι τα 25 σοκολατάκια αντιπροσωπεύουν τον 
παγκόσμιο πλούτο (περίπου 75 τρις δολάρια). Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για προβολή στην τάξη 
στο εκπαιδευτικό εργαλείο «Διανομή Πλούτου». Επίσης ανακοινώνεται ότι κάθε ομάδα  

αντιπροσωπεύει μία περιοχή του πλανήτη: Α ομάδα = Βόρεια Αμερική, Β ομάδα=Ευρώπη, Γ 
ομάδα=Νότια Αμερική, Δ ομάδα=Ασία και Ε ομάδα=Αφρική.  Και ότι ο συνολικός αριθμός μελών 
της ομάδας αντιστοιχεί ποσοστιαία στον πληθυσμό που ζει στην κάθε περιοχή.  



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

669 

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καλούνται να απαντήσουν: Η κατανομή που πιθανότητα έχει 
γίνει (1 σοκολατάκι ανά συμμετέχοντα ή όποια διαφορετική έχει γίνει)  προσεγγίζει την 
πραγματικότητα; Πώς λοιπόν θα μοιράσουν τα σοκολατάκια ώστε η κατανομή να προσεγγίζει την 
πραγματικότητα;  Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καλούνται να συζητήσουν και να αναδιανείμουν 

τα σοκολατάκια ώστε η κάθε περιοχή του πλανήτη να έχει τον πλούτο (σοκολατάκια) που τις 
αντιστοιχεί σήμερα στον πλανήτη. 

Δραστηριότητα 6: Παρουσιάζεται μέσα από το εκπαιδευτικό εργαλείο «Διανομή Πλούτου» το 
πώς κατανέμονται τα σοκολατάκια ανά ομάδα (πλούτος ανά περιοχή  του πλανήτη) και οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καλούνται να τα αναδιανείμουν τα σοκολατάκια ώστε η διανομή να 
προσεγγίζει την πραγματικότητα. Στην ιστοσελίδα που περιέχει το εκπαιδευτικό εργαλείο 
παρουσιάζονται γραφήματα (Εικόνα 1) ώστε οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες οπτικά να 
αντιληφθούν την ανισοκατανομή πλούτου.  

 

 
Εικόνα 1: Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο: «Διανομή Πλούτου» (TeachEconomicsSustainable, 2022) 

 
 Δραστηριότητα 7: Αποκάλυψη απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες 

στην α φάση και αποκάλυψη στατιστικών διαδραστικών γραφημάτων (ενδεικτικά όπως εικόνα 2) και 
συζήτηση/ σχολιασμός των γραφημάτων. Συζήτηση και σχολιασμός για τα αποτελέσματα και 
συσχέτιση με τον 1ο  στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ανακαλύπτουν 
το πώς δημιουργούνται με εύκολο τρόπο τα διαδραστικά γραφήματα για αξιοποίηση στην 

εκπαιδευτική πράξη και δημιουργούν τα δικά τους γραφήματα.  
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Εικόνα 2: Διαδραστικό στατιστικό γράφημα για την κατανομή του πληθυσμού σε εισοδηματικές κατηγορίες gapmnider tools 

 

Δραστηριότητα 8: Παρουσιάζονται μέσα από το πρόγραμμα Dollar Street του Gapminder 
οικογένειες από διαφορετικές περιοχές του πλανήτη και με διαφορετικά εισοδήματα (DollarStreet, 
2022). Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες βλέπουν τον κόσμο σαν έναν δρόμο ταξινομημένο με βάση 
το εισόδημα. Συζήτηση στην ολομέλεια για τις διαφορές και τις ομοιότητες.  

Δραστηριότητα 9: Με βάση την τεχνική του καταιγισμού ιδεών οι 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες από τα κινητά τηλέφωνα τους γράφουν τις λέξεις που σκέφτονται 

ακούγοντας τις έννοιες «φτώχεια-πλούτος» . Το εργαλείο WEB2 «Ansergarden» δημιουργεί 
συννεφόλεξο που προβάλλεται στην ολομέλεια και συγκρίνεται με το συννεφόλεξο της 
δραστηριότητας 1. 

4.3 Γ Φάση: Συμπεράσματα/Αναστοχασμός 

Δραστηριότητα 10: Αναστοχασμός ανα ομάδες για την κατανομή «πλούτου». Ερωτήσεις που 
μπορούν να συζητηθούν στην ολομέλεια ανάλογα και με τις ανάγκες και τα ζητούμενα των 

επιμορφούμενων: Πώς αισθάνεστε για αυτήν τη διανομή πλούτου;  Πώς αισθάνονται οι ομάδες που 
έχουν λίγο «πλούτο» και μεγάλο «πληθυσμό»; Πώς αισθάνονται οι ομάδες που έχουν μικρό 
«πληθυσμό» και πολύ «πλούτο»; Είναι «δίκαιη» η κατανομή κατά την γνώμη σας; Γιατί εσείς αρχικά 
χωρίς να ξέρετε τι αντιπροσωπεύουν οι ομάδες και τα σοκολατάκια αποφασίσατε μια άλλη διανομή; 

(πιθανότητα 1 σοκολατάκι ανά συμμετέχοντα). Τι γνωρίζαμε για την απόλυτη φτώχεια και την 
εξέλιξη της στην παγκόσμια ιστορία; Πώς κατανέμεται η φτώχεια μέσα στις ίδιες τις χώρες; 
Μπορούμε να προσεγγίσουμε τον 1ο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης; Τι μπορούμε εμείς ως πολίτες 
αλλά και ως καταναλωτές να κάνουμε; Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και δεξιότητες 

του εργαστηρίου στην τάξη μας; Καταγραφή προτάσεων και δράσεων.  
Δραστηριότητα 11: Παρουσίαση στην ολομέλεια προτάσεων και δράσεων που προέκυψαν από 

το εργαστήριο. 
Δραστηριότητα 12: Σύντομη ανώνυμη αξιολόγηση εργαστηρίου με την χρήση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου. 
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Συμπεράσματα 

Το βιωματικό εργαστήριο με βασικό σκοπό να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες 

την άνιση κατανομή πλούτου και να ευαισθητοποιηθούν για τον 1ο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
σχεδιάστηκε με βάση τη φιλοσοφία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία / Αειφορική Δικαιοσύνη. 
Στηρίζεται κυρίως σε αλληπεδραστικές δραστηριότητες ενώ επιδιώκει την ενδυνάμωση και 
χειραφέτηση των συμμετεχόντων ώστε να μπορούν οι πολίτες ατομικά ή συλλογικά να συμμετέχουν 

ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Μέρος του εργαστηρίου που αφορά το βιωματικό παιχνίδι έχει 
υλοποιηθεί σε ερευνητικό επίπεδο από οικονομολόγους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες σε όλη 
την Ελλάδα στο πλαίσιο χειραφετικής έρευνας δράσης (Βουζαξάκης, 2018).  Σύμφωνα με την έρευνα 
το βιωματικό παιχνίδι οπως υλοποιήθηκε συνέβαλε στην ανάπτυξη αειφορικού γραμματισμού, στην 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στην προώθηση της 
αυθεντικής μάθησης, αλλά δεν λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό ως αφόρμηση προβληματισμού για 
αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών/τριων (Βουζαξάκης, 2018). Στο προτεινόμενο 
εργαστήριο το βιωματικό παιχνίδι εμπλουτίστηκε με επιπλέον αλληλεπιδραστηκές δραστηριότητες 

κυρίως με σκοπό την ενίσχυση των στόχων σε επίπεδο στάσεων και αντιλήψεων.  Η υλοποιήση και 
η αξιολόγηση του εργαστηρίου θα αποτελέσει βάση για περαιτέρω βελτιώση της ίδιας της 
εκπαιδευτικής δράσης. Αποτελεί όμως και μια ανοικτή παιδαγωγική και μεθοδολογική πρόταση 
βιωματικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων με στόχο μια κοινωνία ενεργών πολιτών με όραμα και 

δράση για ένα βιώσιμο μέλλον. 
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Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση ενός προγράμματος 
παρέμβασης, δύο φάσεων, στην ενίσχυση κατανόησης του δομικού πλαισίου των ιστοριών από 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στην πρώτη φάση τα παιδιά κλήθηκαν να παραγάγουν δικές τους 
πρωτότυπες ιστορίες ακολουθώντας το παραδοσιακό μοτίβο της Γραμματικής των ιστοριών, ενώ στη 
δεύτερη φάση στηριζόμενα στην προγενέστερη γνώση τους εκπαιδεύτηκαν στην παραγωγή 
ψηφιακών ιστοριών αξιοποιώντας το web2 εργαλείο, Storyjumper. Το δείγμα αποτελούνταν από 78 

παιδιά, ηλικίας 4-6 ετών. Το πρόγραμμα παρέμβασης και στις δύο φάσεις συμπεριελάμβανε έναν 
συνδυασμό λεκτικών και οπτικών βοηθημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  το πρόγραμμα 
παρέμβασης βελτίωσε την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τα δομικά στοιχεία των ιστοριών, 
δημιουργώντας οργανωμένες και κατανοητές φανταστικές ψηφιακές ιστορίες.  

 
Λέξεις κλειδιά: Φανταστικές ιστορίες, δομή ιστοριών, προσχολική, ψηφιακές ιστορίες, story 

jumper. 

1. Εισαγωγή  

Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί δύσκολη και προκλητική διαδικασία, ιδιαιτέρως για τα μικρά 
παιδιά, καθώς καλούνται να οργανώσουν δομικά, συντακτικά και νοηματικά ένα ολοκληρωμένο και 

κατανοητό προφορικό αφηγηματικό κείμενο. Συνεπώς, τα γεγονότα μιας ιστορίας πρέπει να 
διέπονται από χρονική αλληλουχία και να συνδέονται με σχέσεις αιτιότητας, διευκολύνοντας την 
κατανόηση του περιεχομένου της (Spencer & Petersen, 2020).  

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά κατανοούν καλύτερα μια ιστορία, που ακούν ή διαβάζουν, όταν 

είναι οργανωμένη στη βάση της Γραμματικής των ιστοριών (Story grammar), (Stein & Glenn, 1977), 
εμπεριέχοντας ένα σύνολο καθολικών χαρακτηριστικών στοιχείων στον τρόπο οργάνωσης τους και 
αντιστοιχίας με τους μηχανισμούς κατανόησης και απομνημόνευσης που λειτουργούν εγγενώς· 
ανεξάρτητα από το βαθμό εκπαίδευσης και το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον (Γεωργακοπούλου 

& Γούτσος, 2011).  
Μέσω της Γραμματικής των ιστοριών οι γνωστικοί ψυχολόγοι προτείνουν ένα δομικό 

πλαίσιο/ιστό πάνω στον οποίο μπορεί να δομηθεί ένα φανταστικό αφήγημα - ιστορία. Συνεπώς, μια 
οργανωμένη ιστορία περιέχει τα εξής δομικά στοιχεία: α) Κατάλληλη εισαγωγή, β) Πληροφορίες για 

τον τόπο και τον χρόνο (σκηνικές πληροφορίες), γ) Ένα κεντρικό χαρακτήρα και δευτερεύοντες 
χαρακτήρες, δ) Ένα αρχικό πρόβλημα, ε) Στοχευόμενες ενέργειες/προσπάθειες του κεντρικού 
χαρακτήρα με σκοπό επίλυσης του προβλήματος, στ) Πιθανά εμπόδια που αναδύονται, ζ) Επίλυση 
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του προβλήματος και ένα η) Τέλος (Thorndyke, 1977). Αν και τα παιδιά μπορεί να γνωρίζουν ποια 
δομικά στοιχεία πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σύνθεση νέας ιστορίας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες να 
τα συμπεριλάβουν στο αφήγημά τους (Kao, 2015), δίνοντας έμφαση στην κορύφωση των γεγονότων, 
παραλείποντας μια σειρά στοιχείων κρίσιμης σημασίας στην κατανόηση.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η εκπαίδευση των παιδιών στην παραγωγή ιστοριών με βάση το παραδοσιακό μοτίβο της 

Γραμματικής ιστοριών 

Για δεκαετίες η Γραμματική των ιστοριών αξιοποιήθηκε διδακτικά υποβοηθώντας τους 
μαθητές που παρουσίαζαν προβλήματα κατανόησης και δυσχέρειες στην ανάγνωση και γραφή 
αφηγηματικών κειμένων (Neilsen & Friesen, 2012). Υποστηρίζεται ότι οι απευθείας οδηγίες για τη 

δομή των ιστοριών αυξάνει τον αριθμό των δομικών στοιχείων που συμπεριλαμβάνουν οι μαθητές 
στις αναδιηγήσεις τους, βοηθά να αφομοιώσουν νοητικά αυτήν τη γνώση με αποτέλεσμα την 
κατανόηση και τη δημιουργία πιο πολύπλοκων αφηγημάτων/ιστοριών (Vretudaki & Tafa, 2022).   

Η γνώση των παιδιών για τον τρόπο δομής και οργάνωσης των ιστοριών εμφανίζεται πολύ 

νωρίτερα από την ικανότητα τους να κατανοούν τον γραπτό λόγο και σχετίζεται με τη μεταγενέστερη 
αναγνωστική τους κατανόηση (Wellman et al., 2011). Οι ερευνήτριες Lever και Sénéchal (2011) 
διαμόρφωσαν ένα πρόγραμμα όπου διάβαζαν στα παιδιά ιστορίες με διαλογικό τρόπο και 
συμπέραναν ότι, όταν οι ερωτήσεις, τα σχόλια και η συζήτηση αφορά στα δομικά στοιχεία των 

ιστοριών αυξάνεται σημαντικά η ικανότητα των παιδιών να αναδιηγούνται με οργανωμένο τρόπο τις 
ιστορίες που ακούν αλλά και ενισχύεται, σε μικρότερο βαθμό, η ικανότητά τους να παράγουν νέες, 
πρωτότυπες ιστορίες. 

Άλλοι ερευνητές επιδιώκουν τη βαθύτερη κατανόηση των παιδιών τόσο σε επίπεδο δομικής 

οργάνωσης μιας ιστορίας (literal narrative comprehension) αλλά και σε επίπεδο νοηματικής 
οργάνωσης του κειμένου της  (inferential narrative comprehension) που σχετίζεται με τις 
υπονοούμενες και όχι σαφώς δηλωμένες πληροφορίες που περιέχει. Θεωρούν ότι η συζήτηση και οι 
ερωτήσεις που αφορούν: α) τη βασική δομή του κειμένου που διαβάζουν στα παιδιά (π.χ. ποιος ήταν 

ο κύριος χαρακτήρας, τι πρόβλημα αντιμετώπιζε, κ.λπ.) και β) τις άδηλες πληροφορίες του κειμένου 
της (σκέψεις, συναισθήματα, εσωτερικά κίνητρα των χαρακτήρων κ.λπ.), ενισχύουν σημαντικά την 
ικανότητά τους να κατανοούν δηλωτικές και λανθάνουσες πληροφορίες του κειμένου με αποτέλεσμα 
να αναδιηγούνται αλλά και αφηγούνται πιο οργανωμένα αλλά και πιο πλήρη σε έκταση και 

νοηματικό περιεχόμενο προφορικά κείμενα (Grolig et al., 2020. Silva, Strasser, & Cain, 2014).  

2.2. Η εκπαίδευση των παιδιών στην παραγωγή ψηφιακών ιστοριών  

Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στις προσχολικές τάξεις έδωσε τη δυνατότητα σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές να πειραματιστούν με διάφορες πρωτότυπες και καινοτόμες εφαρμογές, 
όπως η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών (Kosara & Mackinlay, 2013). Απαραίτητη προϋπόθεση η 
δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού πλαισίου το οποίο να επιτρέπει και να ενισχύει την 

αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους αλλά και η αξιοποίηση μιας σειράς νέων εργαλείων 
προκειμένου να εκφραστούν και να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες (Read & Markopoulos, 2013). 
Η ψηφιακή αφήγηση, όπως και η παραδοσιακή αφήγηση, περιστρέφεται γύρω από ένα συγκεκριμένο 
θέμα επιλογής των παιδιών. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή αφήγηση ερευνητές θεωρούν ότι τα 

παιδιά έχουν πιο ενεργούς ρόλους ως συν-συγγραφείς (Dorner et al. 2002. Sadik, 2008). Η ψηφιακή 
αφήγηση «απαιτεί» από τα παιδιά να συνθέτουν τις δοθήσες πληροφορίες με έναν τρόπο που θα έχει 
νόημα γι’ αυτά εξασκώντας τη δημιουργικότητα, τη διερευνητική διάθεση και την κριτική σκέψη 
τους (Hull & Katz, 2006). 

Σημαντικές παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών με 
τα μικρά παιδιά: α) Η σύνθεση της ιστορίας ως προφορικό κείμενο πρέπει να βρίσκεται σε πρώτο 
πλάνο ενώ σε δεύτερο η τεχνολογία, β) Είναι αναγκαίο να εμπεριέχει τα επτά ψηφιακά συστατικά 
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(επιλογή εικόνων, αρχικό σενάριο, βασική δομή, συζήτηση σεναρίου με τα παιδιά, συμπερίληψη των 
συναισθημάτων που αναδύονται από την ιστορία, προσθήκη παιδικής φωνής, επεξεργασία της 
δημιουργίας από τον/την εκπαιδευτικό), γ) Ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να επεξηγεί τα δεδομένα, 
να καθοδηγεί, να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια των παιδιών (Bull & Kajder, 2004. O’Byrne, et al., 

2018). 
Τρία είδη αφηγήσεων/ιστοριών παρήγαγαν παιδιά ηλικίας 6 ετών με τη βοήθεια του λογισμικού 

δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών Storybird σε ένα σχολείο της Σουηδίας: α) Συνεκτική αφήγηση 
(coherent narrative), β) Αποσπασματική αφήγηση (fragmented narrative) και γ) Ασύνδετη αφήγηση 

(disconnected narrative). (Åberg et al., 2015).   
Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας, διερευνήθηκαν οι διαφορές μεταξύ των 

ψηφιακών ιστοριών και των ιστοριών που δημιουργήθηκαν με την παραδοσιακή προσέγγιση από 
παιδιά νηπιακής ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πτυχές, όπως η δημιουργικότητα, η φαντασία 

και η έκφραση ιδεών και σκέψεων, φάνηκε να διευκολύνονται και να ενισχύονται από τη χρήση των 
web2 εργαλείων εφόσον οι ομάδες των παιδιών που προσέγγισαν με παραδοσιακό τρόπο τη 
δημιουργία ιστοριών κατανάλωσαν τον χρόνο τους στη ζωγραφική εικόνων και όχι στον σχεδιασμό 
και νοηματική σύνδεση της προφορικής ιστορίας που δημιούργησαν (Bratitsis, Kotopoulos, & 

Mandila, 2012). Στην παραγωγή ψηφιακών ιστοριών είναι αναγκαίο να παρέχεται χώρος και χρόνος 
στα παιδιά να ερμηνεύουν, με βάση τις εμπειρίες τους, τους χαρακτήρες που τους δίνονται, (Leinonen 
&  Sintonen, 2014).  Αυτές οι διαδικασίες φαίνεται να είναι πιο διαμορφωτικές και αποτελεσματικές 
από εκείνες όπου τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν ιστορίες σε συγκεκριμένο χρόνο σε 

αυστηρά ψηφιακό περιβάλλον.  

2.3. Μέθοδος της έρευνας  

• Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα η διερεύνηση των 

ερωτημάτων: 
α) Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να δημιουργούν ολοκληρωμένες και 

οργανωμένες ψηφιακές ιστορίες; 
β) Η αρχική εκπαίδευση των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών, στη βάση της 

Γραμματικής των ιστοριών, υποστήριξε αποτελεσματικά τις προσπάθειες τους στη δημιουργία 
ψηφιακών ιστοριών; 

• Δείγμα  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 78 παιδιά προσχολικής ηλικίας  4 - 6 ετών (Μ=54,89, 

SD=2,18), τα οποία φοιτούσαν σε 4 δημόσια νηπιαγωγεία του νομού Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης, 
σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Η δειγματοληψία ακολούθησε τη μέθοδο του βολικού 
δείγματος (convenience sample). Η έρευνα διήρκεσε περίπου τέσσερις (4) μήνες (Οκτώβριος-
Φεβρουάριος). Από τα 4 τμήματα νηπιαγωγείου που συμμετείχαν, τα τρία αποτέλεσαν την 

πειραματική ομάδα και το τέταρτο την ομάδα ελέγχου. 

• Μέσα συλλογής δεδομένων 

Το επίπεδο μη λεκτικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων μετρήθηκε πριν από την εφαρμογή 

του προγράμματος παρέμβασης, με το Raven Colored Progressive Matrices (Σιδερίδης, Αντωνίου, 
Μουζάκη & Σίμος, 2015). Ο συντελεστής αξιοπιστίας του Cronbach a ήταν 0,87 και η ταυτόχρονη 
εγκυρότητα ήταν 0,97. 

Η ικανότητα των παιδιών αφήγησης φανταστικών ιστοριών αξιολογήθηκε με δύο 

διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς τρόπους: 1) αφήγηση φανταστικής ιστορίας με βιβλίο χωρίς 
κείμενο και 2) αφήγηση φανταστικής ιστορίας με κάρτες. Οι φανταστικές ιστορίες παραγωγής των 
παιδιών αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τον Δείκτη Αφηγηματικής Πολυπλοκότητας (Index of Narrative 
Complexity story coding form) των Petersen, Gillam και Gillam (2008). Με βάση αυτό το κριτήριο 
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μια πλήρης αφήγηση αποτελείται από: α) τον/τους Χαρακτήρα(ες), β) ένα Πλαίσιο (τόπος, χρόνος), 
γ) ένα Αρχικό γεγονός/πρόβλημα, δ) την Εσωτερική απόκριση του βασικού χαρακτήρα, ε) ένα πιθανό 
Σχέδιο, στ) τις Δράσεις για την επίλυση του αρχικού προβλήματος, ζ) τις πιθανές Επιπλοκές, η) τις 
Συνέπειες των γεγονότων της ιστορίας. Επίσης, οι ερευνητές θεωρούν ότι μια ολοκληρωμένη 

αφήγηση είναι σημαντικό να εμπεριέχει και μια σειρά πρόσθετων στοιχείων τα οποία προσδίδουν 
ένα ιδιαίτερο υποκειμενικό χρώμα στην αφήγηση, όπως: θ) οι Διάλογοι των χαρακτήρων, ι) οι 
Αξιολογικές κρίσεις των αφηγητών/τριών, κ) οι Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι και λ) οι 
Κατάλληλες εισαγωγές και καταλήξεις. 

Τα παιδιά αρχικά αφηγήθηκαν μια ιστορία χρησιμοποιώντας ένα βιβλίο χωρίς κείμενο. Πρώτα 
πραγματοποιήθηκε μια περιήγηση στις εικόνες του βιβλίου και στη συνέχεια τοποθετούνταν οι ίδιες 
εικόνες, με κλειστό το βιβλίο, μπροστά στα παιδιά προσπαθώντας να αφηγηθούν την ίδια ιστορία. 
Όταν το παιδί παρέλειπε μια εικόνα, η ερευνήτρια επανερχόταν σ’ αυτήν, ενώ όταν το παιδί 

αντιμετώπιζε οποιαδήποτε δυσκολία, παρείχε ανοιχτές προτροπές π.χ. «Τι κάνει εδώ ο βάτραχος;» ή 
«Έχεις κάτι άλλο να πεις για την ιστορία;».  

Έπειτα, κλήθηκαν να αφηγηθούν μια ιστορία χρησιμοποιώντας 5 εικονογραφημένες κάρτες ως 
βοήθημα. Οι 5 κάρτες παρουσίαζαν μια ιστορία βασισμένη στα κύρια δομικά στοιχεία της, δηλ., τον 

κεντρικό χαρακτήρα, το αρχικό γεγονός της ιστορίας, δύο γεγονότα πλοκής και τις συνέπειες των 
γεγονότων της ιστορίας. Οι κάρτες τοποθετούνταν μπροστά τους στη  σειρά και αφού τις 
παρατηρούσαν προσεκτικά τους ζητούνταν να αφηγηθούν μια σχετική ιστορία.  

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης αξιοποιήθηκε το λογισμικό ελεύθερης πρόσβασης 

Storyjumper. Για λόγους εσωτερικής εγκυρότητας σε όλα τα παιδιά δίνονταν τα ίδια 
στοιχεία/βοηθήματα (4 χαρακτήρες και 3 σκηνές). Επίσης, είχαν οριστεί εκ των προτέρων και από 
κοινού οι διαδικασίες υποβοήθησης (scaffolding) των εκπαιδευτικών προς τα παιδιά ώστε να μην 
υπάρχουν διαφορές στους τρόπους υποστήριξης των προσπαθειών τους.  

• Υλικά 

Όλα τα επιλεγμένα βιβλία (18) ήταν καλά δομημένα αφηγηματικά κείμενα και περιελάμβαναν 
πληροφορίες με όλα τα δομικά στοιχεία των ιστοριών. Στη φάση της παρέμβασης διαβάστηκαν 8 
βιβλία και άλλα 8 βιβλία χρησιμοποιήθηκαν οι εικονογραφήσεις τους για τη δημιουργία καρτών. 

Χρησιμοποιήθηκε ένα βιβλίο χωρίς κείμενο και από ένα άλλο βιβλίο αξιοποιήθηκαν ορισμένες 
εικόνες (για την δημιουργία των 5 καρτών) για την αφήγηση φανταστικών αφηγήσεων πριν και μετά 
την παρέμβαση.  
Επτά κάρτες κατασκευάστηκαν με λέξεις που παρέπεμπαν στα αντίστοιχα δομικά στοιχεία των 

ιστοριών, με διαφορετικά χρώματα και φέροντας μία από τις ακόλουθες λέξεις: Πού;(τόπος), 
Πότε;(χρόνος), Ποιος;(κύριος χαρακτήρας), Ποιο;(πρόβλημα), Τι;(πλοκή επεισοδίων/γεγονότων), 
Πώς;(επίλυση), Τέλος, (Hansen, 2004).  

• Πρόγραμμα παρέμβασης-Πρώτη Φάση 

Η πρώτη φάση διήρκεσε 8 εβδομάδες, αποτελούμενο από πέντε επίπεδα εξάσκησης των 
παιδιών στην παραγωγή ιστοριών.  

Στο πρώτο επίπεδο, η εκπαιδευτικός διάβαζε ένα βιβλίο ακολουθώντας τις διαδικασίες της 
διαλογικής ανάγνωσης δίνοντας έμφαση στα δομικά στοιχεία της ιστορίας. Εισαγωγικά, πριν από την 

ανάγνωση, παρουσίαζε τις κάρτες με τα δομικά στοιχεία των ιστοριών και παρείχε σαφείς οδηγίες 
για τη χρησιμότητά τους στην «κατασκευή» των ιστοριών και περαιτέρω παραδείγματα από γνωστές 
ιστορίες. Στο δεύτερο επίπεδο, η εκπαιδευτικός διάβαζε τμηματικά την ιστορία ενώ έβαζε την 
αντίστοιχη φωτοτυπημένη εικόνα της ιστορίας κάτω από κάθε κάρτα, π.χ. όταν διάβαζε για το 

πρόβλημα του κύριου χαρακτήρα, έβαζε την ανάλογη εικόνα κάτω από την κάρτα με τη λέξη κλειδί 
Ποιο;. Στο τρίτο επίπεδο, με το πέρας της ανάγνωσης τα παιδιά αναδιηγούνταν την ιστορία 
χρησιμοποιώντας τις κάρτες και την εικονογράφηση ως βοήθημα, ελέγχοντας την πληρότητα της 
ιστορίας που τους διαβάστηκε. Στο τέταρτο επίπεδο, παρουσίαζε τις πέντε κάρτες που απεικόνιζαν 
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τα κύρια μέρη μιας ιστορίας και τα καλούσε να δημιουργήσουν μια ιστορία βασιζόμενα στις 
συγκεκριμένες κάρτες. Η εκπαιδευτικός υποστήριζε τις προσπάθειες των παιδιών κάνοντας 
ερωτήσεις όπως: «Παρατηρήστε προσεκτικά, πιστεύετε ότι αυτός είναι ο κύριος χαρακτήρας της 
ιστορίας μας;», «Ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα του;», «Πώς πιστεύετε ότι τελειώνει η ιστορία;». 

Στο πέμπτο επίπεδο, τα παιδιά έγραφαν την ιστορία σε ένα μεγάλο χαρτί χωρισμένο σε επτά στήλες. 
Στην κορυφή της κάθε στήλης υπήρχε η λέξη-κλειδί όμοια με αυτή των καρτών των δομικών 
στοιχείων. Τα παιδιά έγραφαν τις ιστορίες τους (ζωγραφιές, σκαριφήματα, ψευδογράμματα, 
επινοημένη γραφή κ.λπ.) τμηματικά στην αντίστοιχη στήλη. Στο τέλος, επαναλάμβαναν προφορικά 

την ιστορία που είχαν δημιουργήσει και η εκπαιδευτικός την κατέγραφε στο κάτω μέρος του χαρτιού.  
Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα δεν λάμβαναν καμία 

εξάσκηση. Μετά από κάθε ανάγνωση βιβλίου (ίδια βιβλία, ίδια σειρά) τα παιδιά ζωγράφιζαν τις 
σκηνές που θεωρούσαν ενδιαφέρουσες από την κάθε ιστορία που άκουγαν.  

• Πρόγραμμα παρέμβασης-Δεύτερη φάση 

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τα παιδιά προχώρησαν στη δεύτερη φάση, όπου 
εκπαιδεύτηκαν στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών με τη βοήθεια του λογισμικού δημιουργίας 
ιστοριών Storyjumper. Υπήρξε μια εισαγωγική περίοδος εξοικείωσης με τα επιμέρους στοιχεία του 

προγράμματος (εικόνες με χαρακτήρες, σκηνές, αντικείμενα), με το υλικό σχετικό με τη δημιουργία 
πολυμεσικού βιβλίου (εισαγωγή λεζάντας, εξώφυλλου, φωνής, μουσικής κ.λπ.), και συγχρόνως 
εκπαίδευσης στον συντονισμό των κινήσεων τους στον υπολογιστή (ποντίκι, κίνηση στην οθόνη, 
δεξί, αριστερό κλικ). 

Οι διαδικασίες εξάσκησης των παιδιών στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών ακολούθησε τα 
εξής στάδια: α) Πλήρη υποστήριξη της διαδικασίας: Η εκπαιδευτικός αρχικά δημιούργησε μια 
ψηφιακή ιστορία, ως πρότυπο, για να κατανοήσουν τα παιδιά τη διαδικασία. Οι χαρακτήρες (4), οι 
σκηνές (3) και ένα αντικείμενο ήταν κοινά σε όλες τις τάξεις. Εξηγούσε σε κάθε βήμα τις ενέργειές 

της αξιοποιώντας την τεχνική της φωναχτής σκέψης. Τα παιδιά εξέφραζαν ελεύθερα τα ερωτήματά 
τους ώστε να καλυφθούν όλες οι απορίες τους. β) Μερική υποστήριξη της διαδικασίας: Μια νέα 
ιστορία στη συνέχεια δημιουργήθηκε, με προεπιλεγμένους από τις εκπαιδευτικούς χαρακτήρες και 
σκηνές, με τη συμμετοχή όλης της τάξης. Τα παιδιά εξέφραζαν τις ιδέες τους και συμμετείχαν στη 

δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας (προαιρετικά). Η εκπαιδευτικός καθοδηγούσε και υποστήριζε τη 
διαδικασία. γ) Τα παιδιά σε πρώτο πλάνο: Στα παιδιά δίνονταν τα προεπιλεγμένα, κοινά για όλες τις 
ομάδες, βοηθήματα (χαρακτήρες, σκηνές, αντικείμενα). Στη συνέχεια, χωρισμένα σε δυάδες 
οργάνωναν προφορικά την ιστορία τους. Η εκπαιδευτικός με κατάλληλες ερωτήσεις του τύπου: 

«Ποιος θα θέλατε να είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορία σας;, Σκεφτείτε ποιο μπορεί να είναι το 
πρόβλημα του;, Τι νομίζετε ότι θα κάνει για να λύσει;» κ.λπ. προσπαθούσε να τα προκαλέσει να 
σκεφτούν το περιεχόμενο της ιστορίας. Όταν ολοκληρωνόταν το αρχικό σενάριο της ιστορίας τα 
παιδιά την κατέγραφαν, όπως μπορούσαν (ζωγραφιές, ψευδογράμματα, συμβατική γραφή) και της 

έδιναν έναν τίτλο τον οποίο έγραφαν στο εξώφυλλο του βιβλίου τους. Ακολούθως, μετέφεραν στο 
ψηφιακό περιβάλλον την ιστορία τους. Οι διάλογοι και το περιεχόμενο της ιστορίας γράφονταν σε 
μορφή φυσαλίδων και υπότιτλων από τις εκπαιδευτικούς.   

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισοδυναμίας 
των ομάδων σε όλα τα κριτήρια. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι στη μη λεκτική νοημοσύνη t=-

0,24, p>0,05,  στην αφήγηση ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο t= -0,86, p>0,05, και στην αφήγηση 
ιστοριών με κάρτες t=-0,35, p>0,05,  δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
επιδόσεων των παιδιών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Διερευνώντας τις 
διαφορές στις συγκριτικές επιδόσεις των ομάδων, οι δείκτες t-test έδειξαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές υπέρ των παιδιών της πειραματικής ομάδας στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο 
χωρίς κείμενο και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες.   
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των παιδιών μετά την παρέμβαση και δείκτες t-test 
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο και με κάρτες  

 
Διενεργήθηκε έλεγχος μετά το πρόγραμμα παρέμβασης αναφορικά με την παρουσία των 

δομικών στοιχείων στις αφηγήσεις των παιδιών με τη βοήθεια βιβλίου χωρίς κείμενο καθώς και με 

κάρτες. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των επιδόσεων των 
παιδιών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν και 
στον έλεγχο, ο οποίος αφορούσε στην παρουσία συγκεκριμένων πρόσθετων ποιοτικών κριτηρίων 
(διάλογοι, συνεκτικότητα αφήγησης, αξιολογικές κρίσεις του αφηγητή)  στις αφηγήσεις των παιδιών 

σε σχέση με την ομάδα συμμετοχής τους.  
 

Πίνακας 2.  Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (sd) και οι δείκτες F των επιδόσεων των παιδιών της πειραματικής ομάδας 

και της ομάδας ελέγχου μετά την παρέμβαση στα αφηγηματικά κριτήρια της παραγωγής φανταστικών ιστοριών με βιβλίο 

χωρίς κείμενο και με κάρτες. 

Β.χ.κ.= βιβλίο χωρίς κείμενο  

 
Αναλύσεις στις ψηφιακές παραγωγές των παιδιών της πειραματικής ομάδας 

πραγματοποιήθηκαν με το πέρας του προγράμματος παρέμβασης με σκοπό τη διερεύνηση του 

περιεχομένου τους σε δομικά και άλλα πρόσθετα κριτήρια/στοιχεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
ψηφιακές ιστορίες είχαν συγκριτικά μικρότερο μήκος από τις αφηγήσεις με βιβλίο χωρίς κείμενο, 
αλλά περιλάμβαναν μεγάλο αριθμό δομικών στοιχείων. Σε σχέση με τα πρόσθετα ποιοτικά κριτήρια 
ενώ αρχικά εντοπίζονται σε σχετικά χαμηλό βαθμό στις ψηφιακές ιστορίες των παιδιών με την 

πάροδο του χρόνου φαίνεται να ακολουθούν ολοένα αυξητική τάση (Πίνακας 3).  
 

 

Αφηγηματικές δεξιότητες Πειραματική ομάδα Ομάδα Ελέγχου  

 M sd M sd t-test 

Αφήγηση ιστοριών με βιβλίο χωρίς 
κείμενο 

17,87 2,70 7,75 2,18 
13,65 
p<0,001 

Αφήγηση ιστοριών με κάρτες 15,17 2,85 7,43 1,85 
14,55 
p<0,001 

 Πειραματική Oμάδα Ομάδα Ελέγχου  

Συνολικές επιδόσεις M sd M sd  

Αφήγηση με κάρτες-δομικά 
στοιχεία 

3,30 2,02 2,43 0,53 
F(1,58)=9,49 
p=0,003 

Αφήγηση με β.χ.κ.- πρόσθετα 
κριτήρια 

7,28 1,35 4,86 1,69 
F(1,58)=24,91 
p=0,000 

Αφήγηση με κάρτες-πρόσθετα 
κριτήρια 

3,25 2,30 2,47 1,53 
F(1,58)=8,85 
p=0,005 
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των παιδιών μετά την παρέμβαση και δείκτες t-test 
στην αφήγηση ψηφιακών ιστοριών. 

 

3. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Βασικός σκοπός διερεύνησης της παρούσας εργασίας ήταν α) εάν τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας είναι ικανά να δημιουργούν ολοκληρωμένες και κατανοητές ψηφιακές ιστορίες και β) εάν η 
προηγούμενη εκπαίδευση των παιδιών στην παραγωγή ιστοριών, μέσω των παραδοσιακ ών μοτίβων 
της Γραμματικής των ιστοριών, ενίσχυσε και υποστήριξε τις προσπάθειες δημιουργίας συνεκτικών 

και οργανωμένων ψηφιακών ιστοριών. Παρά τις διαφοροποιημένες ικανότητες των παιδιών σε σχέση 
με τις δεξιότητες χειρισμού ψηφιακού υλικού, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με κατάλληλη εξάσκηση 
καθίστανται ικανά να οργανώνουν τη σκέψη και τις δράσεις τους αποτελεσματικά δημιουργώντας 
ιστορίες οργανωμένες και κατανοητές.  

Σε αυτό συνέβαλαν: α) Κυρίαρχα, η προηγούμενη συστηματική εξάσκηση των παιδιών στη 
δομή των ιστοριών καθιστώντας τα ενήμερα ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα 
αυτές τις σύνθετες ψυχογνωστικές διεργασίες (σχεδιασμός, οργάνωση, λεκτική απόδοση του 
περιεχομένου, επανέλεγχος, αναθεώρηση), (Bratitsis, Kotopoulos, & Mandila, 2012). β) Η 

αδιαμφισβήτητη συνδρομή της εκπαιδευτικού τάξης με τις οργανωμένες και συντονισμένες 
παρεμβάσεις της (scaffolding), οι οποίες είχαν ως στόχο είτε να αναπλαισιώσουν τη σκέψη των 
παιδιών, είτε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες τους παροτρύνοντάς τα να σκεφτούν και να 
προβληματιστούν για την πιθανή εξέλιξη μιας ιστορίας αξιοποιώντας προσωπικές τους εμπειρίες 

αλλά και την προηγούμενη εμπειρία τους στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών, είτε να τα 
καθοδηγήσουν όταν αντιμετώπιζαν γνωστικά αδιέξοδα (Read & Markopoulos, 2013). Με βάση τις 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και τη μέθοδο της Γνωστικής μαθητείας η διαμεσολάβηση του 
ενήλικα ή εκπαιδευτικού στην κατανόηση και παραγωγή πολύπλοκων νοητικών διεργασιών είναι 

κομβικής σημασίας (Rogoff, 1990). γ) Το ελκυστικό και ενδιαφέρον περιβάλλον των λογισμικών 
δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών (Kosara & Mackinlay, 2013). δ) Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
δυάδων η οποία προοδευτικά ήταν πιο στοχευμένη γύρω από τη δημιουργία μιας πρωτότυπης 
ιστορίας όσο τα παιδιά γινόντουσαν πιο  έμπειρα με τις διαδικασίες διαχείρισης του λογισμικού 

(O’Byrne et al., 2018). ε) Ο χρόνος και ο χώρος που δόθηκε στα παιδιά, ιδιαιτέρως κατά την πρώτη 
φάση, να εμπεδώσουν ποικιλοτρόπως τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις όπως και η δυνατότητα να δρουν 
με πιο παραδοσιακές διαδικασίες, στη δεύτερη φάση, σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και την καταγραφή 
των ιστοριών, πριν εισέλθουν στο ψηφιακό περιβάλλον (Leinonen &  Sintonen, 2014). στ) Η τήρηση 

των επτά σημαντικών διαδικασιών που προτείνονται και υποστηρίζουν σημαντικά τις πρώιμες 
προσπάθειες των παιδιών να σκεφτούν οργανωμένα και να πράξουν ψηφιακά (Bull & Kajder, 2004). 

Η ψηφιακή αφήγηση, όπως και η παραδοσιακή, εστιάζει στην ανάπτυξη ενός 
θέματος/προβλήματος.  Σ’ αυτήν τη διαδικασία, τα παιδιά προτείνουν ιδέες, τις καταγράφουν, τις 

ξανασκέφτονται για να καταλήξουν σε μια ενδιαφέρουσα ιστορία γι’ αυτά. Στη μετάβαση από την 
παραδοσιακή στη ψηφιακή αφήγηση υπάρχουν κοινοί τόποι αλλά και διαφορετικότητες (Cherry, 
2017).  Η ψηφιακή αφήγηση υποστηρίζεται από μια ποικιλία πολυμεσικών ψηφιακών εργαλείων 

Ψηφιακές ιστορίες Αρχικές επιδόσεις Τελικές επιδόσεις 
 

 

 M sd M sd t-test 

Δομικά στοιχεία 13,14 1,67 16,29 0,95 
-4,085 
p<0,05 

Πρόσθετα κριτήρια 5,14 0,90 9,12 0,57 
-9,546 

p<0,01 
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έναντι της παραδοσιακής που υποστηρίζεται κυρίως από εικόνες. Η ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει 
ένα μείγμα γραφικών, κειμένου, ηχογραφημένης αφήγησης, ελκυστικών χαρακτήρων, σκηνών και 
μουσικής για να παρουσιάσει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποιώντας την 
τεχνολογία. Κατά συνέπεια, τα παιδιά που ενεργοποιούνται σε δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης 

εμπλεκόμενα συνδυαστικά σε διαδικασίες διερεύνησης, δημιουργίας, ανάλυσης και συνδυασμού 
οπτικών εικόνων με γραπτό κείμενο, επιτυγχάνουν την κατανόηση και την ενίσχυση ποικίλων 
πρακτικών του γραμματισμού τους (O’Byrne et al., 2018). 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Τζαβάρας Ε. Παναγιώτης  

 

Δρ.ΜΒΑ, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια συγκριτική ανάλυση της δια ζώσης με την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στους παράγοντες που συμβάλλουν στην άρση των 
εμποδίων που συναντάμε κυρίως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπό το πρίσμα των αντιλήψεων 

φοιτητών και εκπαιδευτικών. Διενεργήθηκε έλεγχος και διατύπωση υποθέσεων ώστε, να διαπιστωθεί 
η επίδραση και η στατιστική σημαντικότητα της ιδιότητας του δείγματός μας (εκπαιδευτικοί – 
φοιτητές) στις μεταβλητές.  Επιλέχθηκε η ποσοτική και περιγραφική προσέγγιση, με κοινοποίηση 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αναδείχτηκε ο εξέχων ρόλος 

του διδάσκοντα και του εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕξΑΕ), καθώς η 
έλλειψη υποστήριξης προς τους φοιτητές μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην επίτευξη των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Σε συμφωνία με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι παράγοντες που 
αποτελούν εμπόδιο στην μάθηση αλλά και που συμβάλλουν στην άρση των εμποδίων αυτών, 

σχετίζονται τόσο με τους ίδιους τους φοιτητές, όσο και με την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και 
τα παρεχόμενα εργαλεία. 
 

Λέξεις Κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕξΑΕ), Δια ζώσης εκπαίδευση, στατιστική 
έρευνα. 

Εισαγωγή 

Ζούμε στην εποχή του ηλεκτρονικού επιχειρείν, του εύκαιρου και εύκολου, για να συνάδει με 
τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής μας. Έτσι, άκμασε και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μάλιστα 



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

682 

λόγω της πανδημίας Covid-19 και του υποχρεωτικού εγκλεισμού (Lockdown) άρχισε να ανθεί και η 
υποχρεωτική τηλεκπαίδευση και τηλεργασία. Πόσο όμως  προσιτή είναι στους φοιτητές και 
εκπαιδευτικούς σε σχέση με τη συμβατική;  

Μέσα από τη μελέτη αυτή, στόχος μας ήταν να συλλέξουμε και να διερευνήσουμε απόψεις και 

στάσεις τόσο των φοιτητών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου όσο και εκπαιδευτικών αλλά 
και ακαδημαϊκών που βιώσαν τις δύο μορφές συμβατικής και αντί - συμβατικής μάθησης  
(υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης και μη) και να ανακαλύψουμε ποια είναι  η καλύτερη δυνατή και να 
προτείνουμε λοιπές βελτιώσεις  που θα μπορούσαν να την εξιδανικεύσουν. Σκοπός  της παρούσας 

έρευνας είναι η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του δείγματος από την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε σχέση με τη συμβατική, ως  προς  την εμπειρία, τον τρόπο διδασκαλίας, την επίτευξη 
των διδακτικών στόχων, τους ρόλους και τις μεθοδολογίες, την οργάνωση, τα κίνητρα μάθησης, τα 
εργαλεία μαθήματος  αλλά και τις δυσκολίες  που πιθανόν να προκύπτουν από την έλλειψη 

προσωπικής επαφής μαθητών-διδασκόντων.  

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Μπορεί η ΕξΑΕ να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της εποχής και 
αναγκαιότητα λόγω της πανδημίας και των αλλεπάλληλων περιοριστικών μέτρων, όμως δεν παύει 
να διαφέρει σε υπόσταση από την δια ζώσης εκπαίδευση.  

Ο ρόλος της αυτονομίας στην ΕξΑΕ και η μελέτη των Παναγιωτοπούλου και Μανούσου 

(2020), επιβεβαιώνει τόσο το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο διδάσκοντας στην ΕξΑΕ αλλά 
και το γεγονός ότι η έλλειψη υποστήριξης των φοιτητών (ελλιπής, μη συχνή επικοινωνία, ασάφεια 
οδηγιών και σχολίων στις εργασίες) δυσχεραίνει την πραγμάτωση της αυτονομίας τους. Μάλιστα, 
βρέθηκε ότι ο διδάσκων έχει τη δύναμη να συμβάλει θετικά στην πραγμάτωσή της, μέσω της 

καθοδήγησης και εμψύχωσης των φοιτητών. Από την άλλη, συμπεραίνουν ότι σημαντικό ρόλο 
παίζουν και τα προσωπικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των φοιτητών. Επομένως, τα εμπόδια 
σχετίζονται τόσο με τα προσωπικά γνωρίσματα όσο και με την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Χαρακτηριστικό εύρημα αποτελεί επίσης πως το εκπαιδευτικό  υλικό που χρησιμοποιείται εμποδίζει 

την αυτονομία των φοιτητών καθώς κρίνεται από τους ίδιους ως ακατάλληλο, ανεπαρκές και 
παρωχημένο. Επιπλέον, τα αυστηρά χρονικά πλαίσια παράδοσης εργασιών, οι αυξημένες 
επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις των φοιτητών παρουσιάζονται ως εμπόδια στην 
πραγματοποίηση της αυτονομίας τους. (Ναουμίδη, 2017, Τσιτλακίδου 2011), ενώ η ανάγκη 

πρόσβασης σε εξειδικευμένο ψηφιακό υλικό κατάλληλο για την ΕξΑΕ κρίθηκε από τους φοιτητές 
του ΕΑΠ αναγκαία (Παναγιωτοπούλου και Μανούσου, 2020).  

Από την άλλη, η πρόσφατη έρευνα για τις ίδιες τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ΕξΑΕ 
και δια ζώσης εκπαίδευση κατά την περίοδο του Covid-19, από τους Shambour and Abu‑Hashem 

(2021), κατέδειξε ότι η απροσδόκητη στροφή από την παραδοσιακή διδασκαλία στη διαδικτυακή 
επηρέασε αρνητικά τη διδασκαλία και την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Αυτή η «εξάντληση» 
προκαλείται από την έλλειψη εμπειρίας του διδάσκοντα στην τηλεκπαίδευση και την έλλειψη 
κατάλληλων προσανατολισμών και καθοδήγησης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Ως 

απάντηση στα ευρήματά τους, προτείνουν όπως οι σχολές ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτές να 
προσαρμοστούν θετικά στη διαδικτυακή διδασκαλία, αναπτύσσοντας τις απαιτούμενες δεξιότητες 
και γνώσεις. Ακόμη, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να προσπαθήσουν να μειώσουν το χάσμα επικοινωνίας 
και αλληλεπίδρασης μεταξύ εξ αποστάσεως εκπαίδευση και παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη. 

Επιπλέον, ο παράγοντας ηλικία έπαιξε ρόλο στη θετική προδιάθεση ως προς την ΕξΑΕ καθώς 
νεαρότεροι εκπαιδευτικοί ήταν πιο δεκτικοί προς αυτήν. 

Σίγουρα ο ρόλος του διδάσκοντα είναι πολύπλοκος, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Επείγουσας 
ΕξΑΕ λόγω πανδημίας και αυτή η «μετακίνηση» από παλαιά πρότυπα σε εκμοντερνισμένα, 

χρειάζεται ένα σύνολο επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε ο παράγοντας απόσταση να μην μετριέται 
πια γεωγραφικά αλλά παιδαγωγικά. (Παπαδημητρίου, 2014; Moore, 1980). Επιπρόσθετα, στην 
έρευνα των Ματσούκα, Βαλασίδου και Δαγλιδέλη (2021),  εντοπίστηκε ότι οι φοιτητές που είχαν 
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ικανοποιητική επικοινωνία με τους διδάσκοντες τους ήταν λιγότερο επιφυλακτικοί στην εδραίωση 
της ΕξΑΕ ως τρόπο διδασκαλίας κατά την περίοδο της πανδημίας, εντούτοις την έκριναν 
περισσότερο κουραστική μέθοδο από την δια ζώσης. Παράλληλα, σε μια άλλη έρευνα αναφορικά με 
τις αντιλήψεις των φοιτητών για την δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο 

πάλι της πανδημίας (Amir et al, 2020),  βρέθηκε ότι οι φοιτητές προτιμούσαν την συμβατική 
διδασκαλία αντί την εξ αποστάσεως, καθώς στην ΕξΑΕ ήταν δυσκολότερη η επικοινωνία και η 
εκπαιδευτική ικανοποίηση. Μόνο 44% προτιμούσαν την ΕξΑΕ έναντι της δια ζώσης, παρόλο που 
συμφωνούσαν ότι η ΕξΑΕ είχε πιο αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, όμως χρειαζόταν 

αφιέρωση μεγαλύτερου χρόνου μελέτης και επισκόπησης διδακτικού υλικού.  

Μεθοδολογία 

Η έρευνα μας διεξήχθη τον Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 2021 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 
της Google forms που περιλάμβανε 20 συνολικά ερωτήσεις. Οι 18 ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου 
χρησιμοποιώντας μια κλίμακα τύπου Likert με 5 επιλογές απάντησης (0=καθόλου, 1=ελάχιστα, 
2=μέτρια, 3= πολύ, 4=πάρα πολύ) και 2 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Ως μέθοδος δειγματοληψίας 

επιλέχθηκε η δειγματοληψία χιονοστιβάδας, καθώς το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από φοιτητές 
και εκπαιδευτικούς και ζητήθηκε να γίνει κοινοποίησή του, τουλάχιστον σε δύο  άλλους. Η 
στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με το IBM SPSS Statistics 23.  

Τα κυριότερα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 

1. Θεωρείτε πως η ΕξΑΕ επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους όπως η δια ζώσης εκπαίδευση;  
2. Θεωρείτε ότι η μη απαίτηση φυσικής παρουσίας και υποχρεωτικής παρακολούθησης 

βοηθούν στην εκπαίδευση; 
3. Θεωρείτε ότι ΕξΑΕ παρέχει μεγαλύτερη εξατομίκευση και αυτονομία σε σχέση με τη δια 

ζώσης εκπαίδευση; 
4. Η έλλειψη προσωπικής επαφής στην ΕξΑΕ αποτελεί πηγή εκδήλωσης συναισθημάτων φόβου 

και ανασφάλειας; 
5. Προτιμάτε την εξ αποστάσεως ή την δια ζώσης εκπαίδευση και γιατί; 
6. Ποιες βελτιώσεις θα προτείνατε στην ΕξΑΕ ώστε να αποδίδετε καλύτερα; 

Αποτελέσματα 

Συνολικά, συλλέξαμε 109 απαντήσεις, όπου τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματός μας 
παρουσιάζονται στους πίνακες 1,2,3 και 4. 

 
Πίνακας 1: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 1  

 

Φύλο Συχνότητα (Ν) (%) 

 Άνδρας 24 22.0 

Γυναίκα 85 78.0 

Σύνολο 109 100.0 
 

Πίνακας 2: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 2  

 

Ηλικία Συχνότητα (Ν) (%) 

 18-35 58 53.2 

36-50 43 39.4 

Άνω των 50 8 7.3 

Σύνολο 109 100.0 
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Πίνακας 3: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 3  

 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
       Συχνότητα (Ν) (%) 

 Άγαμος 50 45.9 

Έγγαμος 59 54.1 

Σύνολο 109 100.0 
 

Πίνακας 4: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 4  

 

Ιδιότητα Συχνότητα (Ν)          (%) 

 

Εκπαιδευτικός 62 56.9 

Προπτυχιακός φοιτητής 14 12.8 

Μεταπτυχιακός φοιτητής 33 30.3 

Σύνολο 109 100.0 
 

Η έρευνα μας κατέδειξε ότι το 30.3% του δείγματος είναι πολύ ικανοποιημένο από τη συνολική 
εμπειρία της εξ αποστάσεως σε σχέση με τη δια ζώσης εκπαίδευση, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 
5. 

 
Πίνακας 5: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 5  

 

Συνολική Εμπειρία Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 9 8.3 

Ελάχιστα 16 14.7 

Μέτρια 34 31.2 

Πολύ 33 30.3 

Πάρα πολύ 17 15.6 

Σύνολο 109 100.0 

 

Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης ως προς τον τρόπο διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, το 33% των ατόμων δήλωσαν μέτρια ικανοποιημένοι, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 
6. 

 
Πίνακας 6: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 6  

 

Τρόπος διδασκαλίας Συχνότητα (Ν) (%) 

 

Καθόλου 11 10.1 

Ελάχιστα 17 15.6 

Μέτρια 36 33.0 

Πολύ 28 25.7 

Πάρα πολύ 17 15.6 

Σύνολο 109 100.0 

 
Στην ερώτηση για το κατά πόσον επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι στην εξ αποστάσεως 

όπως και στην δια ζώσης, το 30.3% των ατόμων δήλωσε μέτρια, 22% πολύ, 22.9% ελάχιστα, όπως 
παρουσιάζεται στον πίνακα 7. 
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Πίνακας 7: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 7  

 

Διδακτικοί στόχοι Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 15 13.8 

Ελάχιστα 25 22.9 

Μέτρια 33 30.3 

Πολύ 24 22.0 

Πάρα πολύ 12 11.0 

Σύνολο 109 100.0 
 

Ακολούθως, η μη απαίτηση φυσικής παρουσίας και υποχρεωτικής παρακολούθησης των 
μαθημάτων δεν βοηθά καθόλου την εκπαίδευση σύμφωνα με το 25.7% των ατόμων ενώ μόνο το 
7.3% το θεώρησαν πάρα πολύ βοηθητικό, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 8  
 

Μη φυσική παρουσία &  

υποχρεωτική παρακολούθηση 
Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 28 25.7 

Ελάχιστα 31 28.4 

Μέτρια 27 24.8 

Πολύ 15 13.8 

Πάρα πολύ 8 7.3 

Σύνολο 109 100.0 
 

Για τη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου μελέτης, 31.2% των ερωτηθέντων απάντησε ότι 
βοηθά μέτρια και πολύ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 9.  

 

Πίνακας 9: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 9  

 

Διαχείριση διαθέσιμου  

χρόνου μελέτης 
Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 12 11.0 

Ελάχιστα 15 13.8 

Μέτρια 34 31.2 

Πολύ 34 31.2 

Πάρα πολύ 14 12.8 

Σύνολο 109 100.0 
 

Το 30.3% απάντησε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει πολύ μεγαλύτερη εξατομίκευση 

και αυτονομία σε σύγκριση με τη δια ζώσης, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 10.  
 

Πίνακας 10: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 10  

 

Εξατομίκευση & αυτονομία Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 18 16.5 

Ελάχιστα 18 16.5 

Μέτρια 27 24.8 

Πολύ 33 30.3 

Πάρα πολύ 13 11.9 

Σύνολο 109 100.0 
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Αναφορικά με το αν τα κίνητρα μάθησης είναι μεγαλύτερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
28.4% απάντησε ότι δεν υπάρχουν καθόλου κίνητρα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 29.4% ότι 
είναι ελάχιστα, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 11. 
 

Πίνακας 11: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 11  

 

Κίνητρα μάθησης Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 31 28.4 

Ελάχιστα 32 29.4 

Μέτρια 20 18.3 

Πολύ 14 12.8 

Πάρα πολύ 12 11.0 

Σύνολο 109 100.0 

 

Η οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι πάρα πολύ καλύτερη στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης απ’ ό,τι στη δια ζώσης από το 9.2% ενώ το 29.4% δήλωσε μέτρια, όπως 
παρουσιάζεται στον πίνακα 12. 
  

Πίνακας 12: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 12  

 

Οργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 
Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 20 18.3 

Ελάχιστα 26 23.9 

Μέτρια 32 29.4 

Πολύ 21 19.3 

Πάρα πολύ 10 9.2 

Σύνολο 109 100.0 

 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο το 6.4 % δήλωσαν ότι οι ρόλοι και μεθοδολογίες του 

εκπαιδευτικού είναι πάρα πολύ καλύτερες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ οι περισσότεροι 
απάντησαν ελάχιστα και καθόλου (27.5% και 26.6% αντίστοιχα) , όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 

13. 
 

Πίνακας 13: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 13  

 

Ρόλοι και μεθοδολογίες 

εκπαιδευτικού 
Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 30 27.5 

Ελάχιστα 29 26.6 

Μέτρια 24 22.0 

Πολύ 19 17.4 

Πάρα πολύ 7 6.4 

Σύνολο 109 100.0 

 
Σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία στη συμβατική και μη συμβατική εκπαίδευση, μόλις το 

5.5% δήλωσαν πάρα πολύ καλύτερη ενώ το 38.5% δήλωσαν καθόλου, όπως παρουσιάζεται στον 

πίνακα 14. 
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Πίνακας 14: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 14  

 

Μαθησιακή διαδικασία Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 42 38.5 

Ελάχιστα 19 17.4 

Μέτρια 27 24.8 

Πολύ 15 13.8 

Πάρα πολύ 6 5.5 

Σύνολο 109 100.0 

 
Ακολούθως, στο ερώτημα αν η κουλτούρα της δια ζώσης εκπαίδευσης δημιουργεί προβλήματα 

στους εκπαιδευόμενους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το 40.4% απάντησε αρκετά ενώ το 23.9% 
μέτρια, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 15. 

Πίνακας 15: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 15  

 

Κουλτούρα Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 12 11.0 

Ελάχιστα 26 23.9 

Μέτρια 23 21.1 

Πολύ 44 40.4 

Πάρα πολύ 4 3.7 

Σύνολο 109 100.0 

Η έλλειψη προσωπικής επαφής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πηγή εκδήλωσης 

συναισθημάτων φόβου και ανασφάλειας πολύ και μέτρια σύμφωνα με το 28.4%, όπως παρουσιάζεται 
στον πίνακα 16. 

 Πίνακας 16: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 16  

 

Έλλειψη προσωπικής επαφής Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 19 17.4 

Ελάχιστα 17 15.6 

Μέτρια 31 28.4 

Πολύ 31 28.4 

Πάρα πολύ 11 10.1 

Σύνολο 109 100.0 

Ακόμη, αναφορικά με τα εργαλεία μαθήματος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτά κρίθηκαν 
ως μέτρια από το 34.9%, πολύ καλύτερα από το 21.1% ενώ 24.8% απάντησαν καθόλου καλύτερα 

και 16.5% ελάχιστα καλύτερα από αυτά της δια ζώσης, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 17.  
 

Πίνακας 17: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 17  

 

Εργαλεία μαθήματος Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 27 24.8 

Ελάχιστα 18 16.5 

Μέτρια 38 34.9 

Πολύ 23 21.1 

Πάρα πολύ 3 2.8 

Σύνολο 109 100.0 
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Τέλος, πιστεύεται ότι ένα μοντέλο μικτής μάθησης θα βοηθούσε πολύ την εκπαίδευση από το 
34.9% των ατόμων, 20.2% πάρα πολύ και 17.4% μέτρια και ελάχιστα, όπως παρουσιάζεται στον 
πίνακα 18. 

 Πίνακας 18: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 18  

 

Μοντέλο μικτής μάθησης Συχνότητα (Ν) (%) 

 Καθόλου 11 10.1 

Ελάχιστα 19 17.4 

Μέτρια 19 17.4 

Πολύ 38 34.9 

Πάρα πολύ 22 20.2 

Σύνολο 109 100.0 

 
Για την ικανοποίηση από τη συνολική εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τον τρόπο 

διδασκαλίας, την επίτευξη των διδακτικών στόχων, τη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου μελέτης, 
την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εκδήλωση συναισθημάτων φόβου και 
ανασφάλειας λόγω της έλλειψης προσωπικής επαφής και των εργαλείων μαθήματος είναι μέτρια η 
επικρατούσα άποψη, όπως παρουσιάζεται στους πίνακες 19 και 20.  

 
Πίνακας 19: Μέση και διάμεσος τιμή 

 

 

Συνολική 

εμπειρία 

Τρόπος 

διδασκαλίας 

Διδακτικοί 

στόχοι 

Διαχείριση 

χρόνου 

N Valid 109 109 109 109 

Missing 0 0 0 0 
Mean 2.30 2.21 1.94 2.21 
Mode 2 2 2 2a 
Std. Deviation 1.151 1.187 1.204 1.171 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
Πίνακας 20: Μέση και διάμεσος τιμή 

 

 
Οργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

Έλλειψης προσωπικής  

επαφής 

Εργαλεία  

μαθήματος 

N Valid 109 109 109 

Missing 0 0 0 

Mean 1.77 1.98 1.61 
Mode 2 2a 2 
Std. Deviation 1.222 1.247 1.155 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

Για τη μη απαίτηση φυσικής παρουσίας και υποχρεωτικής παρακολούθησης, η επικρατούσα 
άποψη είναι πως βοηθά ελάχιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως και τα κίνητρα μάθησης είναι 

ελάχιστα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης, όπως παρουσιάζεται στον 
πίνακα 21. 
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Πίνακας 21: Μέση και διάμεσος τιμή 

 

 
Μη απαίτηση φυσικής 

παρουσίας 
Κίνητρα 

N Valid 109 109 

Missing 0 0 

Mean 1.49 1.49 
Mode 1 1 
Std. Deviation 1.222 1.324 

      
 

Πολύ ικανοποιημένοι είναι από την εξατομίκευση και την αυτονομία που παρέχει η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, όπως πολλές είναι και οι δυσκολίες που δημιουργεί η κουλτούρα της δια 

ζώσης εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους. Σημαντικό στοιχείο επίσης, είναι η ανάγκη πλέον για 
ένα μικτό μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο βρίσκει το δείγμα μας πολύ σύμφωνο, όπως παρουσιάζεται 
στον πίνακα 22. 

 
Πίνακας 22: Μέση και διάμεσος τιμή 

 

 
Εξατομίκευση 

& αυτονομία 
Κουλτούρα Μικτό μοντέλο 

N 
Valid 109 109 109 

Missing 0 0 0 

Mean 2.05 2.02 2.38 
Mode 3 3 3 
Std. Deviation 1.272 1.114 1.268 

 
Ελάχιστα έως και καθόλου ικανοποιημένοι είναι στο δείγμα μας από τους ρόλους και τις 

μεθοδολογίες του εκπαιδευτικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και από την μαθησιακή 
διαδικασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 23.  

 
Πίνακας 23: Μέση και διάμεσος τιμή 

 

 
Ρόλοι & 

μεθοδολογίες 

Μαθησιακή 

διαδικασία 

N Valid 109 109 

Missing 0 0 
Mean 1.49 1.30 

Mode 0 0 
Std. Deviation 1.244 1.266 

Έλεγχος και διατύπωση υποθέσεων 

Στην παρούσα έρευνα θα υπολογίσουμε επίσης, τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των 
ανεξάρτητων μεταβλητών ξεχωριστά για την κάθε ιδιότητα  (εκπαιδευτικός – φοιτητής) ώστε, να 

δούμε την επίδραση και τη στατιστική της σημαντικότητα.  
Βρέθηκαν διαφορές στη μέση τιμή, με τους φοιτητές να έχουν καλύτερη άποψη για την 

ικανοποίηση από τη συνολική εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την ικανοποίηση από τον 
τρόπο διδασκαλίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη βοήθεια που παρέχει η μη φυσική παρουσία 

και υποχρεωτική παρακολούθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την καλύτερη διαχείριση του 
διαθέσιμου χρόνου μελέτης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη μεγαλύτερη εξατομίκευση και 
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αυτονομία που παρέχεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα μεγαλύτερα κίνητρα μάθησης στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τους καλύτερους ρόλους και μεθοδολογίες του εκπαιδευτικού στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και την καλύτερη μαθησιακή διαδικασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

 

Διατυπώθηκαν υποθέσεις για να ελεγχθεί η στατιστική σημαντικότητα. Έστω  ότι: 
  
H1: Οι φοιτητές έχουν καλύτερη άποψη για τις ανωτέρω μεταβλητές 
Η0: Η ιδιότητα (εκπαιδευτικός – φοιτητής ) δεν επηρεάζει τις ανωτέρω μεταβλητές 

 
Υλοποιήθηκε t-test ανεξάρτητων δειγμάτων για να εξεταστεί η επίδραση και η στατιστική 

σημαντικότητα των ευρημάτων μας,  

• Στην ικανοποίηση από τη συνολική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Βρέθηκε ότι 
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ιδιότητας και της ικανοποίησης από 
τη συνολική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (t(107)=-1.31, p=0.193>0.05). 

• Στην ικανοποίηση από τον τρόπο διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Βρέθηκε ότι 
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ιδιότητας και της ικανοποίησης από 
τον τρόπο διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (t(107)=-0.664, p=0.508>0.05). 

• Στην άποψη για τη βοήθεια που παρέχει στην εκπαίδευση η μη φυσική παρουσία και 
υποχρεωτική παρακολούθηση. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
της ιδιότητας και της άποψης για τη βοήθεια που παρέχει η μη φυσική παρουσία και 
υποχρεωτική παρακολούθηση (t(107)=-2.975, p=0.004<0.05) και, πιο συγκεκριμένα οι 

φοιτητές θεωρούν υψηλότερη τη βοήθεια που παρέχει στην εκπαίδευση η μη φυσική 
παρουσία και υποχρεωτική παρακολούθηση. 

• Στην άποψη για καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου μελέτης στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ της ιδιότητας και της άποψης για καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου μελέτης 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης (t(107)=-2.734, p=0.007<0.05) 
και, πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θεωρούν καλύτερη τη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου 
μελέτης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης.  

• Στην άποψη για μεγαλύτερη εξατομίκευση και αυτονομία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
σε σχέση με τη δια ζώσης. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 
ιδιότητας και της άποψης για μεγαλύτερη εξατομίκευση και αυτονομία στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης (t(107)=-2.139, p=0.035<0.05) και, πιο συγκεκριμένα 

οι φοιτητές θεωρούν μεγαλύτερη την εξατομίκευση και την αυτονομία στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης. 

• Στην άποψη ότι τα κίνητρα μάθησης είναι μεγαλύτερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε 

σχέση με τη δια ζώσης. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 
ιδιότητας και της άποψης ότι τα κίνητρα μάθησης είναι μεγαλύτερα στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης (t(107)=-2.255, p=0.026<0.05) και, πιο συγκεκριμένα 
οι φοιτητές θεωρούν ότι τα κίνητρα μάθησης είναι μεγαλύτερα στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης. 

• Στην άποψη ότι οι ρόλοι και οι μεθοδολογίες του εκπαιδευτικού είναι καλύτερες στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
της ιδιότητας και της άποψης ότι οι ρόλοι και οι μεθοδολογίες του εκπαιδευτικού είναι 

καλύτερες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (t(107)=-1.911, p=0.059>0.05). 

• Στην άποψη ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι καλύτερη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε 
σχέση με τη δια ζώσης. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 
ιδιότητας και της άποψης ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι καλύτερη στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης (t(107)=-2.970, p=0.004<0.05) και, πιο συγκεκριμένα 
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οι φοιτητές θεωρούν ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι καλύτερη στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης. 

Περιορισμοί 

Όπως και σε κάθε ερευνητικό εγχείρημα, έτσι και στην παρούσα έρευνα υπάρχουν περιορισμοί. 
Συγκεκριμένα, ο αριθμός του δείγματος δεν είναι αντιπροσωπευτικός ως προς την πληθυσμιακή 
κάλυψη Ελλάδος ή Κύπρου. Οι λόγοι είναι ο περιορισμένος χρόνος που είχαμε στην διεξαγωγή της 

έρευνας καθώς και η νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία δεν μας επέτρεψε να 
λάβουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό δείγματος φοιτητών Πανεπιστημίου. Επιπλέον, από σχόλια που 
έχουμε λάβει και μετά από προσεκτική επαναξιολόγηση, αντιληφθήκαμε ότι θα έπρεπε να 
συμπεριλάβουμε και ερωτήματα αναφορικά με τη σχέση του ερωτώμενου με την τεχνολογία καθώς 

θεωρείται βαρυσήμαντος παράγοντας ως προς την επίτευξη μαθησιακών στόχων στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Θα ήταν χρήσιμη μια μελλοντική μελέτη πάνω στο κομμάτι αυτό.  

Συζήτηση - Προτάσεις 

Σε μια συγκριτική ανάλυση των δύο μορφών εκπαίδευσης, συμπεραίνουμε ότι η αμφίδρομη  
επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας για 
την επιτυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σπυροπούλου, 2019). Τα πορίσματα της έρευνάς μας, 

ιδιαίτερα μέσα από τις ανοιχτές ερωτήσεις επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των Παναγιωτοπούλου και 
Μανούσου (2020), ότι η έλλειψη καθοδήγησης, η έλλειψη παροχής συγκεκριμένων οδηγιών από τους 
διδάσκοντες και η ελλιπής, μη συχνή επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτικών αποτελούν 
σημαντικά εμπόδια στην πραγμάτωση της αυτονομίας τους και δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο 

και την αίγλη της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.  
Αναλυτικά, μέσα από τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις λάβαμε πολλές και ενδιαφέρουσες οπτικές 

που μας βοηθούν σε περαιτέρω μελέτη αλλά και βελτιώσεις στο χώρο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στο ερώτημα, κατά πόσον προτιμούν την εξ αποστάσεως ή την δια 

ζώσης εκπαίδευση και γιατί, 60.5% δήλωσαν ότι προτιμούν τη δια ζώσης εκπαίδευση λόγω της 
αμεσότητας και της κοινωνικής επαφής. Στην τελευταία μας ερώτηση, αναφορ ικά με το ποιες 
βελτιώσεις θα προτείναν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ώστε να αποδίδουν οι ίδιοι καλύτερα, οι 
απόψεις ποικίλουν. Οι κυριότερες βελτιώσεις που προτάθηκαν είναι οι εξής: καλύτερος 

προγραμματισμός διδασκόντων, συχνότερες τηλεδιασκέψεις και διδασκαλία σε μικρές ομάδες, 
συστηματικός έλεγχος και αξιολόγηση, εβδομαδιαία σεμινάρια και συχνότερη επικοινωνία 
φοιτητών-καθηγητών, δια-δραστικά εργαλεία, χρήση κάμερας και δέσμευση με παρουσίες, υλικό 
προσαρμοσμένο στη φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και ποικιλία ασκήσεων. 

Υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στις απόψεις εκπαιδευτικών και φοιτητών για τη βοήθεια 
που παρέχει η μη φυσική παρουσία και υποχρεωτική παρακολούθηση στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, την καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου μελέτης στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, τη μεγαλύτερη εξατομίκευση και αυτονομία που παρέχεται στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, τα μεγαλύτερα κίνητρα μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την καλύτερη 
μαθησιακή διαδικασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμαι ότι η αντιλήψεις των ανθρώπων που αποτέλεσαν το δείγμα μας έχει 
επηρεαστεί από το γενικότερο κλίμα της πανδημίας και του εγκλεισμού, εξ ‘ου και η προτίμηση προς 

την δια ζώσης εκπαίδευση. Από την άλλη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα πορίσματα, αν και 
μικρό το δείγμα, εντούτοις η προτίμηση είναι ξεκάθαρη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και σε 
μελλοντικές μελέτες τις παραπάνω παραμέτρους. Στόχος μας είναι να λάβουμε και να 
επικοινωνήσουμε την «μεγάλη εικόνα» και να προτρέψουμε για βελτιώσεις στην εξΑΕ ή να 

προτείνουμε ένα συνδυασμό π.χ. μεικτής μάθησης με ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών-
φοιτητών αλλά και ενεργό ρόλο του διδασκάλου, σε υποστηρικτικό και ψυχολογικό πεδίο δράσης 
απέναντι στους φοιτητές του, ενισχύοντας τα κίνητρα του για μάθηση και εκπαιδευτική πρόοδο. Ένα 
μοντέλο μεικτής μάθησης αποζητά το μεγαλύτερο μέρος του δειγματικού μας πληθυσμού και έρχεται 
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σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, ειδικά σε ένα κατάμεστο ακροατήριο, όπου ο ακαδημαϊκός 
αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των διαφορετικών φοιτητών, η μεικτή μέθοδος  «μπορεί να 
καταστήσει το μαθησιακό περιβάλλον πιο ευέλικτο φέρνοντας μαζί την πρόσωπο με πρόσωπο και 
την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και των δυο 

μεθόδων» (Κύρμα & Μαυροειδής, 2015, σ.33). Επομένως, πέρα από την υποχρεωτική εξΑΕ λόγω 
της πανδημίας, «οφείλουμε να δούμε  την επόμενη μέρα ως προς την υποστήριξη της κριτικής 
σκέψης, την ενίσχυση της χρηματοδότησης, της θεσμικής αυτοτέλειας των πανεπιστημίων και της 
έρευνας, καθώς και ως προς την εξασφάλιση του δικαιώματος στη γνώση για όσους φοιτητές και 

φοιτήτριες προέρχονται από κοινωνικά στρώματα που πλήττονται από τις όποιες οικονομικές 
μεταβολές». (Αγγελόπουλος, 2020, σ.9).  
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Κοψιδάς Οδυσσέας  

Μεταδιδακτορικός ερευνητής ΑΠΘ 
 

Περίληψη 

Η ερημοποίηση είναι μία σοβαρή απειλή σε περιοχές ξηρές και ημίξηρες όπως τα 

οικοσυστήματα βορείως της Μεσογείου. Η υποβάθμιση του εδάφους σε ημιάνυδρες περιοχές είναι 
το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και φυσικών οικοσυστημάτων. 
Οι ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές πιέσεις και τα φυσικά φαινόμενα π.χ. φυσικές πυρκαγιές, 
πλημμύρες, παίζουν σημαντικό ρόλο. Κύριες συνέπειες είναι η εκτεταμένη διάβρωση εδάφους, η 

αλάτωση των υπογείων υδάτων και η μείωση της γονιμότητας των εδαφών. Χρησιμοποιούνται 
μοντέλα πρόγνωσης του φαινομένου και δείκτες παρακολούθησης που προβλέπουν την εξέλιξη της 
ερημοποίησης σε περιοχές υψηλού κινδύνου και εκτιμούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Με βάση 
τα αποτελέσματα, οι επιστήμονες προχωρούν σε μέτρα παρέμβασης για αναστροφή του αρνητικού 

φαινομένου. Μία in-situ δράση, είναι η προσθήκη οργανικού υλικού και θρεπτικών στο επιφανειακό 
στρώμα του εδάφους. Το Εθνικό σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων και η χρήση 
δορυφορικής τεχνολογίας (GIS), όπως και οι διακρατικές συνεργασίες είναι μερικές στρατηγικές για 
την καταπολέμηση της ερημοποίησης. 

 
Λέξεις κλειδιά: Ερημοποίηση, διάβρωση, αλατοποίηση, αειφορία, αποκατάσταση  

1. Εισαγωγή 

Τα παρελθόντα έτη μεγάλες περιοχές του πλανήτη μας έχουν υποστεί μεγάλες μεταπτώσεις και 
αλλοιώσεις ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Οι αλλοιώσεις αυτές αφορούν τόσο 
στην ποιότητα, γονιμότητα του εδάφους όσο και στη χλωριδοπανίδα που υποστηρίζει. 

Οικοσυστήματα ανά τους αιώνες έχουν αλλάξει δραματικά τον χαρακτήρα τους. Πολλά 
εξαφανίστηκαν ολοσχερώς, κάποια άλλα υποφέρουν από εξαντλητική μείωση της βιοποικιλότητάς 
τους λόγω φυσικών αιτιών, ξαφνικές πυρκαγιές, εκρήξεις ηφαιστείων ή ανθρωπογενών πιέσεων 
μέσω της υπέρμετρης οικονομικής εκμετάλλευσης. Οι γεωγραφικές ενότητες στις οποίες 

αναπτύχθηκαν μεγάλοι πολιτισμοί του παρελθόντος υφίστανται τις συνέπειες συνολικής 
υποβάθμισής τους σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι άκριτες υλοτομήσεις, η αύξηση του πληθυσμού και η 
δημιουργία οικονομικών ζωνών εκμετάλλευσης για τη συντήρηση των ανθρωπίνων πληθυσμών 
επέτειναν την κατάσταση. Η παρεμβατικότητα του ανθρώπου στην ποιότητα και ποσότητα των 

γλυκών νερών, στην ποιότητα του αέρα και στις καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι κάτι από 
περισσότερο εμφανής. Η έντονη ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως προαπαίτηση για την 
ανάπτυξη και η εκμετάλλευση του υπεδάφιου πλούτου οδηγούν στην επικείμενη εξάντληση των μη 
ανανεώσιμων πηγών του πλανήτη και επιτείνουν το ενισχυμένο «ανθρωπογενές» φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και τις αναταραχές στις κλιματικές ζώνες του πλανήτη (Γεωργιάδης κ.ά., 2004; 
Martinez-Sanchez et al., 2011). 
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1.1 Ανάλυση του φαινομένου 

Η εκδήλωση του φαινομένου της ερημοποίησης έχει αναγνωριστεί πλέον, ως μία από τις 

σημαντικότερες απειλές για τον πλανήτη μας. Και τούτο διότι δε συνιστά απλώς ένα περιβαλλοντικό 
πρόβλημα καθώς έχει εκφάνσεις οικονομικές αναπτυξιακές και κοινωνικές.  

Η ερημοποίηση (desertification) με βάση τον ορισμό των ορισμό του περιβαλλοντικού 
προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP, 1994) είναι η «H υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, 

ημίξηρες και ύφυγρες περιοχές, ως αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της 
κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων» (UNESCO, Earth Summit +5, 
implementation of Agenda 21). Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της 
Ερημοποίησης, γνωστή ως (United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD), ετέθη 

σε ισχύ το Δεκέμβριο του 1996 και έκτοτε έχει επικυρωθεί από πολλές χώρες (Zanolla, 2006).  
Βασικός στόχος της UNCCD είναι η καταπολέμηση της ερημοποίησης και η άμβλυνση των 

επιδράσεων της ξηρασίας σε περιοχές που υφίστανται σοβαρή ξηρασία ή ερημοποίηση ιδιαίτερα 
στην Αφρική. Αντίδοτο σε μία τέτοια προοπτική είναι η εφαρμογή δράσεων πολυεπίπεδα. Οι 

στρατηγικές αυτές σκοπεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας, στην προώθηση βιώσιμης διαχείρισης 
των εδαφών και των υδάτινων πόρων επιφανειακών και μη, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται άμεσα από το φαινόμενο αυτό και τελικά στη σταδιακή 
αποκατάσταση του εδάφους που υποβαθμίστηκε στα προηγούμενα χρόνια για επίτευξη καλύτερης 

παραγωγικότητας, αειφορίας και εξάλειψης του κινδύνου μελλοντικής εμφάνισης του φαινομένου 
της ερημοποίησης (Zanolla, 2006). 

Εκτιμάται ότι περισσότερο από το 40% της επιφάνειας της γης είναι ξηρές και ημίξηρες 
περιοχές και παρουσιάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό προβλήματα ερημοποίησης. Να 

σημειωθεί ότι με βάση τις εκτιμήσεις του (Office to Combat Desertification and Drought, UNSO), 
πλέον του 1 δισεκατομμυρίου κατοίκων διαβιούν σε τέτοιες περιοχές. Είναι επομένως πρόδηλες οι 
κοινωνικοοικονομικές αναταραχές που δύναται να προκληθούν από ενδεχόμενη επίταση του 
φαινομένου με κύρια την έκρηξη τοπικών πολέμων (π.χ. για την κυριαρχία και χρήση ποσίμων 

υδάτων) και ρεύματα μετανάστευσης προς εδάφη περισσότερο παραγωγικά (Veron, et al., 2006). 
Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά των αιτιών εμφάνισης της ερημοποίησης ανάμεσα 

στις οποίες είναι και φυσικά αίτια όπως οι τυχαίες πυρκαγιές, με εστιασμό σε τεχνικές 
παρακολούθησης και επέμβασης για την αποτροπή και την τελική αποκατάσταση των πληγεισών 

φυσικών ζωνών. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Διεθνείς οργανισμοί και τρόπος δράσης 

Σύμφωνα με την (UNCCD) η υποβάθμιση του εδάφους ορίζεται ως η μείωση ή η απώλεια της 
βιολογικής και οικονομικής παραγωγικότητας των καλλιεργημένων εδαφών, ποτιστικών και 
αρδευομένων, βοσκοτόπων ή δασικών εκτάσεων, ως αποτέλεσμα δράσης φυσικών φαινομένων, 

τοπικής πανίδας ή ανθρώπινης δραστηριότητας.  
Τα προγράμματα δράσης επίσχεσης του φαινομένου, εφαρμόζονται σε τοπικό, περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο. Τοπικές αρχές, επιστήμονες εμπειρογνώμονες, καλλιεργητές, ερευνητές, μη 
κυβερνητικοί οργανισμοί και εθελοντικές οργανώσεις μετέχουν σ’ αυτές. Η σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών (UNCCD) έχει θεσμοθετήσει τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών The (Conference of 
the Parties, COP), ως διοικούσα αρχή και όργανο λήψης αποφάσεων. Η (COP), εάν απαιτηθεί, 
αναθεωρεί τακτικές υλοποίησης των δράσεων κατόπιν εξετάσεως των ετησίων εκθέσεων που 
ζητούνται περιοδικά από τις συμβαλλόμενες χώρες. 

Η UNCCD ορίζει πέντε περιφερειακά παραρτήματα. Η βόρεια Μεσόγειος όπου υπάγεται η 
Ελλάδα ανήκει στο Παράρτημα IV. Τα λοιπά Παραρτήματα είναι της Αφρικής της Ασίας, της 
Λατινικής Αμερικής με την Καραϊβική και εκείνο της Κεντρικής και Αν. Ευρώπης. Παραδόξως,  η Β. 
Αμερική δεν αναφέρεται πουθενά, αν και είναι γνωστό ότι οι μεσοδυτικές πολιτείες των Η.Π.Α. και 
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η βόρεια Καλιφόρνια αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ερημοποίησης και απομείωσης των 
υπογείων υδάτων τους. Κάποιες χώρες ανήκουν ταυτόχρονα σε περισσότερα  από ένα Παραρτήματα, 
(Σλοβενία, Αλβανία, Βοσνία και Κροατία ανήκουν στα Παραρτήματα IV και V) (Zanolla, 2006).  

Οι πληγείσες περιοχές καλούνται να εκπονήσουν Εθνικά Σχέδια Δράσης (National Action 

Plans, NAP) στα οποία προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες  που συντελούν στην ερημοποίηση 
και υιοθετούνται τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμησή της. Οι συμβαλλόμενες χώρες 
εκπονούν περιφερειακά (Regional Action Programmes, RAP) και υποφερειακά (Subregional Action 
Programmes, SRAP) προγράμματα δράσης. Τα προγράμματα αυτά προωθούν κοινά προγράμματα 

για τη βιώσιμη διαχείριση διασυνοριακών φυσικών πόρων (Zanolla, 2006; UNFCCC).  
Στο Παράρτημα IV της βορείου Μεσογείου το 32% της αναφερομένης επιφάνειας είναι ξηρό, 

ημίξηρο ή υγρό, ύφυγρο. Ειδικότερα αναφέρονται: 

• Ημίξηρες κλιματικές συνθήκες που πλήττουν μεγάλες εκτάσεις, εποχιακές ξηρασίες, 
μεταβλητότητα βροχοπτώσεων και αιφνίδιες βροχοπτώσεις υψηλής έντασης.  

• Εδάφη επιρρεπή στη διάβρωση και με φτωχό επιφανειακό στρώμα χώματος.  

• Έντονο ανάγλυφο με απότομες κλίσεις και ποικιλομορφία. 

• Απομείωση των δασικών επιφανειών λόγω των συχνών πυρκαγιών.  

• Αδυναμία σωστής εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων με προβλήματα χημικής ρύπανσης, 

υφαλμύρινσης παράκτιων περιοχών, λιπασματοποίησης, ταπείνωσης του υδροφόρου 
ορίζοντα. 

• Μερική εγκατάλειψη των καλλιεργουμένων εδαφών. 

• Συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε παράκτιες περιοχές και περιοχές μικρής 
έκτασης, ως αποτέλεσμα της υπερμεγέθους αστικής ανάπτυξης, των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων, του τουρισμού (υπεράντληση των τοπικών φυσικών πόρων) και της 
εντατικής γεωργίας με χρήση τεχνικών άρδευσης (Zanolla, 2006).  

Το 2000 ετέθησαν οι αρμοδιότητες (Terms of Reference, ToR), για τα περιφερειακά (RAP) και 
υποφερειακά (SRAP) προγράμματα δράσης στο εν λόγω Παράρτημα και άρχισε να υλοποιείται το  

πρόγραμμα της Ε.Ε. (MEDRAP) έως το 2004. Στόχος του ήταν η υποστήριξη του υποπεριφερειακού 
προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση της ερημοποίησης στις χώρες της βόρειας Μεσογείου 
(Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία). Επιστημονικές ομάδες καθόρισαν τις 
ευαίσθητες περιοχές και υιοθέτησαν στρατηγικές για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων του εδάφους, 

των υδάτινων πόρων καθώς και για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Μεταξύ των ετών 1999-
2002 έγινε προσθήκη νέων μελών στην Περιφέρεια του Παραρτήματος IV (Κύπρος, Σλοβενία, 
Κροατία, Μάλτα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη) (Zanolla, 2006).  

Το 2004 οι συμβαλλόμενες χώρες συνεφώνησαν στην ίδρυση τοπικών θεματικών δικτύων 

(Regional Thematic Network, RTN) και επανακαθόρισαν τις σχετικές αρμοδιότητες (ToR). Πολλά 
έργα-δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τα MEDALUS, 
DESERTLINKS, MEDACTION, GEORANGE, LADAMER, REACTION, DESURVEY & 
DESIRE (Zanolla, 2006). 

2.2 Η ερημοποίηση στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα επικύρωσε την υπογραφή της Σύμβασης για την καταπολέμηση της ερημοποίησης 

το 1997 με το Νόμο 2468. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης 
(Greek National Committee for Combating Desertification, GNCCD), ιδρύθηκε το 1996 με την 
Υπουργική Απόφαση 96990/9361/11712. Αποτελεί το εθνικό συντονιστικό όργανο για την 
υλοποίηση της UNCCD. Η εν λόγω Υ.Α. προάγει την έρευνα για την προστασία των υδάτινων 

πόρων, συντονίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων δράσεων και φροντίζει 
για την ορθή ενημέρωση του κοινού. Η Εθνική επιτροπή επιφορτίστηκε για την προετοιμασία και 
τελική έγκριση της (Κοινής Υπουργικής Απόφασης, Κ.Υ.Α.) 974/2001 που αποτελεί το Ελληνικό 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Ερημοποίησης (Ε.Ε.Σ.Δ.Ε.), για την άμβλυνση των προβλημάτων 
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που επιφέρει στη χώρα μας. Μετά τη δημοσίευση του Εθνικού Σχεδίου όλα τα εμπλεκόμενα 
υπουργεία σχεδίασαν σειρές δράσεων στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους. Για την εκκίνηση των 
προγραμμάτων δράσεων επελέχθησαν έξι πιλοτικές περιοχές όπου παρουσίαζαν τα σημαντικότερα 
προβλήματα.  

• Οι λοφώδεις περιοχές της κεντρικής Θεσσαλίας, εξαιτίας της εκτεταμένης διάβρωσης και της 
μη ορθολογικής άρδευσης των καλλιεργειών. 

• Η ανατολική Κρήτη πέραν της γραμμής Ηρακλείου Τυμβακίου εξαιτίας των δυσμενών 
βιοκλιματικών, φυσιογραφικών, υδρολογικών και εδαφικών συνθηκών, της υπερβολικής 
τουριστικής ανάπτυξης. 

• Η Αττική λόγω των ισχυρών ανθρωπογενών πιέσεων που δέχεται.  

• Η δυτική πλευρά της Λέσβου ένεκα της υπερβόσκησης και της κακής διαχείρισης των 
βοσκοτόπων. 

• Τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου λόγω της φυσικής ξηρότητας του κλίματος, της έντονης 

αιολικής διάβρωσης, της ανθρωπογενούς πίεσης από τις τουριστικές δραστηριότητες και την 
εγκατάλειψη των γεωργικών γαιών. 

• Η πεδιάδα του Κιλκίς (κεντρική Μακεδονία) λόγω των ισχυρών πιέσεων στις γαίες και στα 

δάση της, την ξηρότητα του κλίματος και τις έντονες διαβρώσεις του εδάφους. 

• Κριτήρια εκτίμησης του βαθμού της ερημοποίησης όπως προτάθηκαν από τη FAO/UNEP 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Παράλληλα δίνεται ο χάρτης δυνητικού κινδύνου 
ερημοποίησης της χώρας μας (Εικόνα 1). 

 

Πίνακας 1 Κριτήρια εκτίμησης του βαθμού της ερημοποίησης όπως προτάθηκαν από τη FAO/UNEP (1984)  

(Veron et al. 2006). 

 
Μεταβλητή Όρια τιμών κάθε κλάσης 

 
Ελαφριά Μεσαία Σοβαρή 

Πολύ 

σοβαρή 

Φυτοκάλυψη     
Φυτοκάλυψη με πολυετή φυτά  >50 50–

20  
20–

5  
<5 

Κατάσταση λειβαδιών (%)  >75 50–

75  

20–

50  

<25 

Πραγματική παραγωγικότητα 
(% του δυναμικού)  

85–
100  

65–
85  

25–
65  

<25 

Διάβρωση νερού     

Κατάσταση επιφανείας  
(% της επιφάνειας) 

Αμμοχάλικο 
και πέτρες 
<10 

Πέτρες 
και 
ογκόλιθοι 
10-25 

Ογκόλιθοι 
και 
βράχοι 
25-50 

Ογκόλιθοι 
και 
εμφάνιση 
βράχων>50 

Τύπος διάβρωσης     
Εκτεθειμένο υπέδαφος(% επιφάνεια) <10 10–

25  
25–

50  
>50 

Έδαφος που υφίσταται  

διάβρωση νερού (%) 

<10 10–

25  

25–

50  

>50 

Πάχος επιφανειακού χώματος (cm) >90 90–
50  

50–
10  

<10 

Απώλειες επιφανειακού χώματος (%)     

Βάθος επιφανειακού χώματος <1m 25 25–
50  

50–
75  

>75 
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Βάθος επιφανειακού χώματος >1m 30 30–
60  

60–
90  

>90 

Πραγματική παραγωγικότητα 
(% του δυναμικού) 

85–
100  

65–
85  

25–
65  

<25 

Αιολική διάβρωση     
Επιφάνεια καλυπτόμενη από λοφίσκους (%)  <5 5-15 15-30 >30 
Εκατοστιαία κάλυψη με αμμοχάλικο της 
επιφάνειας εδάφους 

<15 15-30 30-50 >50 

Αλμύρινση     
Μορφολογία     
Ηλεκτρική αγωγιμότητα εδάφους 
(mmhos/cm) 

<4 4-8 8-16 >16 

Ανταλλάξιμο νάτριο (%) <5 5-20 20-45 >45 
Απόδοση σοδειάς (% δυναμικού) 85-100 65-85 20-65 >45 
Περιοχές που υπέστησαν επίδραση (%) <5 5-20 20-50 >50 

 

 
Εικόνα 1. Χάρτης κινδύνου ερημοποίησης στην Ελλάδα  

(Πηγή: Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, 2000)  

 

2.3 Δείκτες παρακολούθησης της εξέλιξης της ερημοποίησης 

Για την καλύτερη παρακολούθηση της ερημοποίησης προτάθηκαν και καθιερώθηκαν στην 
επιστημονική κοινότητα οι δείκτες ερημοποίησης. Οι δείκτες ερημοποίησης είναι ένας αξιόπιστος 

τρόπος παρακολούθησης της πορείας του φαινομένου σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. 
Με το πρόγραμμα παρακολούθησης εκδήλωσης της ερημοποίησης, (Desertlinks) το 2004, 

δημιουργήθηκε μία βάση γνώσεων από συλλεχθείσες πληροφορίες, αξιοποιώντας σωρευμένη 
επιστημονική εμπειρία για το εν λόγω θέμα. Αποτέλεσμα της μακρόχρονης έρευνας ήταν η  πρόταση 

για χρήση 148 δεικτών, ως επιστημονικό εργαλείο, για την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων 
υποβάθμισης του εδάφους και τις φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειές του. Το σύστημα 
αυτών των δεικτών είναι το (Desertification Indicators for Med Europe, DIS4ME) με εφαρμογή στον 
Μεσογειακό χώρο, που διαγιγνώσκει την έναρξη του φαινομένου, αξιολογεί την κρισιμότητα 

εκδήλωσης και προχωρεί σε βαθιά κατανόηση του προβλήματος. Άλλα παρόμοια συστήματα 
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δεικτών χρησιμοποιούνται σε έτερα μεταγενέστερα ερευνητικά προγράμματα ήτοι Desertnet, 
Lucinda, Fao-Lada, Desire κ.ά. (Vanmaercke et al., 2011). 

Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται 78 κύριοι δείκτες ελέγχου της ερημοποίησης που προτάθηκαν 
κατά την έναρξη λειτουργίας της βάσης πληροφοριών DIS4ME και σχετίζονται με την αποσάθρωση 

και διάβρωση του εδάφους (Vanmaercke et al., 2011). Οι δείκτες εμπίπτουν σε υποκατηγορίες όπως 
οι κάτωθι:  

• Φυσικοί και οικολογικοί δείκτες (Physical and ecological indicators)  

• Οικονομικοί δείκτες (Economic indicators)  

• Κοινωνικοί δείκτες (Social indicators)   

• Οργανωτικοί δείκτες (Institutional indicators) και 

• Σύνθετοι δείκτες (Composite indicators)   

Έχει καταδειχθεί επιστημονικά ότι η απόδοση διαστρωμάτωσης (Sedimentation Yield, SY) σε 
(t/km2/έτος), αποτελεί έναν ασφαλή δείκτη ελέγχου του κινδύνου ερημοποίησης των λεκανών 
απορροής στις περιοχές της Μεσογείου. Στις δράσεις των κρατών μελών για την περίοδο 2008 -2018, 
της σύμβασης (UNCCD), περιλαμβάνεται η υποχρέωση παρακολούθησης ανθρωπογενών, φυσικών 

και λοιπών επιπτώσεις που οδηγούν στην ερημοποίηση και η αποστολή ετήσιας αναφοράς στους 
συντονιστές των δράσεων αυτών, κάνοντας χρήση έντεκα κυρίων δεικτών για το σκοπό αυτό 
(UNCCD). 

Οι τιμές της απόδοσης διαστρωμάτωσης εισάγονται σε μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου 

εκδήλωσης διάβρωσης. Το μοντέλο Pesera ή το Eurosem είναι μερικά από αυτά που 
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Άλλα μοντέλα κάνουν πρόγνωση διάβρωσης του εδάφους, 
όπως τα Creams, Lisem, Medrush, Serae, Wepp, Fudsem και Erosion-3D. 

Η διάβρωση του εδάφους μεταφράζεται σε μείωση του παραγωγικού μέρους του πάχους του 

εδάφους. Αναφερόμαστε στο έδαφος εκείνο που είναι πλούσιο σε οργανικά υλικά (χουμικά) και 
θρεπτικές ουσίες ικανές να συντηρήσουν μία πλούσια φυσική βλάστηση, συνεπώς καλλιέργειες και 
δυνατότητα βόσκησης ώστε να συντηρείται εντόπια πανίδα, και εν γένει, αξιόλογες βιοκοινωνίες 
στην περιοχή ελέγχου. 

Υποβάθμιση του εδάφους παρουσιάζεται μέσω της αλάτωσης (salinization), ή αλμύρινσης του 
εδάφους. Μία τέτοια προοπτική οδηγεί στην παύση εκμετάλλευσης μέσω καλλιεργειών. Η διαρ κής 
παρακολούθηση των περιοχών που κινδυνεύουν με αλάτωση γίνεται μέσω δεικτών χημικής 
υποβάθμισης. Ως τέτοιοι δείκτες αναφέρονται η κατάσταση αλάτωσης (salinization state) και ο 

ρυθμός αλάτωσης (salinization rate). 
Η αλατότητα των εδαφών είναι ένας περιοριστικός παράγων στην ανάπτυξη και δτην απόδοση 

των καλλιεργειών. Μελέτες ετών έχουν καταδείξει ότι η αλμύρινση και γενικά τα πλούσια εδάφη σε 
νάτριο έχουν αρνητικές επιδράσεις στην ενζυματική δραστηριότητα και στην κυτταρική φυσιολογία 

του μικροβιακού κόσμου του χώματος. Ένας δείκτης εντοπισμού του προβλήματος αυτού είναι η 
μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Για την κατάσταση αλάτωσης λαμβάνονται τιμές της 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Electrical Conductivity, EC) (dS m -1, στους 25οC).  

Η αυξημένη αλάτωση προκαλεί προβλήματα κατακράτησης του νερού εξαιτίας της αυξημένης 

οσμωτικής πίεσης στα διαλύματα του εδάφους. Σε εδάφη με προχωρημένη αλμύρινση, η σώρευση 
ιόντων Na+ και Cl- λειτουργεί με τρόπο ανασχετικό στη λήψη θρεπτικών N, P και ιόντων Ca2+, K+. 
Παράλληλα, εμφανίζονται διαταραχές στην ανταλλαγή αερίων, στην πρωτεϊνοσύνθεση, στη 
φωτοσύνθεση ακόμη και τοξικότητα στα φυτά. Βέβαια, κάθε τύπος φυτού εμφανίζει διαφορετική 

ανοχή σε καταστάσεις αλμύρινσης. Για το ρυθμό αλάτωσης ελέγχονται τιμές αγωγιμότητας από 
διαφορετικές χρονικές περιόδους στις ίδιες περιοχές ελέγχου (Martinez-Sanchez et al., 2011; Tejada 
et al., 2006). 

 
Πίνακας 2. 78 κύριοι δείκτες ελέγχου της ερημοποίησης της βάσης πληροφοριών DIS4ME για περιοχές της Μεσογείου 

(Vanmaercke et al. 2011) 
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Φυσικοί και οικολογικοί δείκτες Οικονομικοί δείκτες 

Κλίμα Αγρο-περιβαλλοντική διαχείριση 

1 Βροχόπτωση 44 Αγρο-περιβαλλοντική διαχείριση 

2 Διάβρωση από τη βροχή 45 Δείκτης ποιότητας διαχείρισης  
Απορροή 46 Οργανική γεωργία 

3 Ιζηματογένεση φράγματος 47 Αποκατάσταση προβληματικών εδαφών 
4 Πυκνότητα υδρολογικού δικτύου 48 Αποκατάσταση περιοχών εξορύξεων 

5 Διάβρωση 49 Μέτρα προστασίας  διάβρωσης εδαφών 
6 Συχνότητα πλημμυρών 50 Μέτρα προστασίας εδαφικού νερού 
7 Μορφολογία πεδίων πλημμυρών και 

ρεμάτων 
51 Αειφόρος γεωργία 

8 Έκταση αδιαπέραστης επιφάνειας  52 Αναβαθμοί γης (παρουσία) 
9 Σχέση απορροής και βροχόπτωσης Χρήση γης 

10 Κατώφλι απορροής 53 Καλλιεργούμενη έκταση προς ημιφυσική 
βλάστηση 

11 Διαπερατότητα εδάφους 54 Έκταση περιθωριακών εδαφών 

Εδάφη 55 Εγκαταλελειμμένη γεωργικά γη 
12 Υδρομορφία 56 Εξέλιξη καλλιέργειας γης 
13 Κίνδυνος διάβρωσης 57 Ένταση καλλιέργειας γης 

14 Ικανότητα διήθησης 58 Τύπος χρήσης γης 
15 Υπολειμματική οργανική ύλη στην 

επιφάνεια του εδάφους 
59 Φυσική βλάστηση 

16 Οργανική ύλη στον επιφανειακό ορίζοντα Καλλιέργεια 

17 Ποσοστό ανάμιξης της οργανικής ύλης σε 
διαφορετικό βάθος 

60 Έκταση καλλιεργούμενης πλαγιάς λόφου 

18 Μητρικό υλικό 61 Κατεύθυνση καλλιέργειας 
19 Χαλίκια και πέτρες (θραύσματα βράχων) 62 Βάθος καλλιέργειας 

20 Έκθεση κλίσης 63 Καλλιεργητικές διεργασίες 
21 Κλίση Κτηνοτροφία 

22 Εδαφική κρούστα 64 Βόσκηση 
23 Βάθος εδάφους 65 Έλεγχος βόσκησης 

24 Διάβρωση του εδάφους 66 Επιπτώσεις βόσκησης 
25 Διάβρωση του εδάφους (μετρούμενη) 67 Ένταση βόσκησης 
26 Δείκτης εδαφικών απωλειών 68 Ένταση κτηνοτροφίας 
27 Δείκτης ποιότητας εδάφους Κατανάλωση νερού 

28 Δείκτης σταθερότητας εδάφους 69 Υδρολογικοί κανονισμοί (τεχνητοί) 
29 Εδαφική δομή 70 Αποθήκευση νερού απορροής 
30 Σταθερότητα επιφάνειας εδάφους   

31 Κοκκομετρική σύσταση εδάφους 
Κοινωνικοί δείκτες 

32 Τύπος εδάφους 

33 Αποθηκευτική ικανότητα νερού 71 Επίπεδο εκπαίδευσης ενηλίκων 
Βλάστηση 72 Δείκτης ανθρώπινης φτώχειας 

34 Έκταση υποβαθμισμένης περιοχής 73 Δείκτης γήρανσης 
35 Εκχερσωμένη έκταση 74 Πυκνότητα πληθυσμού 

36 Προστασία από διάβρωση 75 Ρυθμός ανάπτυξης πληθυσμού 
37 Φυτοκάλυψη   

38 Τύπος φυτικής κάλυψης 
Οργανωτικοί Δείκτες 

39 Δείκτης ποιότητας βλάστησης 

40 Καμένη έκταση 76 Προστατευόμενες περιοχές 

http://www.unibas.it/desertnet/dis4me/indicator_descriptions/impervious_surface_area.htm
http://www.unibas.it/desertnet/dis4me/indicator_descriptions/soil_surface_stability.htm
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Πυρκαγιά 77 Ανακυκλούμενα απόβλητα 
41 Συχνότητα πυρκαγιών 78 Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη 
42 Κίνδυνος πυρκαγιάς   
43 Συμπτώσεις τυχαίων πυρκαγιών   

 
Οι πυρκαγιές δασών συμβαίνουν με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα σε περιοχές με ημίξηρα 

κλιματικά χαρακτηριστικά. Η ανομβρία επιτείνει το φαινόμενο. Άλλες αιτίες είναι η πυκνή 
ανεπτυγμένη βλάστηση κατά την υγρή περίοδο των βροχοπτώσεων και ακολούθως η εμφάνιση 
μακρών ξηρών περιόδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο με δημιουργία υψηλού λιγνοκυτταρινούχου 
φορτίου. Οι πυρκαγιές, αν και θεωρούνται ως ένας φυσικός τρόπος ανανέωσης της χλωρίδας, 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη βιολογική υποβάθμιση των εδαφών, στη διάβρωσή τους και 
στη μείωση των ειδών της χλωροπανίδας κάθε περιοχής.  

Υποστηρίζεται ότι η στατιστική αύξηση των εκδηλώσεων των πυρκαγιών οφείλεται κύρια σε 
ανθρωπογενείς αιτίες. Μερικές εκ των οποίων είναι η σταδιακή εγκατάλειψη των γαιών, η αυξημένη 

αστικοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές, οι αλλαγές χρήσεων γης, οι αλλαγές σποράς, η 
μετανάστευση και άλλοι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. Μεγάλες εκτάσεις γαιών υψηλής 
φυτικής βιομάζας από εντατικές υπαίθριες εκμεταλλεύσεις αφήνονται χωρίς ουσιαστική οργανωμένη 
επιτήρηση. Η απογύμνωση των εδαφών ως άμεση συνέπεια των πυρκαγιών και οι σύντομες πλέον 

αλλά ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, γιγαντώνουν τη διάβρωση των εδαφών. Απογυμνώνονται από 
τις επιφανειακές στωματώσεις, πλούσιες σε μικροβιακό πληθυσμό, και θρεπτικά  συστατικά που τα 
καθιστά γόνιμα. Οι πυρκαγιές δεν κατακαίνε μονάχα την τοπική βλάστηση. Αλλάζουν την 
υδρολογική συμπεριφορά του εδάφους σε καταστάσεις κατείσδυσης, φίλτρανσης, αποστράγγισης 

των ομβρίων, λειτουργίας χειμάρρων (Esteves et al., 2012).  

2.4 Μέτρα αποκατάστασης 

Στη διεθνή βιβλιογραφία χημικές προσθήκες ουσιών ως πηγές του Ca το οποίο τείνει να 
υποκαταστήσει το Na ή ακόμη άρδευση περιοχών με νερό εμπλουτισμένο σε δισθενή ιόντα, 
αποτελούν τεχνικές αποκατάστασης (remediation) υποβαθμισμένων εδαφών.   

Άλλες δοκιμασμένες τεχνικές αναφέρονται η εφαρμογή υλικού πλούσιου σε οργανικά π.χ. μη 

σταθεροποιημένη κοπριά πουλερικών και κομπόστ προερχόμενο από σύνθλιψη εκκοκίσματος 
βάμβακος. Ο λόγος άνθρακα/αζώτου είναι κρίσιμος στην αποδόμηση της οργανικής ύλης από τους 
μικροοργανισμούς. Γενικά η αύξηση του οργανικού περιεχομένου στα αλμυρισμένα εδάφη αυξάνει 
τη σταθερότητα της δομής του εδάφους και τους μικροβιακούς πληθυσμούς. Επίσης μειώνει την 

ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους, αυξάνει την φίλτρανση του νερού στο έδαφος και άρα την 
ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί μεγαλύτερες ποσότητες νερού και μειώνει την 
ανταλλαξιμότητα ιόντων νατρίου με άλλα ιόντα, μέσω του ταχύτερου περάσματος των ιόντων 
νατρίου σε χαμηλότερα στρώματα εδάφους (Tejada et al. 2006).  

Τεχνικές δοκιμών αποκατάστασης εδάφους από την ερημοποίηση έχουν εφαρμοστεί αρκετές, 
κύρια στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου όπως τη μεσημβρινή Ισπανίας (Tejada et al., 2006).  

2.5 Εργαλεία παρακολούθησης εξέλιξης του φαινομένου 

Η συνδυασμένη χρήση της τεχνολογίας GIS και περιβαλλοντικών δεικτών δίνουν πληροφορίες 
για την εκτίμηση της χημικής, φυσικής και βιολογικής υποβάθμισης του εδάφους. Η υποβάθμιση της 
ποιότητας των καλλιεργημένων εδαφών επιβάλλει τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων για τη 

διατήρηση υψηλής γεωργικής απόδοσης. Μέσω της χρήσης δορυφορικών πληροφοριών καθίσταται 
δυνατή η δημιουργία ψηφιακών θεματικών χαρτών π.χ. με τη βοήθεια του. ArcGIS Pro. 
Συνδυάζονται πληροφορίες τοπογραφικών και λιθολογικών χαρτών από την βιβλιοθήκη 
ταξινόμησης των τύπων εδάφους της (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

FAO-UNESCO), άλλες νεώτερες πληροφορίες, π.χ. MEDOKADS, με χρήση τεχνολογιών 
(Advanced Very High Resolution Radiometer, AVHRR), διατήρηση αρχείου τιμών θερμοκρασιών 

http://www.unibas.it/desertnet/dis4me/indicator_descriptions/r_&_d_expenditure.htm
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επιφανείας, ποσοστών νεφοκάλυψης, εκτίμηση ποσοτήτων μεταφοράς αερολυμάτων, καταγραφή 
των φαινομένων ανάκλασης ηλιακής ακτινοβολίας, (albedo) και (Cloud Condensation Nuclei, CCN), 
τεχνικές (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI). Στα λογισμικά GIS (π.χ. ArcGIS Pro), 
ενσωματώνονται τα δεδομένα σε υποστηρικτικές βιβλιοθήκες πληροφοριών. Το τελικό αποτέλεσμα 

είναι η απόδοση με ιδιαίτερο χρωματισμό περιοχών – ζωνών υψηλού μεσαίου και χαμηλού κινδύνου 
εκδήλωσης του φαινομένου υποβάθμισης του εδάφους. Εν συνεχεία αξιολογούνται οι  ευεπίφορες 
περιοχές και διενεργούνται “in situ” δειγματοληψίες και έλεγχοι τιμών των δεικτών φυσικής 
υποβάθμισης (Physical Degradation Index, PDI), βιολογικής υποβάθμισης (Biological Degradation 

Index, BDI) και (Chemical Degradation Index, CDI). Μεθοδολογίες υπολογισμού των δεικτών αυτών 
δίνονται από τη FAO-UNESCO (De Paz et al., 2006; Hill et al., 2008; Koslowsky et al., 2005).  

3. Συμπεράσματα 

Mελέτες έδειξαν ότι περίπου 30% της Ελλάδας βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο ερημοποίησης, 
ενώ ένα άλλο 35% σε μέτριο κίνδυνο. Σε μεγάλο κίνδυνο ερημοποίησης βρίσκεται κυρίως η 
ανατολική Στερεά, τμήμα της Θεσσαλίας, η Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου, η ανατολική 

Πελοπόννησος, και τμήμα της Μακεδονίας. Μελέτες στην Λέσβο, στο πλαίσιο του ερευνητικού 
Ευρωπαϊκού προγράμματος MEDALUS III, έδειξαν ότι το μεγαλύτερο τμήμα της νήσου 
ταξινομείται στις κρίσιμες (ποσοστό 37%) ή τις ευαίσθητες (52%) περιοχές για ερημοποίηση 
(Kosmas et al., 1999).  

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης ενεργοποιήθηκε εκ 
νέου το 2005 με την Υπουργική Απόφαση 291203/2005 και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 
324041/10.10.2008. Το (Ε.Ε.Σ.Δ.Ε.), προώθησε μία δέσμη μέτρων με σκοπό την πρόληψη και την 
ανάσχεση της ερημοποίησης με δράσεις σε εθνικό επίπεδο για τις απειλούμενες περιοχές. Αποτελεί 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα που καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: 

• Γεωργία 

• Δάση 

• Κτηνοτροφία 

• Τους υδάτινους πόρους 

• Πανίδα 

• Ειδικές κοινωνικοοικονομικές δράσεις 

Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στα αναπτυξιακά περιφερειακά προγράμματα. Βασικοί 
άξονες του Σχεδίου Δράσης ανάσχεσης της ερημοποίηση είναι: 

• Η προστασία των δασών από πυρκαγιές και καταστροφικές εκχερσώσεις και η έγκαιρη 
αποκατάσταση της πυρόπληκτης δασικής βλάστησης 

• Η προστασία των υδατικών πόρων από την υπεράντληση και τη ρύπανση. Δράσεις για την 

αειφόρο επάρκεια υδατικών πόρων με εκσυγχρονισμό των αρδευτικών συστημάτων, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προβλήματα υφαλμύρινσης των υπόγειων υδροφορέων.  

• Η προστασία των αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική εκμετάλλευση. 

Άσκηση της γεωργίας μόνο σε εδάφη με μικρές κλίσεις. Προστασία αγροτόπων και δασικών 
εκτάσεων από οικοδομικές, βιομηχανικές και τουριστικές πιέσεις. Επανεξέταση του 
συστήματος γεωργικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων οι οποίες δεν 
εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. 

• Η στήριξη της έρευνας και των μέσων ανταλλαγής πληροφοριών και εκπαίδευσης. 
Κατάλληλη οργάνωση μηχανισμών παρακολούθησης των φαινομένων ερημοποίησης με 
χρήση επιστημονικά αποδεκτών δεικτών ελέγχου. 

Οι ειδικές επιτροπές παρακολούθησης του φαινομένου των αποκεντρωμένων διοικήσεων και 
περιφερειών, οφείλουν να στελεχώνονται από ειδικούς επιστήμονες που γνωμοδοτούν ως σύμβουλοι, 
με τη συνεπικουρία επιστημόνων-στελεχών των αρμοδίων υπηρεσιών (γεωργίας, δασών, ειδικής 
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γραμματείας υδάτων, περιβάλλοντος) και να προβαίνουν εγκαίρως στον κατάλληλο σχεδιασμό 
πρόληψης με ευρεία συναίνεση και ορθή ενημέρωση.  
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ – ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ, 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Γιακουμάτος Δ.Β. Στέφανος  

Υποψήφιος διδάκτορας ΓΠΑ 

 
Κοψιδάς Οδυσσέας  

Μεταδιδακτορικός ερευνητής ΑΠΘ 
 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ολιστική παρουσίαση της θαλάσσιας ρύπανσης αλλά και 

της διεθνούς και ελληνικής νομοθεσίας που διέπει την προστασία των θαλασσών. Ειδική βαρύτητα 
δίνεται στο νομοθετικό πλέγμα διεθνές και εθνικό που καλύπτει το σύνολο των θαλασσίων 
δραστηριοτήτων. Γίνεται αναφορά στα αστικά απόβλητα ως μία από τις μεγαλύτερες σημειακές 
ρυπαντικές πηγές του πλανήτη μας και διαβάθμιση των ευαίσθητων θαλασσίων περιοχών. Γίνεται 

αναφορά επίσης στα βιομηχανικά απόβλητα και στους δείκτες παρακολούθησής τους. Ακολούθως, 
δίνεται η περιβαλλοντική διάσταση της θερμικής ρύπανσης του θαλάσσιου αποδέκτη και πτυχές της 
ρύπανσης από πετρελαιοειδή και άλλους χημικούς ρυπαντές. Παρουσιάζονται τεχνικές 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην προτεραία κατάσταση. Σημειώνεται η αυξημένη παρουσία 

των βαρέων μετάλλων στη θάλασσα ως παράγων τοξικότητας για τους υδρόβιους οργανισμούς και 
τεχνικές απορρύπανσης. Παρουσιάζεται το παγκόσμιο πρόβλημα της νιτρορρύπανσης των 
θαλασσών, της οξίνισης και της αλλαγής της αλατότητας και οι συνέπειές τους στα θαλάσσια 
υδρόβια οικοσυστήματα. 

 
Λέξεις κλειδιά: Ρύπανση, πετρελαιοκηλίδες, βιοαποκατάσταση, απορρύπανση, 

νιτρορρύπανση 

1. Εισαγωγή 

Η θάλασσα ως φυσικός, τελικός αποδέκτης των υγρών αποβλήτων επεξεργασμένων ή μη, 
δέχεται ισχυρές πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τα υπερμεγέθη αστικά κέντρα παρά τη 

λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων αποτελούν σοβαρά κέντρα σημειακής 
ρύπανσης και καθιστούν τις ακτογραμμές με μειωμένη δυνατότητα φυσικής ανανέωσης, 
περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες. Οι φυσικές απορροές των ομβρίων υδάτων κατά την πορεία τους 
προς τη θάλασσα εκπλένουν καλλιεργημένες περιοχές και συμπαρασύρουν ποσότητες χημικών 

λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων στις παράκτιες ζώνες. 
Απόβλητα και αερολύματα των βαριών βιομηχανιών ρυπαίνουν καθημερινά τη θάλασσα με 

βαρέα μέταλλα και οργανικές βιοτοξικές ενώσεις. Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ρυπαίνουν 
θερμικά τη θάλασσα και διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία. Οι δραστηριότητες που 

συνυφαίνονται με τις ναυτιλιακές μεταφορές εισφέρουν και αυτές το δικό τους μερίδιο στη 
ρυπαντική φόρτιση. Η δυνατότητα της φυσικής ανανέωσης των ωκεανών και αυτό -αποκατάστασης 
είναι μεν μεγάλη, είναι δε πεπερασμένη. Μία ολιστική σχεδίαση των δράσεων των φορέων που 
εμπλέκονται με την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεικτών ποιότητας είναι απαραίτητο να 

εφαρμοσθεί με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ορθών περιβαλλοντικών 
πολιτικών  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1 Θαλάσσια περιβαλλοντική νομοθεσία 

Η θαλάσσια περιβαλλοντική νομοθεσία περιλαμβάνει το εθνικό και το διεθνές πλέγμα 
νομοθετημάτων, κανονιστικών διατάξεων και περιορισμών που αφορούν στο σύνολο των θαλασσίων 
μεταφορών Τα πρώτα νομοθετήματα έχουν παρελθόν μερικών δεκαετιών ενώ ολοένα και νέες 
διατάξεις βελτιώνουν, επαυξάνουν και συμπληρώνουν τις παλιές, θέτοντας συνεχώς περιβαλλοντικά 

αυστηρότερες αποφάσεις. 

2.1.1 Σύμβαση MARPOL 

To Νοέμβριο του 1973 υιοθετήθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International 
Maritime Organization, IMO), η Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία γνωστή ως 
(MARPOL). Το 1978 έγινε τροποποίησή της με το (1978 Protocol). Τα Παραρτήματα 1 και 2 
ετέθησαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του 1983. Το έτος 1997 προσετέθη το Παράρτημα 6 (Protocol - 

Annex VI) το οποίο ετέθη επισήμως σε ισχύ το Μάιο του 2005. Στην πορεία των ετών έγιναν συνεχείς 
βελτιωτικές & προσθήκες. Η Σύμβαση περιλαμβάνει κανονισμούς που πρέπει να τηρούνται 
απαρεγκλίτως για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης ρύπανσης είτε από πιθανή 
πρόκληση ατυχήματος είτε από συνήθεις λειτουργικές διαδικασίες στη θάλασσα. Τα Τεχνικά 

Παραρτήματα της Σύμβασης είναι έξι. Ειδικές ζώνες αυστηρού ελέγχου κατά την ελεγχόμενη 
απόρριψη ρυπαντών περιλαμβάνονται στα περισσότερα των Παραρτημάτων.  

2.1.2 Διεθνής και εθνική εξέλιξη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  

Η συναφθείσα περιβαλλοντική νομοθεσία αφορώσα στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω του 
οργανισμού IMO, αποτελεί ένα εξόχως σημαντικό πλέγμα διατάξεων μέτρων και απαγορεύσεων για 
την προστασία των θαλασσών της γης. Οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ν. Αφρική και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εκδώσει Κανονισμούς και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για 
την προστασία των ωκεανών αλλά και των υδάτων (Borja et al., 2008). Στον Πίνακα 1 δίνονται 
σχετικές πληροφορίες για την προστασία των θαλασσίων ζωνών.  

 

Πίνακας 1. Νόμοι και κατευθυντήριες γραμμές προστασίας θαλασσίων υδάτων μερικών χωρών 

και της Ε.Ε. 

 
Χώρα/Φορέας Νόμοι και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές προστασίας του 

θαλάσσιου υδατικού πλούτου 

Η.Π.Α. Clean Water Act, IPPC Act, Coastal Zone Management Act, Harmful 
Algal Bloom and Hypoxia Research and Control Act, Oceans Act 

Καναδάς Oceans Strategy 
Αυστραλία Oceans Policy 

Ν. Αφρική National Water Act, Coastal Management Act, Integrated Coastal 
Management Bill 

Ε.Ε. Water Framework Directive, Marine Strategy, Maritime Policy, 
Recommendations on Integrated Coastal Management Zones 

 
Επιδιώκεται μέσα από τις διατάξεις αυτές η ολιστική αξιολόγηση, κατάταξη και 

παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από καθιερωμένους και αξιόπιστους 
επιστημονικά φυσικοχημικούς και βιολογικούς δείκτες ελέγχου. 

Κάποιες θαλάσσιες περιοχές ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος είναι 
χαρακτηρισμένες ως θαλάσσιες προστατευμένες περιοχές. Π.χ. κοραλλιογενείς ύφαλοι στην 
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Καραϊβική θάλασσα, περιοχές της Ανταρκτικής, της βόρειας θάλασσας κ .λπ. Τέτοιες περιοχές 
χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητοι οικότοποι, περιοχές ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές, ζώνες 
ενδιαίτησης ζωικών/φυτικών ειδών επαπειλουμένων με εξαφάνιση, περιοχές ελέγχου για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.λπ. (Borja et al., 2008; Keller et al., 2009). Άλλες σημαντικές 

Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των θαλασσών από κάθε μορφή ρύπανσης είναι η Διεθνής 
Σύμβαση της Βαρκελώνης (1976) για την προστασία της Μεσογείου όπως κυρώθηκε στην Ελλάδα 
από τον Νόμο 855/1978, τροποποιήθηκε το 1995 με έναρξη ισχύος το 2004. Κυρώθηκε από τη χώρα 
μας με το Νόμο 3022/2002 (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Περιοχές που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της 

Βαρκελώνης είναι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο των Βορείων Σποράδων και οι Υγρότοποι του 
Αμβρακικού Κόλπου (ΕΚΒΥ). Στην Αθήνα (1980) υπεγράφη Πρωτόκολλο για την προστασία της 
Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (LBS Protocol) με έναρξη εφαρμογής του 
το 1983. Το Πρωτόκολλο κυρώθηκε από τη χώρα μας μέσω της εφαρμογής του Νόμου 1634/1986. 

Εν συνεχεία, στις Συρακούσες της Ιταλίας τροποποιήθηκε το Μάρτιο του 1996 με έτος ορισμού της 
εφαρμογής του το Μάιο του 2008. Η κύρωσή του έγινε με το Νόμο 3022/2002 (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Στη 
Γενεύη της Ελβετίας (1982) συνομολογήθηκε το Πρωτόκολλο για τις Ειδικά Προστατευόμενες 
Περιοχές (SPA Protocol) με έναρξη ισχύος το 1986. Κυρώθηκε από τη χώρα μας δια του Νόμου 

1634/1986. Στη Μαδρίτη της Ισπανίας (1991) κυρώθηκε το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της 
Ανταρκτικής για την περιβαλλοντική προστασία της με έναρξη ισχύος το 1998. Κυρώθηκε από την  
Ελλάδα με το Νόμο 2293/1995. Στη Σύμβαση Ramsar (1971) περιλαμβάνονται υγροβιότοποι που 
καλύπτονται με θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου κατά την αμπώτιδα δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα 

σε γλυκά, υφάλμυρα και αλμυρά νερά, μεταβατικές ζώνες ή ζώνες ανάμιξης .  
Ο Νόμος 1650/86, θέτει ζητήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης φυσικών αποδεκτών 

(λίμνες, ποτάμια, θαλάσσιες περιοχές), εισάγει κριτήρια χαρακτηρισμού και ορίζει τις αρχές 
προστασίας ευαίσθητων περιοχών. Στους Πίνακες 2 & 3 που ακολουθούν, δίνονται οι 

χαρακτηρισμένες ως «προστατευόμενες» θαλάσσιες περιοχές στην ελληνική επικράτεια με τους 
κωδικούς τους: 

 
Πίνακας 2. Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας δηλωμένοι στη σύμβαση (Ramsar) της Ελλάδας. Αναφέρονται ως Εθνικά Πάρκα 

(Ν. 1650/86) και περιλαμβάνονται στις προστατευόμενες περιοχές σε Εθνικό Επίπεδο (EKBY) 

 

Περιοχή Κωδικός Περιοχής 

Δέλτα Έβρου 3GR001 
Πόρτο Λάγος 3GR002 
Δέλτα Νέστου 3GR004 

Δέλτα Αξιού και Αλιάκμονα 3GR007 
Υγρότοποι Μεσολογγίου - Αιτωλικού 3GR009 
Αμβρακικός Κόλπος 3GR010 
Λιμνοθάλασσα Κοτύχι 3GR011 

 
Πίνακας 3. Εθνικά Πάρκα, Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, περιοχές με μέτρα προστασίας και περιοχές με βιογενετικά αποθέματα 

συμφώνως προς το (Ν. 1650/86) 

 

Περιοχή 

ΣΧΙΝΙΑΣ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ, ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ 
ΚΟΛΠΟΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ 
ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΕΥΗΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ – 
ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ, ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ, ΑΚΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΗΛΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ – ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ - 

ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ 
Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ 
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Με την Απόφαση 140384/2011, ορίστηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας 

και της Ποσότητας των Υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων 
λειτουργίας. Ο Νόμος 3983/2011 για τη θαλάσσια στρατηγική, αφορά στην προστασία και διαχείριση 

των θαλασσών ενσωματώνοντας στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2008/56/ΕΚ.  

2.2 Νομοθεσία για τα αστικά λύματα ως σημειακές πηγές ρύπανσης της θάλασσας  

2.2.1 Γενικά Περί Αστικών Λυμάτων 

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/EOK όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ. Στην Ελλάδα η πρώτη Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό 
δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997, ενώ η δεύτερη με την Κ.Υ.Α. 19661/1982/1999. Η δεύτερη 

τροποποιεί την πρώτη και παρουσιάζει καταλόγους ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών 
λυμάτων.  

Η Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 διαβαθμίζει αναλόγως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό (Φορτίο 
ρεύματος αποβλήτων με θεώρηση ότι κάθε άτομο παράγει ημερησίως 60g BOD5 - βιοχημικά 

απαιτούμενο οξυγόνο), τους τελικούς υδάτινους αποδέκτες στους οποίους καταλήγουν τα αστικά 
λύματα σε τρεις κατηγορίες: 1) κανονικούς, 2) ευαίσθητους 3) ολιγώτερο ευαίσθητους  

Στους αποδέκτες της Κ.Υ.Α. 19661/1982/1999 προστέθηκαν νέες περιοχές με το 
συμπληρωματικό πίνακα της Κ.Υ.Α. 48392/939/2002. Στο ακόλουθο Πίνακα 4 δίνονται οι 

θαλάσσιες περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος. 
 

Πίνακας 4. Περιοχές ευαίσθητων αποδεκτών στην Ελληνική επικράτεια βάσει των Κ.Υ.Α. 19661/19821999 και Κ.Υ.Α. 

48392/9392002 για αλμυρά ή υφάλμυρα νερά 

 

Αμβρακικός Κόλπος, Δέλτα Αχελώου, Δέλτα Έβρου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και 
Αιτωλικού 
Όρμος Θεσσαλονίκης, Κόλπος Ελευσίνας, Στενό Λευκάδας 

Έτερες περιοχές του Σαρωνικού Κόλπου (Δίαυλοι ανατολικά και δυτικά του κόλπου της 
Ελευσίνας, νότια της Ψυττάλειας, το ακρωτήριο Πέρανη της Σαλαμίνας)  
Έτερες περιοχές του Κόλπου Θεσσαλονίκης (Περιοχές που εκτείνονται από το ακρωτήριο 
Μικρό Έμβολο έως την Παλιομάνα και το ακρωτήριο Βαρδάρης έως το Μεγάλο Έμβολο) 

 

1.2.2 Προσδιορισμός Ευαίσθητων Περιοχών – Κριτήρια Τελικής Διάθεσης Για Μη Επικίνδυνα 

Απόβλητα 

Βάσει κριτηρίων αξιολογούνται: Περιοχές ευαίσθητες στις οποίες παρουσιάζονται ή θα 

παρουσιαστούν μελλοντικά προβλήματα ευτροφισμού, αν δε ληφθούν προστατευτικά μέτρα σε 
περιοχές όπως: εκβολές ποταμών και παράκτια ύδατα καθώς και άλλοι υδάτινοι αποδέκτες γλυκών 
νερών. Περιλαμβάνονται περιοχές όπως κλειστοί όρμοι, υγρότοποι, ζώνες με ανεπαρκή ανανέωση 
υδάτων που δέχονται μεγάλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών. Σε τέτοιες περιοχές η επεξεργασία 

των λυμάτων πρέπει να προχωρεί και σε τριτοβάθμιο καθαρισμό (αφαίρεση θρεπτικών συστατικών 
κατά περίπτωση, αζώτου και/ή φωσφόρου). Σε κάποιες ευαίσθητες περιοχές ισχύουν και άλλες 
πρόσθετες, αυστηρότερες διατάξεις προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών 
ενδιαιτημάτων (habitats).  

Περιοχές ολιγώτερο ευαίσθητες, εκβολικά συστήματα, παράκτιες μεταβατικές ζώνες με καλή 
εναλλαγή υδάτων στα οποία δεν παρουσιάζεται ευτροφισμός ή εξάντληση οξυγόνου, ανοιχτοί όρμοι 
όπου η απόρριψη των υγρών αποβλήτων δε θίγει το περιβάλλον ή τα υδρολογικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής.  
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2.3 Βιομηχανικά απόβλητα ως σημειακές πηγές ρύπανσης της θάλασσας 

Τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα που δυνάμει θα μπορούσαν να καταλήξουν σε θαλάσσιους 

αποδέκτες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες όπως δίνονται κατωτέρω: 

2.3.1 Μη Επικίνδυνα Απόβλητα 

Είναι τα υγρά παραπροϊόντα βιομηχανικών τομέων όπως αναφέρονται  στο Παράρτημα ΙΙΙ της 
Κ.Υ.Α. 5673/4001997. Παράγονται από δραστηριότητες παρασκευής τροφίμων και επεξεργασίας 
ή/και μεταποίησης οργανικών πρώτων υλών. Τα απόβλητα αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βιοαποδομήσιμο, οργανικό υλικό, και μετά από προκατεργασία δύναται να διατεθούν σε αστικά 

αποχετευτικά δίκτυα, ώστε να καταλήξουν σε μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων.  

2.3.2 Επικίνδυνα Απόβλητα 

Είναι τα βιομηχανικά απόβλητα όπως αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της Κ.Υ.Α. 
13588/725 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
περιλαμβάνει διατάξεις της Υ.Α. 13588/725/2006, της Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006, με την οποία 

εγκρίνονται οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης και της Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016, που 
αναφέρεται στην έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ).  

Έγινε επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου με την ψήφιση του Νόμου 4042/2012, και 
την έκδοση της Κ.Υ.Α. 146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων». Στα επικίνδυνα ανήκει και μία μεγάλη κατηγορία αποβλήτων που προκύπτει από τις 
εξορυκτικές δραστηριότητες όπως σημειώνονται στην Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009. 
Επιπρόσθετα, διατάξεις Αποφάσεων της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχουν θεσπίσει 
«Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές» (Best Available Techniques), διαχείρισης των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας. Η Υ.Α. 51354/2641/Ε103/201, καθορίζει Πρότυπα Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά 
ύδατα. 

Το φαινόμενο της θερμικής ρύπανσης είναι αποτέλεσμα της απόρριψης ανεπιθύμητης 

ποσότητας θερμότητας στο περιβάλλον (υδάτινος αποδέκτης). Κυριότερη πηγή θερμότητας 
ρύπανσης αποτελούν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν το 
θαλασσινό νερό ως ψυκτικό μέσο μηχανολογικών διατάξεων. Τα απορριπτόμενα ποσά θερμικής 
ενέργειας εξαρτώνται από τη χρησιμοποιουμένη τεχνολογία, το είδος του καυσίμου και το μέγεθος 

της εγκατεστημένης μονάδας παραγωγής.  
Χρησιμοποιούνται διάφορες πρακτικές anti-fouling για την αποφυγή ανάπτυξης αποικιών 

μικροοργανισμών, στις εγκαταστάσεις των εναλλακτών θερμότητας από την είσοδο του θαλασσινού 
νερού, (συνήθως με έγχυση δλμ. υποχλωριώδους άλατος), με το υπολειμματικό χλώριο κατά την 

επιστροφή των νερών στη θάλασσα να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά επίπεδα της νομοθεσίας, ώστε 
να καταστεί βιοτοξικό (Ανδρεαδάκης κ.ά., 1999; ΙPPC reference document; Indust. Wast. Mangt. 
Treat. & Disp., 2008). Οι αρνητικές επιδράσεις της θερμικής ρύπανσης συνοψίζονται στις εξής: 

• Μείωση της ικανότητας του νερού να συγκρατεί οξυγόνο  

• Μεταβολές στα χαρακτηριστικά των νερών της περιοχής π.χ. αλατότητα  

• Αλλαγή του ρυθμού πραγματοποίησης των χημικών και βιοχημικών αντιδράσεων  

• Αλλαγές στην αναπαραγωγή, στη φωτοσύνθεση και γενικά στην αλυσίδα ζωής ενός 
θαλασσίου οικοσυστήματος 

• Σταδιακές αλλαγές στη βιοποικιλότητα  

• Ενίσχυση του φαινομένου του ευτροφισμού 

• Διαταραχές των φυσικών θαλασσίων ρευμάτων (θερμοαλατική κυκλοφορία)  



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

708 

2.3.3 Θαλάσσια ρύπανση από έγχυση πετρελαιοειδών  

Οι οικονομίες κλίμακας που προσφέρουν οι θαλάσσιες μεταφορές και η εν γένει 

περιβαλλοντική φιλικότητά τους σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, καθιστούν την 
εμπορευματική κίνηση δια θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα ολοένα και πυκνότερη. Τεράστιες 
ποσότητες αγαθών και πρώτων υλών κινούνται μέσω θαλασσίων διαύλων, προεξάρχοντος του 
ακατέργαστου πετρελαίου και άλλων υδρογονανθράκων (Η/C). Ο κίνδυνος εκδήλωσης ατυχήματος 

διαρροής πετρελαϊκού παράγοντα στη θάλασσα είναι υψηλός με ανοδικές τάσεις. Για την 
αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων γίνεται χρήση συμβατικών και μη, τεχνικών περιορισμού των 
ρύπων και αποκατάστασης της ρυπασμένης περιοχής.  

Συμβατικοί τρόποι αντιμετώπισης της εξάπλωσης της ρύπανσης είναι: 

• Η παρουσία πλωτών φραγμάτων περιορισμού της εξάπλωσης (floating booms).  

• Αντιρρυπαντικά πλοία που διαθέτουν μηχανικές διατάξεις ξαφρισμού.  

• Υλικά προσρόφησης και ταχείας δέσμευσης των H/C ώστε να ευκολύνεται μηχανικά η 
απομάκρυνσή τους.  

• Μηχανικός διασκορπισμός για την καλύτερη επαφή των H/C με τον βιοτικό κόσμο της 

θάλασσας με στόχο τον ταχύτερο μεταβολισμό του οργανικού μέρους.  

• Απ’ ευθείας καύση των πετρελαιοειδών στην επιφάνεια της θάλασσας.  

• Μηχανικός αερισμός για την προαγωγή της βιοαποδόμησης και την ευκόλυνση της διαφυγής 

των πτητικών οργανικών ουσιών. 

Τα συμβατικά μέσα επανακτούν ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 10 -15% του διαφυγόντος 
οργανικού υγρού (Simons et al., 2012). Σε μεγάλες διαρροές είναι επιβεβλημένη η χρήση χημικών 
παραγόντων για τον περιορισμό του φαινομένου εξάπλωσης της πετρελαιοκηλίδας. Τέτοιοι χημικοί 
παράγοντες είναι τα διασκορπιστικά (dispersants). Αποτελούν χημικά μείγματα από 
επιφανειοδραστικές ενώσεις (τασιενεργά) και διαλύτες με χημικούς παράγοντες σταθεροποιητές. 

Επιτυγχάνου μείωση της διαφασικής τάσης νερού - ελαιωδών. Με τον τρόπο αυτόν τα ελαιώδη 
εισχωρούν σε περιοχές του νερού υπό μορφήν ελαιωδών σταγονιδίων με αποτέλεσμα να επιταχύνεται 
η φυσική διεργασία της βιοαποδόμησης και περαιτέρω διασποράς των ρυπαντών 
(γαλακτοματοποίηση).  

2.3.4 Βιοαποκατάσταση (Bioremediation) 

Οι τεχνικές οικολογικής αποκατάστασης με τη χρήση βιολογικών παραγόντων 

(bioremediation), είναι εν μέρει αποτελεσματικές. Οι καλλιέργειες ειδικών βακτηριδίων που 
υποβοηθούν στη βιοδιάσπαση των οργανικών H/C μεγάλου μοριακού βάρους, διασκορπίζονται 
εύκολα στο θαλάσσιο περιβάλλον από φαινόμενα φυσικής διάχυσης και την επενέργεια θαλασσίων 
ρευμάτων και κυματισμού. Το ίδιο συμβαίνει στην προσθήκη θρεπτικών συστατικών, αζώτου και 

φωσφόρου, υποστηρικτικών στην ανάπτυξη των εξειδικευμένων βακτηρίων. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται αυτόχθονοι μικροοργανισμοί προκειμένου να αποφευχθεί διαταραχή του τοπικού 
μικρόκοσμου με επείσακτα είδη. Η χρήση λιπασμάτων και φυσικών πολυμερών π.χ. Chitosan 
(κελύφη αρθρόποδων), αυξάνουν τις επιδόσεις βιοαποδόμησης μικροβιακών μαζών όταν 

εφαρμόζονται σε ρυπασμένα ιζήματα ακτών από πετρελαιοειδή που χύθηκαν στη θάλασσα (Hua, 
2005; Xu et al., 2005). 

Η χρήση βιοεπιφανειοδραστικών ουσιών από μικροοργανισμούς επιτυγχάνει καλή διασπορά 
και αποδόμηση στις τεχνικές θαλάσσιας απορρύπανσης. Μειώνουν τις επιφανειακές τάσεις των 

υδατικών διαλυμάτων και των μειγμάτων των H/C επιτυγχάνοντας διαλυτοποίηση της υδατικής 
φάσης στην οργανική και αντιστρόφως. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται επιπλέον, τα 
βιοεπιφανειοδραστικά που παράγονται εργαστηριακά με βάση υδατοδιαλυτές ενώσεις όπως 
γλυκόζη, σακχαρόζη, γλυκερόλη ή ακόμη αιθανόλη (Banat, 1994).  
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Τελευταίες επιστημονικές προσπάθειες επικεντρώνονται στη χρήση φορέων (carriers) των 
μικροοργανισμών οι οποίοι δύναται να είναι υλικό απορριπτόμενο μηδενικής αξίας ήτοι: ίνες 
τροπικής καρύδας, κελύφη οστρακοδέρμων όπως των μυδιών ή συνδυασμός κελύφων και άγαρ, 
(κολλοειδές από θαλάσσια φύκη και πολυσακχαρίτες) με ίνες καρύδας. Τα προσκολλημένα (attached 

growth) βακτήρια επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά αποδόμησης βαρέων υδογονανθράκων σε ποσοστά 
από 36-49%. Έχει αποδειχθεί ότι οι ίνες καρύδας αποτελούν ιδανικό υλικό βιορρόφησης και 
συγκράτησης μικροοργανισμών για την απομάκρυνση Cr4+, PO4

3-, (H2SO4/CrΟ3) και ΜοΟ3 από τα 
υγρά απόβλητα (Simons et al., 2012; Parab  et al., 2008; Gonzalez et al., 2008; Krishnan & Haridas, 

2008). 

2.3.5 Χρήση τιτάνιας (ΤiΟ2) για την αποκατάσταση ρυπάνσεων από πετρελαιοειδή στη 

θάλασσα 

Η αλλοτροπική μορφή κρυστάλλου της τιτάνιας (ανατάσης) θεωρείται εξαίρετο υλικό για την 
αποκατάσταση περιπτώσεων ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες. Το πρόβλημα αξιοποίησης του 
καταλύτη έγκειται στην εύρεση ενός υλικού επιθυμητού πάνω στον οποίο θα είναι στηριγμένος. Ο 

περλίτης θεωρείται ένα ενδιαφέρον φυσικό και οικονομικό υλικό στήριξης του καταλύτη, προϊόν της 
ηφαιστειακής δραστηριότητας. Το πλεονέκτημά του είναι ότι είναι χημικά αδρανής και μπορεί να 
παραμείνει στην επιφάνεια του νερού (επιπολάζει) (Narayan, 2010).  

2.3.6 Θαλάσσια ρύπανση από βαρέα μέταλλα (Μe) 

Προκαλούνται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, απόβλητα διυλιστηρίων, υγρά ψύξης 
εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικά εργοστάσια, χαλυβουργεία, εξορυκτικές μονάδες 

κ.λπ. Μεγάλες ποσότητες προέρχονται από όμβρια ύδατα που αποστραγγίζουν στο οδικό δίκτυο και 
μέσω αποχέτευσης καταλήγουν στη θάλασσα. Το συντριπτικά μέρος των βαρέων μετάλλων 
καταλήγοντας στη θάλασσα εναποτίθεται στα θαλάσσια ιζήματα. Οι συγκεντρώσεις τους σ’ αυτά 
αποτελούν δείκτες της ιστορικής πορείας της ρύπανσης της περιοχής. (Ανδρεαδάκης κ.ά., 1999). 

Βαρέα (Μe) περνούν στη θαλάσσια στήλη από τις επιστρώσεις (βαφές) των υδροβιοκτόνων 
χρωμάτων (antifouling), ως λεπτό στρώμα προστασίας κατά της ανάπτυξης μικροοργανισμών στα 
ύφαλα των πλοίων. Η αποφυγή επικαλύψεων στα ύφαλα κρατάει χαμηλά την οπισθέλκουσα 
(θαλάσσια αντίσταση) κατά την πλεύση και άρα τις καταναλώσεις καυσίμων.  

Οι ουσίες επικάλυψης βασίζονται στη βιοκτόνο δράση των οξειδίων των Me, κύρια του 
μονοσθενούς χαλκού, σε συνέργεια με οξείδια του ψευδαργύρου (οργανοκασσιτερικές ενώσεις, 
διεθνώς organotins). Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (ΙΜΟ), έχει απαγορεύσει επισήμως τη χρήση 
των organotins (π.χ. ΤΒΤ), μόρια που οι οργανικοί υποκαταστάτες των συνδέονται με ένα κεντρικό 

ιόν κασσιτέρου, εξαιτίας της υψηλής βιοτοξικότητάς τους (Turner, 2010; Negri & Marshall, 2009).  

2.3.7 Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων με χρήση βακτηρίων  

Η αποκατάσταση θαλασσίων περιοχών (ρυπασμένα ιζήματα στον πυθμένα της θάλασσας), με 
τις γνωστές φυσικοχημικές τεχνικές, είναι διεργασία χρονοβόρα και οικονομικά ασύμφορη. Ο τομέας 
της βιοτεχνολογίας δίνει εναλλακτικές λύσεις στο κομμάτι της αποκατάστασης (remediation), 
προτείνοντας τη χρήση των βακτηρίων. Ομάδες βακτηριδίων δεσμεύουν ιόντα βαρέων μετάλλων ως 

μέρος της φυσιολογίας τους. Αυτές οι ομάδες βακτηρίων παρουσιάζουν εκπληκτική βιοανοχή στην 
παρουσία βαρέων Me δεσμεύοντας τα μεταλλοϊόντα κατά το στάδιο της κυτταρικής τους ανάπτυξης 
μέσω της δημιουργίας χηλικών ενώσεων. Ανάλογες δυνατότητες παρουσιάζουν ποικιλίες άλγεων και 
μυκήτων (Iyer et al., 2005) 

2.3.8 Προβλήματα νιτρορρύπανσης στις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές 

Τις τελευταίες δεκαετίες εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα ανόδου των συγκεντρώσεων 

θρεπτικών ουσιών (αζώτου και φωσφόρου) σε εκβολές ποταμών, αβαθείς θάλασσες, λιμνοθάλασσες, 
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κλειστούς όρμους κ.λπ. Η αλματώδης αύξηση των αζωτούχων ενώσεων σε βιοαποδομήσιμες μορφές, 
ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον, συντείνει στην ανάπτυξη του 
φαινομένου της νιτρορρύπανσης και στην άνοδο του ευτροφισμού. Σταδιακά αναπτύσσονται 
υποξικές και ανοξικές ζώνες σε παράκτιες περιοχές που συνοδεύονται με απότομη αύξηση στα άλγη 

και απελευθέρωση μεταλλοϊόντων σε αναγωγικές συνθήκες στη θαλάσσια στήλη. Οι υπέρμετρες 
ποσότητες θρεπτικών που εισέρχονται στη θάλασσα, καταλήγουν στην τελική αδυναμία των 
μικροβιοτικών πληθυσμών να τα αφομοιώσουν, διαταράσσοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα 
(Howarth, 2008). 

Οι κύριες αιτίες αύξησης της παρουσίας τους αζώτου είναι οι κάτωθι: 

• Για την κάλυψη των παγκοσμίων ενεργειακών αναγκών, απαιτείται η καύση ορυκτών 
καυσίμων πέραν των ανανεώσιμων. Η καύση των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, στερεά ορυκτά καύσιμα), δημιουργεί οξείδια αζώτου (thermal NOx) τα οποία όπως και 
τα (SOx) της ατμόσφαιρας κατακρημνίζονται στη θάλασσα εισφέροντας στον θαλάσσιο 
κύκλο του αζώτου και του θείου και συντείνοντας στη σταδιακή οξίνιση των ωκεανών 

(Μπουρίκας, 2004). 

• Η αύξηση του αριθμού των κτηνοτροφικών μονάδων (βουστάσια, χοιροστάσια, 
πτηνοτροφεία). Τα απόβλητα των δραστηριοτήτων μέσω φυσικών οδεύσεων, ποταμοί, 

ρέματα, αποστραγγίσεις καταλήγουν στη θάλασσα. 

• Η βιομηχανική παραγωγή συνθετικών λιπασμάτων για τις εντατικές καλλιέργειες. Οι 
ανόργανες αζωτούχες ενώσεις περνούν στο έδαφος και καταλήγουν εν πολλοίς στη θάλασσα 
(Howarth, 2008).  

• Εκροή αστικών λυμάτων από μεγαλουπόλεις (μεγάλη σημειακή χημική φόρτιση).  

Μία οικονομική λύση αντιμετώπισης της νιτρορρύπανσης αποδεικνύεται η χρήση αυτοτρόφων 
απονιτροποιητικών βακτηρίων. Αυτά χρησιμοποιούν τα νιτρικά ιόντα του περιβάλλοντος ως φορείς 
ηλεκτρονίων για την ενδοκυτταρική παραγωγή ενεργείας. Τα νιτρικά ιόντα ανάγονται σε αέριο άζωτο 
το οποίο ελευθερώνεται στο νερό και στην ατμόσφαιρα και τα θειούχα ιόντα του υποξικού 
περιβάλλοντος οξειδώνονται σε θειικά. Οι προκύπτουσες μορφές των οξειδίων των (Me) έχουν 

μεγαλύτερη χημική δραστικότητα και τοξικότητα αλλά είναι και ευκολώτερος ο τρόπος χημικής ή 
βιολογικής δέσμευσής τους με τις γνωστές τεχνικές απορρύπανσης (Shao, 2009).  

2.3.9 Προβλήματα οξίνισης των ωκεανών και διαφοροποίησης στην αλατότητα 

Η ποιότητα των θαλασσίων υδάτων επηρεάζεται αισθητά από την όξινη βροχή, ως αποτέλεσμα 
ανθρωπογενών πιέσεων από τις δραστηριότητες που συγκεντρώνονται στην παράκτια ζώνη. Μείζον 
θέμα ανακύπτει από το ατμοσφαιρικό CO2. Με βάση τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, το 

ατμοσφαιρικό CO2 στην τελευταία 50ετία διπλασιάστηκε. Δεδομένου ότι πολύ μεγάλο μέρος του 
ανθρωπογενούς CO2 δεσμεύεται από τους ωκεανούς, συμπεραίνεται ότι η αυξημένη δέσμευση του 
CO2 αλλάζει βαθμηδόν τις βιοκοινωνίες των ωκεανών. Θαλάσσιοι οργανισμοί που έχουν ως δομικά 
μέρη τα ανθρακικά άλατα (π.χ. κοραλλιογενείς ύφαλοι), θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα επηρεαστούν 

από τις επιφερόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές. Το πρόβλημα επιτείνεται με την άνοδο της 
θερμοκρασίας των υδάτων κατά 0,1οC σε βάθη έως 700 m, κατά τη χρονική περίοδο 1961-2003 η 
οποία προκαλεί μικρότερη διαλυτοποίηση του CO2 σε θερμές θάλασσες (Keller et al., 2009). Αυτό 
συνδέεται με τη μεταβολή της αλατότητας και των θαλασσίων ρευμάτων, την ανάπτυξη και 

κατανομή των πλαγκτονικών οργανισμών, τη δυσκολία ανάμιξης των θρεπτικών συστατικών και την 
τελική αδυναμία υδρόβιων πληθυσμών να δεσμεύσουν θρεπτικά συστατικά από το περιβάλλον που 
διαβιούν (Keller et al., 2009). 

3. Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή νέων προσεγγίσεων των κρατών μελών της Ε.Ε. σε θέματα περιβάλλοντος, μέσω 
της εφαρμογής της θαλάσσιας στρατηγικής (Water Framework Directive, WFD) – Οδηγία πλαίσιο 
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για τα ύδατα 60/2000/ΕΚ, επιδιώκει μία ολιστική, ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της 
προστασίας των νερών της ελληνικής επικρατείας θέτοντας δείκτες παρακολούθησης της ποιότητας 
των υδάτων και αξιολόγηση της κατάστασης (Good Environmental Sta tus, GES). Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω δράσεων παρακολούθησης της πορείας της υπάρχουσας κατάστασης των 

υδάτινων συστημάτων, της πρόληψης, των ενδεδειγμένων μέτρων αποκατάστασης με ρόλους 
αυστηρά καθορισμένους των εμπλεκομένων φορέων, και το κυριότερο, ολοκληρωμένες προτάσεις 
περιβαλλοντικής διαχείρισης για τις επόμενες δεκαετίες, στο πνεύμα της αειφόρου διαχειρίσεως των 
υδατικών πόρων. 

Η Οδηγία 2008/105/ΕΚ αποτελεί ένα ακόμη νέο εργαλείο ελέγχου της ποιότητας των υδάτων 
με την εισαγωγή Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 
συμπληρωμένη με άλλες διατάξεις παρακολούθησης και ελέγχου χημικών παραγόντων 
προτεραιότητας στα νερά (Απόφαση 2455/2001/ΕΕ).  
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 
Βέρδης Αθανάσιος 

Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ 
 

Αρτίκης Παναγιώτης 

Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΔΑ  

 
Μαντάς Νικόλαος 

Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ 
 

Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κάνει μια συγκριτική θεώρηση των Προτύπων και των 

Πειραματικών Σχολείων στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διάφορα ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία 
από τη Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία. Τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία της Ελλάδας 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως σχολεία «οριζόντιου διαχωρισμού» (βλ. Boyadjieva & Ilieva-
Trichkova, 2019). Οι περισσότερες χώρες του κόσμου δεν έχουν οριζόντιο διαχωρισμό και οι 

μαθητές και οι μαθήτριες προχωρούν κατά κανόνα σε ενιαία συμπεριληπτικά σχολεία. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Ελλάδα ανήκει στην ίδια ομάδα κρατών που δεν έχουν διαχωρισμό, δηλαδή την Αυστραλία, 
τον Καναδά, την Δανία, την Εσθονία, την Φιλανδία, την Ισλανδία, την Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, 
την Πολωνία, την Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Καζακστάν, 

τη Λετονία, και την Λιθουανία. Στην αντίθετη πλευρά, οι χώρες με το μεγαλύτερο οριζόντιο 
διαχωρισμό είναι η Χιλή, η Κολομβία, το Περού, το Λουξεμβούργο, το Μακάο, η Κίνα, ο Παναμάς, 
η Ολλανδία και η Ελβετία (OECD, 2010). Η Γερμανία ανήκει στις χώρες με έναν υψηλό διαχωρισμό.  
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Ο οριζόντιος εκπαιδευτικός διαχωρισμός στην Ελλάδα 

Στη χώρα μας ο οριζόντιος διαχωρισμός υλοποιείται όχι μόνο στα Πρότυπα και στα 

Πειραματικά αλλά και σε άλλα σχολεία, όπως είναι Μουσικά και τα Καλλιτεχνικά. Μάλιστα οι 
υπέρμαχοι των Προτύπων και Πειραματικών χρησιμοποιούν αυτή ακριβώς την ύπαρξη  των 
Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων  ως απόδειξη ότι ο οριζόντιος διαχωρισμός είναι κάτι 
αποδεκτό στην Ελληνική κοινωνία. Τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν «υιοθετηθεί» από 

την ελληνική Κεντροαριστερά και από την ελληνική Αριστερά, τόσο στην ιδιαίτερη ελληνική 
κομμουνιστική εκδοχή (το ΚΚΕ), όσο και στις κατά καιρούς ανανεωτικές μαρξιστικές μορφές. Και 
αυτή η υιοθέτηση είναι πολύ φανερή σε επίπεδο δημοσίου λόγου συνομοσπονδιών γονέων, 
επιστημονικών συνεδρίων και κοινοβουλευτικού λόγου (Μητρίτσα, 2014· Πανελληνια Ένωση 

Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, 2011).  
Η πρώτη διαφορά στους διαχωρισμούς των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων από τη 

μία πλευρά και των Προτύπων και Πειραματικών από την άλλη πλευρά είναι ο στόχος τους. Σύμφωνα 
με τον ιδρυτικό νόμο των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων (νόμος 3345/1988), στόχος τους 

είναι «η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την 
επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία αν τελικά επιλέξουν 
άλλον τομέα επιστημονικής η επαγγελματικής έκφρασης». Αντίθετα ο τελευταίος ιδρυτικός νόμος 
των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (νόμος 4692/2020) είναι η ανάπτυξη δράσεων 

καινοτομίας προσανατολισμένων στην αυτοβελτίωση των μαθητών και την εκπαιδευτική αριστεία 
…  την ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές 
δυνατότητες…  Είναι επίσης  η υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής 
εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού 

…  πειραματισμός σε τρόπους λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου…   πιλοτική εφαρμογή 
προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής 
υποδομής των σχολικών μονάδων». Βλέπουμε λοιπόν ότι σε επίπεδο στόχου στο πρώτο 
είδος  διαχωριστικού σχολείου υπάρχει σαφήνεια ενώ στο δεύτερο είδος διαχωρισμού δεν υπάρχει 

σαφήνεια. Οι λέξεις «αριστεία», «αυτοβελτίωση», «ταλέντο» και «δυνατότητα» δεν είναι σαφείς και 
αυτό κάνει και τα σχολεία αυτά να μην είναι σαφή ως προς το προορισμό τους . Γιατί υπάρχουν τα 
Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία;  

 Η αοριστία στον οριζόντιο διαχωρισμό των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων είναι 

παράγωγο κάποιων επιτυχημένων παιδαγωγικών ταχυδακτυλουργιών της Κυβέρνησης 
(μεταφορικά), οι οποίες πραγματοποιούνται μπροστά στα μάτια της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μία 
τις παιδαγωγικές ταχυδακτυλουργίες  θέλει τα Πειραματικά σχολεία να είναι σχολεία έρευνας, η 
οποία φυσικά είναι πάντα η «πειραματική» έρευνα. Η λέξη «πειραματικά», όμως, δεν σημαίνει κατ’ 

ανάγκη «σχολεία της έρευνας» ή «για την έρευνα» και συνδέθηκε με τα εν λόγω σχολεία επειδή κατά 
την ιστορική στιγμή της δημιουργίας τους, δηλαδή εκατό περίπου χρόνια πριν, η κυρίαρχη μορφή 
εκπαιδευτικής έρευνας ήταν το Πείραμα. Και ήταν το Πείραμα πολύ περισσότερο στην Ελλάδα διότι 
αν και η εκπαιδευτική έρευνα ήταν σε όλον τον κόσμο μια «αόριστη επιστήμη» -«an elusive science» 

την αποκαλεί η Ιστορικός της Εκπαίδευσης Ellen Lageman (2000))- ο εκπαιδευτικός κόσμος στην 
Ελλάδα ήταν επιστημονικά και κοινωνικά  υποδεέστερος σε σχέση με τον κόσμο των Θετικών 
Επιστημών, τουλάχιστον στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτός ήταν ο λόγος που ο 
Νικόλαος Εξαρχόπουλος ίδρυσε το λεγόμενο  εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών όταν αυτή διαχωρίστηκε από τη Φυσικομαθηματική 
Σχολή. Ο Εξαρχόπουλος προσπαθούσε να πείσει τους φοιτητές και τους Καθηγητές της 
Φυσικομαθηματικής Σχολής να πάρουν την παιδαγωγική επάρκεια της εποχής, αφού η σπουδή της 
«Παιδαγωγικής» έμοιαζε με τη σπουδή της σπουδαίας επιστήμης της Φυσικής.   

Στην πραγματικότητα, τα πειραματικά σχολεία που ιδρύθηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν αργότερα, είναι αυτό που στις 
Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης λέμε «laboratory schools». Ορθότερα θα μεταφράζονταν 
ως «πανεπιστημιακά σχολεία» ή «εργαστηριακά σχολεία». Είναι στην ουσία σχολεία πρακτικής 
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άσκησης, στα οποία οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται σε νέες μεθόδους διδασκαλίας.  Έτσι 
τα ίδρυσε ο John Dewey στο πανεπιστήμιο του Σικάγου στις αρχές του εικοστού αιώνα. Όπως 
γράφουν οι West και Gadsden (1974), «the role of the laboratory school has been to assist  in the 
training of  New teachers and the demonstration off exemplary teaching techniques». Πουθενά στον 

κόσμο η εκπαιδευτική έρευνα δεν απαιτεί κάποια ειδικά πειραματικά σχολεία. Πουθενά στον κόσμο 
η εκπαιδευτική έρευνα δεν ταυτίζεται με το Πείραμα. Το γεγονός δε ότι η παρούσα ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας επιλέγει να φέρει τις διάφορες καινοτομίες σχετικά διδακτική ορισμένων 
γνωστικών αντικειμένων η κάποιες δεξιότητες ζωής αποκλειστικά στα Πειραματικά και τα Πρότυπα 

Σχολεία και όχι στο πληθυσμό των σχολείων είναι μέρος της προαναφερθείσας παιδαγωγικής και 
πολιτικής ταχυδακτυλουργίας. 

Η νομιμοποίηση του οριζόντιου εκπαιδευτικού διαχωρισμού  

Πρότυπα σχολεία με την έννοια ενός καλού σχολείου προς μίμηση  δεν  υπάρχουν πουθενά 
στον κόσμο, με εξαίρεση ίσως κάποια «model schools» (βλ. Chen, Fang, Li, Morrissey, & Nie, 2016) 
στην Κίνα Σε άλλες χώρες του κόσμου έχουμε άλλες ονομασίες για τα σχολεία της ελίτ, όπως 

Grammar Schools στη Μεγάλη Βρετανία και Gymnasia στη Γερμανία. Τα εν λόγω σχολεία όμως 
πότε δεν λειτούργησαν στις χώρες τους ως «πρότυπα» προς μίμηση. Αντίθετα, οφείλουν τον 
ελιτιστικό τους χαρακτήρα στη διαφοροποίηση. Ομοίως για την Ελλάδα, Ιωάννης Μεταξάς γράφει 
στον Αναγκαστικό Νόμο 247 του 1936 ότι τα 120 γυμνάσια για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνονται 

πρότυπα λειτουργούν «κατά παρέκκλισιν τοῦ ἐν λοιποῖς γυμνασίοις ἐφαρμοζομένου προγράμματος».  
Μιλάμε λοιπόν για «παρέκκλιση» και όχι για «μίμηση». Στα σχολεία αυτά του Μεταξά 

εντάσσονται τα ιστορικά πρότυπα σχολεία, όπως είναι Ιωνίδειος σχολή, η Βαρβάκειος σχολή, η 
Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων, η Ευαγγελική Σχολή της Νέας Σμύρνης . Το γιατί ο Ιωάννης 

Μεταξάς, ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι έβλεπε τους Έλληνες ως λαό (volk), προχώρησε σε 
οριζόντιο διαχωρισμό σχολείων είναι κάτι που ίσως χρειάζεται να διερευνηθεί από τους ιστορικούς 
της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα ελιτιστικά Gymnasia στη Γερμανία στις 
αρχές του εικοστού αιώνα είχαν κατηγορηθεί από τους Γερμανούς Εθνικοσοσιαλιστές για την 

ανθρωπιστική και ιδεαλιστική τους ιδεολογία.  
 Η Σαμαρά (2019), στη διδακτορική της διατριβή, υποστηρίζει ότι η  θεσμοθέτηση των 

πρότυπων σχολείων στην Ελλάδα έγινε από τον Ιωάννη Μεταξά στο πλαίσιο μιας εποχής στην οποία 
αναδυόταν το έθνος-κράτος.  Η ερμηνεία αυτή όμως δεν μπορεί   να εξηγήσει το γεγονός ότι κατά τη 

διάρκεια του μεσοπολέμου η έννοια του έθνους-κράτους ήταν ήδη κατακτημένη,  καθώς και ότι 
αντίστοιχα σχολεία ελίτ είχα δημιουργηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκατοντάδες χρόνια πριν. Η 
δική μας εξήγηση είναι ότι την περίοδο αυτή έχουμε μία αναγέννηση των σχολείων ελίτ σε 
ευρωπαϊκό και αμερικανικό επίπεδο μέσω της κυρίαρχης επιστημονικής θεωρίας της εποχής που 

ήταν η Ευγονική. Η θεωρία αυτή ευθυγραμμιζόταν με τα τεστ νοημοσύνης και την Ψυχομετρία. 
Πράγματι, σε μια περίοδο που πραγματοποιούνται διεθνή συνεδρία στην Ευγονική κυρίως στη 
Μεγάλη Βρετανία και στις Η.Π.Α., η Ελλάδα όχι μόνο στέλνει αντιπροσώπους σε κάποια από αυτά, 
αλλά προλαβαίνει με διαφορά φάσης τις άλλες χώρες που τονώνουν τα μεσαιωνικά τους σχολεία-

ελίτ με την ορμή της νέας αυτής επιστημονικής θέσης. Την χρονιά που ο Herbert George Wells θα 
εκδώσει το Νησί του Δόκτορος Μορώ, το περιοδικό Eugenics Review φιλοξενεί άρθρο του Gates 
(1932), ο οποίος θα γράψει μεταφέροντας τις απόψεις που άκουσε ο ίδιος από τον δάσκαλο, 
συγγραφέα και θιασώτη των ευγονικών θεωριών Armstrong Wicksteed: 

 

 It would be a mistake to expect very great practical results in 
the  betterment  of the race  from educational  efforts alone  not at least if 
we take the world education in its narrow sense -since we have not only 
first to convince the educational world that eugenics is a fit and necessary 
subject in which to instruct the rising generation, but, even if knowledge 

could be immediately and universally imparted, we should still, to a 
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certain extent, have to change human nature itself before we could expect 
the instructed people to act in the interest of posterity, instead as herefore, 
in those of self or of class (Gates, 1932, σελ. 305). 

 
Το 1907, έτος κατά το οποίο ιδρύεται στη Μεγάλη Βρετανία η Eugenics Education Society 

(στις Η.Π.Α. ιδρύθηκε το 1921), τα Grammar schools προβάλλουν πλέον ως τα καλά δημόσια 

σχολεία σε σύγκριση με τα πολύ περισσότερο ελιτιστικά public schools. Και μπορεί στη Γερμανία 
τα ελιτιστικά Gymnasia να κατηγορήθηκαν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, όπως είδαμε, για 
«μαλθακότητα» (το ίδιο κάνει και ο Μεταξάς στην Ελλάδα σε σχέση με την θεωρητική και 
ανθρωπιστική εκπαίδευση σύμφωνα με την Κοντού (2013), αλλά το Zeitgeist, δηλαδή το πνεύμα της 

εποχής, ήταν υπέρ του οριζόντιου διαχωρισμού. Ταινία σταθμός της ίδιας εποχής ήταν η Metropolis 
(1927) του Fritz Lang, στην οποία ο πρωταγωνιστής ενώνει δύο μελλοντικούς κόσμους που 
διαφέρουν όχι ως προς την κοινωνική τάξη αλλά ως προς την ευφυΐα: τον κόσμο των Εργατών και 
τον κόσμο των Στοχαστών.  

Η σύνδεση της Ευγονικής με τα σημερινά διαχωριστικά σχολεία υπάρχει ως απόηχος των 
αρχών του εικοστού αιώνα. Όπως μας πληροφορεί έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2018 στο κορυφαίο 
επιστημονικό περιοδικό Nature, η διαφορά μεταξύ μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα 
Grammar Schools και αυτών που δεν φοιτούν στα Grammar Schools είναι γονιδιακή ή μάλλον 

γονιδιακώς προβλέψιμη με βάση αλγόριθμους (Smith-Woolley et al., 2018). Είναι άραγε ο 
γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης της δεκαετίας του 2020 το αντίστοιχο μέσο διαχωρισμού της 
δεκαετίας του 1920 που ήταν το νοητικό πηλίκο (βλ. Εικόνα 1);  

 

 
 

Εικόνα 1. Το εξώφυλλο του περιοδικού American School Board Journal (τεύχος Απριλίου 1922) για την χρήση του νοητικού 

πηλίκου ως «νέας μεθόδου» μαθητικού διαχωρισμού.  

 

Σύμφωνα με τα κείμενα του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, τα 
εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες στις οποίες έχει υιοθετηθεί ο οριζόντιος διαχωρισμός 
διακρίνονται όχι μόνο για τις μεγάλες εκπαιδευτικές ανισότητες ανάμεσα στον μαθητικό πληθυσμό 
σε σχέση με χώρες στις οποίες δεν υπάρχει διαχωρισμός –πράγμα αναμενόμενο- αλλά και για 

μειωμένη τη συνολική επίδοση των μαθητών και μαθητριών στις παγκόσμιες μελέτες μαθητικής 
επίδοσης τύπου PISA.1 Σε διεθνές επίπεδο, οι εν λόγω ανισότητες και οι εν λόγω μειωμένες επιδόσεις 

 
1 The Programme for International Student Assessment.  
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ήταν τόσο ισχυρές για τη Γερμανία ώστε η χώρα αυτή να αποτελέσει τη μοναδική χώρα στον κόσμο 
που προχώρησε σε εκπαιδευτικές αλλαγές με βάση αυτό που έγινε γνωστό ως γερμανικό «σοκ της 
PISA» (βλ. Davoli & Entorf, 2018). 

Οι επιπτώσεις του εκπαιδευτικού διαχωρισμού 

Από ένα από τα ελάχιστα σχετικά διεθνή επιστημονικά κείμενα που υπάρχουν για την Ελλάδα, 
τον τόμο του Ο.Ο.Σ.Α. Education for a Bright Future in Greece, (OECD, 2018) αντιγράφουμε το 

Σχήμα 1 που ακολουθεί.  
 
 
 

 

 
Σχήμα 1. Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο Ελλήνων μαθητών και μαθητριών και επίδοσή τους στα Μαθηματικά στη μελέτη 

PISA (πηγή OECD, 2018, σελ. 100).  

 

Στο Σχήμα 1 βλέπουμε στον οριζόντιο άξονα το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών 

και μαθητριών με βάση τους δείκτες της μελέτης PISA και στον κατακόρυφο άξονα την επίδοση  των 
ίδιων μαθητών και μαθητριών στα Μαθηματικά. Οι κύκλοι μέσα στο σχήμα αντιπροσωπεύουν 
σχολεία και το μέγεθος των κύκλων σηματοδοτεί το μέγεθος των σχολείων από άποψη μαθητικού 
πληθυσμού. Η γραμμή με τη μεσαία κλίση γραμμή είναι η γραμμή παλινδρόμησης που συνδέει το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών και μαθητριών με την επίδοσή τους. Η σχέση αυτή είναι 
γραμμική και είναι γνωστή και ως ο «σιδηρούς κανόνας» της μαθητικής επιτυχίας ή αποτυχίας. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γραμμή με την μεγαλύτερη κλίση που αφορά την ίδια γραμμική σχέση 
μεταξύ κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και επίδοσης αλλά αυτή τη φορά μεταξύ σχολείων και 

μάλιστα μετά από αφαίρεση της επίδρασης της προηγούμενης γραμμικής σχέσης μεταξύ μαθητών 
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και μαθητριών. Έτσι, αν φτιάξουμε σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές και μαθήτριες με υψηλές 
επιδόσεις, τότε η γραμμή με τη μεσαία κλίση θα παραμείνει στην ίδια κλίση (ο σιδηρούς κανόνας 
δεν θα αλλάξει), αλλά η γραμμή μεταξύ σχολείων θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη κλίση και θα 
γίνει σχεδόν κάθετη. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γραμμή με τη μικρότερη κλίση. Αυτή 

αντιπροσωπεύει την ίδια γραμμική σχέση αλλά αυτή τη φορά εντός των σχολείων. Το συμπέρασμα 
από τα παραπάνω είναι ότι αν φτιάξουμε στην Ελλάδα σχολεία αρίστων με ομογενή μαθητικό 
πληθυσμό από άποψη κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, η γραμμή αυτή θα αποκτήσει μικρότερη 
κλίση και θα τείνει χωρίς όμως να φτάσει να είναι παράλληλη με τον οριζόντιο άξονα. Είναι, όμως, 

τα Πρότυπα ή έστω τα Πειραματικά Σχολεία ομογενή από άποψη μαθητικού πληθυσμού; Η ευκταία 
άποψη είναι «όχι». Η αποδεικνυόμενη άποψη είναι «ασφαλώς».  

Οι σχετικές έρευνες σε χώρες με διαχωριστικά εκπαιδευτικά συστήματα είναι σαφείς. Πουθενά 
στον κόσμο και σε τίποτα το σημαντικό δεν έχει ωφελήσει ο οριζόντιος διαχωρισμός στην 

εκπαίδευση. Δεν έχει ωφελήσει ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα ούτε τους μαθητές και τις μαθήτριες. 
Στη Μεγάλη Βρετανία, οι Burgess, Dickson και Macmillan (2020) υποστηρίζουν, για παράδειγμα, 
ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει διαφορά στις οικονομικές απολαβές μεταξύ πρώην μαθητών και 
μαθητριών των Grammar Schools στην εργασιακή τους ζωή σε σύγκριση με αυτές των πρώην 

μαθητών και μαθητριών ενιαίων συμπεριληπτικών σχολείων. Μια ομοβροντία δημοσιεύσεων από 
έγκυρους ερευνητικούς φορείς στη Μεγάλη Βρετανία, όπως, για παράδειγμα, το London Institute of 
Education, το Sutton Trust, το Durham University, το Education Policy Institute, το Institute for 
Fiscal Studies, το Institute for Social and Economic Research κ. ά. είναι επικριτικές ως προς τα 

Grammar Schools (βλ. Long, Foster, & Roberts, 2018).  
Επιπλέον, πολλά επιστημονικά στοιχεία περιγράφουν τις αρνητικές επιπτώσεις του οριζόντιου 

διαχωρισμού ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, έρευνα δημοσιευμένη στο υψηλού 
κύρους περιοδικό American Psychologist αναφέρει ότι στα σχολεία στα οποία η έμφαση δίνεται στις 

υψηλές επιδόσεις υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την ψυχική υγεία των μαθητών και μαθητριών. 
Στο ίδιο πλαίσιο, ντοκιμαντέρ του BBC 2 με τίτλο “Grammar Schools: Who Will Get In” διερεύνησε 
τις ψυχικές επιπτώσεις στους μικρούς μαθητές και μαθήτριες που προήρθαν από αποτυχία τους να 
εισαχθούν στα συγκεκριμένα δημόσια σχολεία.  

Αρχικά, όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες θυμούνται τα καλά πράγματα από τα μαθητικά 
τους χρόνια ανεξαρτήτως από το σχολείο στο οποίο φοίτησαν και φυσικά τα παλαιά Πρότυπα 
Σχολεία αναμφιβόλως καλλιεργούσαν μια γενικότερη ανθρωπιστική παιδεία, αυτό δηλαδή που στα 
γερμανικά ονομάζεται «Bildung». Αυτό όμως που κάνει τους αποφοίτους των δημόσιων σχολείων 

της ελίτ να αισθάνονται ένα ή και περισσότερα σκαλιά παραπάνω από τους άλλους ή, για να το πούμε 
κοινωνιολογικά, να έχουν ένα habitus αισιοδοξίας, όπως το αναφέρει η Νικολοπούλου (2018) στη 
διατριβή της, είναι αυτό που μεταφορικά αναφέρει ο Lambert (2013): το «ταξίδι» σε ένα τέτοιο 
σχολείο έγινε «με αυτοκίνητο», ενώ στα σχολεία της γειτονιάς το ταξίδι έγινε «με λεωφορείο». Όπως 

γράφει ο Lambert (ό. π.), «το να γίνεις δεκτός σε ένα ιδιωτικό [εδώ ελιτίστικο  δημόσιο] σχολείο είναι 
σαν να γίνεσαι δεκτός σε ένα κλαμπ ή γενικότερα σε ένα γκρουπ ανθρώπων με κοινή κοινωνική 
θέση. ... παρόμοια life-styles, κοινές εκπαιδευτικές καταβολές» (ό. π., σελ. 22).  

Οι υπέρμαχοι των δημόσιων σχολείων ελίτ ανήκουν από πολιτική θέση στα λαϊκίστικα 

κόμματα. Στην Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, το μόνο κόμμα που τάσσεται ξεκάθαρα και 
σταθερά υπέρ των Grammar Schools είναι το λαϊκίστικο, ξενόφοβο UKIP του Nigel Farage. To 
κόμμα των Εργατικών είναι (πάντα ήταν) υπέρ μιας δημόσιας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ενώ το 
κόμμα των Συντηρητικών τάσσεται γενικά υπέρ μιας κάποιας απροσδιόριστης διαχωριστικής 

εκπαίδευσης και έχει χρηματοδοτήσει κάποιες σχετικές εκπαιδευτικές πολιτικές, αλλά δεν έχει 
ξεκάθαρη θέση σε σχέση με τα επιλεκτικά Grammar Schools. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι τα 
Grammar Schools στη Μεγάλη Βρετανία δεν μπορούν να αυξηθούν σε αριθμό βάσει του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου (η ακριβής μετάφραση του νομικού κειμένου είναι ότι κάτι τέτοιο 

«απαγορεύεται»).  
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Ομοίως, στη Γερμανία, τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας, δηλαδή το Σοσιαλδημοκρατικό 
(SPD) και το Χριστιανοδημοκρατικό (CDU) έχουν χαλαρές απόψεις κατά και υπέρ των δημόσιων 
δευτεροβάθμιων σχολείων ελίτ αντιστοίχως οι οποίες, όπως θα περίμενε κανείς, είναι και αντίστοιχες 
με αυτές των Εργατικών και των Συντηρητικών στη Μεγάλη Βρετανία. Αξιοσημείωτη είναι στη 

Γερμανία η ισχυρή επιρροή που έχει υπέρ των επιλεκτικών σχολείων η Deutscher 
Philologenverband, δηλαδή η Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών στα δημόσια ελιτίστικα 
δευτεροβάθμια Gymnasiums, κάτι δηλαδή σαν την δική μας «ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικών 
Σχολείων», με την Πρόεδρό της Susanne Lin-Klitzing. Από την άλλη μεριά, η Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft (δηλαδή η «Ένωση Εκπαιδευτικών και Επιστημόνων, γνωστή και ως 
GEW, κάτι δηλαδή σαν την δική μας ΟΛΜΕ, τάσσεται κατά των δημόσιων σχολείων ελίτ, με την 
Πρόεδρό της Marlis Tepe. Στην χώρα μας, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Εκπαιδευτικών 
Ομοσπονδιών, δηλαδή της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, τάσσονται ομοφώνως κατά των δημόσιων 

επιλεκτικών σχολείων, δηλαδή κατά των Προτύπων και των Πειραματικών, όπως αυτά 
θεσμοθετήθηκαν τελευταία.  

Το πολιτικό, παιδαγωγικό και μεταφορικώς «ένοχο» «μυστικό» των δημόσιων επιλεκτικών 
σχολείων σε διάφορες χώρες είναι η κοινωνική τους λειτουργία. Είναι, για παράδειγμα, 

αποδεδειγμένο εδώ και πολλά χρόνια στη Γερμανία ότι τα ακαδημαϊκώς προσανατολισμένα 
Gymnasia αποτελούν τα σχολεία των γηγενών Γερμανών και Γερμανίδων  (Faas, 2008· Tiedemann 
& Billmann-Mahecha, 2007·. Pietsch & Stubbe, 2007). Σε μια χώρα, την λεγόμενη «ατμομηχανή της 
Ευρώπης, στην οποία το ένα τρίτο περίπου του εργατικού κυρίως πληθυσμού -ίσως και παραπάνω- 

αποτελείται από αμιγείς ή μεικτές οικογένειες από άποψη καταγωγής (παιδιά μεταναστών κάποιας 
γενιάς), ο μαθητικός πληθυσμός των Gymnasiums αποτελείται στην πλειονότητά του από μαθητές 
και μαθήτριες οικογενειών στις οποίες και οι δύο γονείς είναι γηγενείς. Η εισαγωγή στα Gymnasia 
γίνεται κυρίως με συστατικές επιστολές των δασκάλων των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αυτός ο κοινωνικός διαχωρισμός στη σύσταση των δημόσιων επιλεκτικών σχολείων στη Γερμανία 
περνούσε απαρατήρητος για πολλές δεκαετίες λόγω του ότι στη χώρα αυτή το σύστημα της τεχνικής 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας στους χώρους εργασίας είναι ένα από τα καλύτερα 
στον κόσμο. Σε περιόδους, όμως, κρίσης, σαν την σημερινή, οι ιδεολογικώς πρωτόγονοι 

εκπαιδευτικοί διαχωρισμοί μεταξύ των επιλεκτικών Gymnasiums και των συμπεριληπτικών 
Gesamtschule μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες. 

Συμπεράσματα 

Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μερικά ενδιάμεσα συμπεράσματα, τα οποία παραθέτουμε 
με μορφή συγγραφικών θέσεων. Οι πόροι για την παιδεία στην Ελλάδα, για λόγους πιο ευρείς από 
αυτούς που έχει αυτή η εργασία, δεν επαρκούν για όλους και για όλες. Έτσι, οι Έλληνες και οι 

Ελληνίδες που πληρώνουν φόρους για να έχουν καλά δημόσια σχολεία,  στρέφονται σε πολλές 
περιπτώσεις προς τα ιδιωτικά κυρίως για να ικανοποιήσουν την ανάγκη για ταξική και πολιτισμική 
διαφοροποίηση και ταύτιση με την κατάλληλη ομάδα, όπως περιγράφει η επιστήμη της Κοινωνικής 
Ψυχολογίας. Η οριζόντια διαφοροποίηση στο κατά κανόνα συγκεντρωτικό ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα έχει καταφέρει να σχηματίσει και στη χώρα μας ορισμένους τύπους επιλεκτικών δημόσιων 
σχολείων. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Το άτυπο «συμβόλαιο» 
μεταξύ χρηστών και ιθυνόντων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ορίζει ότι ο οριζόντιος 
διαχωρισμός ικανοποιεί την ανάγκη των χρηστών για ένα καλό δημόσιο σχολείο, αλλά συνδέεται 

άλλοτε με την ηγεμονία μιας «προοδευτικής» και ανθρωπιστικής ατζέντας (μαρξιστικής) και άλλοτε 
με την ηγεμονία μια «συντηρητικής» και «εκσυγχρονιστικής» εκπαιδευτικής ατζέντας 
(νεοφιλελεύθερης). Η πρώτη ατζέντα θέλει διαχωριστικά «καλά» σχολεία –Μουσικά και 
Καλλιτεχνικά- ως «κιβωτούς» μιας μεταπολιτευτικής ιδεολογικής ηγεμονίας, με τους ποιητές μας, 

τους συνθέτες μας, το λαϊκό αστικό μας τραγούδι, το έντεχνο τραγούδι, το θέατρο, τη διανόηση. Η 
δεύτερη ατζέντα θέλει διαχωριστικά «καλά» σχολεία -Πρότυπα και Πειραματικά- ως εργαστήρια 
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«αριστείας», «αξιολόγησης» «άμιλλας», «επιμέλειας», «αυτοβελτίωσης», «επιτυχίας», 
«ανταγωνισμού». Οι γονείς, οι μαθητές και μαθήτριες θέλουν απλώς ένα καλό δημόσιο σχολείο.  

Αυτό είναι το κοινωνικό «συμβόλαιο» για την Ελλάδα, αν υποθέσουμε ότι το αντίστοιχο 
«συμβόλαιο» για τη Γερμανία είναι ο εκεί οριζόντιος διαχωρισμός και η εκεί εκδοχή της «αριστείας». 

Στην Ελλάδα, τα σχολεία του οριζόντιου διαχωρισμού είναι καλά επειδή είναι «κατά παρέκκλιση», 
με αντάλλαγμα την προώθηση της μιας ή της άλλης ατζέντας. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μουσικά και τα 
Καλλιτεχνικά Σχολεία είναι καλά σχολεία, αλλά δεν είναι «μουσικά» με την έννοια της πιστοποίησης 
κάποιων μουσικών σπουδών ή έστω κάποιων σοβαρών σπουδών στη Μουσική ή της σύνδεσης με 

κάποια πανεπιστημιακά Τμήματα. Το ίδιο καλά είναι και τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, αλλά 
είναι πρότυπα μόνο ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τους νέους τρόπους διοίκησης 
και όχι ως προς κάτι χειροπιαστό. Και αφού στην χώρα μας δεν έχουμε πρόσβαση σε επίσημα 
στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση, θα περάσουν πολλά χρόνια για να μάθουμε πώς θα πήγε 

τελικά το εν εξελίξει πείραμα των νέων «Πειραματικών» και των νεόκοπων «Προτύπων» Σχολείων. 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 Τόμος Γ 

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα Σελ. 
  

Αγγέλη Αθηνά 673 

Αθανασάκης Ιωάννης 355 

Αθανασέκου Μαρία 544 

Αθανασίου Ελένη 329 

Αλεξίου Βασιλική 559 

Αλεξίου, Παναγιώτα 673 

Αναγνωστάκης Γεώργιος 607 

Αναστασίου Σοφία 372 

Αποστολόπουλος Νικόλαος 475 

Αργυριάδη Αγάθη 467 

Αργυριάδης Αλέξανδρος 467 

Αρτίκης Παναγιώτης 712 

Βακάλη Άννα 582 

Βέρδης Αθανάσιος 712 

Βιδάκης Χρήστος 443 

Βιδούρη Θεοδώρα 124 

Βουζαξάκης Γεώργιος 665 

Βρετουδάκη Eλένη 673 

Γελαστοπούλου Μαρία 63 

Γεωργιάδης Νικόλαος 165 

Γεωργιάδου Κερατσώ 248 

Γεωργολοπούλου Φωτεινή 205 

Γιακουμάτος Δ.Β. Στέφανος 693 

Γιακουμάτος Δ.Β. Στέφανος 703 

Γιασιράνης Στέφανος 621 

Γιασιράνης Στέφανος 652 

Γκίκα Κωνσταντίνα 107 

Γκίκα Κωνσταντίνα 115 

Δεριζιώτη Έλενα 157 

Δήμου Αθανάσιος 260 

Διακαντώνης Ηλίας 591 

Διαμαντής Κωνσταντίνος 304 

Δρακοπούλου Όλγα 467 

Δρόσος Νίκος 329 

Ζαχαρίου Αραβέλλα 173 

Ιακώβου Π. Μαρία 140 

Ιωακειμίδης Παντελής 601 

Ιωακειμίδης Παντελής 607 

Ιωαννίδου Σταματία 226 

Καβούκης Μιχαήλ 71 

Καινούργιου Ελένη 248 

Καλαούζη Κωνσταντίνα 184 

Καραγεώργη Νίκη 436 

Καραγκιόζης Ιωάννης 363 

Καρτασίδου Λευκοθέα 226 

Καρύδης Θωμάς 567 

Κάτζη Χρυσάνθη 140 

Κάτζη-Μπελτράν Χρυσάνθη 173 

Κατσούγκρη Ι Αναστασία 95 

Κοβάνη Κωνσταντίνα 205 

Κολιού Στεργούλα 643 

Κουζούπη Μαρία Αθανασία 552 

Κουζούπης Σπυρίδων 552 

Κουκάκης Γεώργιος 55 

Κουκούλη Σοφία 80 

Κουρουτσίδου Μαρία 237 

Κουτσελίνη Μαίρη 408 

Κοψιδάς Οδυσσέας 693 

Κοψιδάς Οδυσσέας 703 

Κωμοδρόμου Λυδία 408 

Κωνσταντινίδη Νίκη - Πασχαλία 184 

Κωνσταντινίδης Δημήτριος 165 

Κωνσταντινίδου Μαρίνα 504 

Κωστής Δημήτρης 39 

Κώτσης Κωνσταντίνος 504 

Λαζαρίδου Καλλιόπη 628 

Λαμπρινέα Σταυρούλα 102 

Λάππα Ελισσάβετ 518 

Λεβέντη Ευμορφία 544 

Λιμνιάτη Αικατερίνη 80 

Λιώση Λεμονιά 205 

Μακράκης Θεόδωρος 293 

Μαντάς Νικόλαος 712 

Ματζάνος Δημήτριος 148 

Ματζάνος Δημήτριος 157 
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Μαυροπούλη Ειρήνη 347 

Μένη Κούρου 311 

Μερτζάνη Ασημίνα 544 

Μουδατσάκη Ελένη 26 

Μουσαφείρη Κυριακή 634 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ 237 

Μπέσσα Σπυριδούλα 86 

Μπέσσας Ανδρέας 107 

Μπέσσας Ανδρέας 115 

Μπότσαρη Γεωργία 536 

Μπουκουβάλα-Κλώντζα Ευθαλία 337 

Μπούρα Βασιλεία 552 

Μπρέντας Φίλιππος 193 

Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα 511 

Μωυσή Χριστιάνα 173 

Νικολοπούλου Αικατερίνη 382 

Νοβάκος Ιωάννης 48 

Ντούλια Αθηνά 102 

Ογλού Σελατίν Μουσταφά 193 

Παπαβασιλείου Βασίλης 124 

Παπαδακάκη Μαρία 452 

Παπαδομαρκάκης Ιωάννης 184 

Παπαδοπούλου Ελένη 390 

Παπαδοπούλου Ελένη 398 

Παπαναγιώτου Ζωγραφιά 260 

Παρδαλού Αργυρώ 417 

Πεδιώτη Νεκταρία 452 

Περάκη Μακρή  Μαρία, 484 

Περάκη Μακρή Μαρία 458 

Ποδάρα Αποστολία 285 

Πομόνη Φιλία 148 

Ποργιαζίδου Σοφία 217 

Ποταμίτης Λοΐζος 131 

Ράπτης Νικόλαος 237 

Σιόντη Δήμητρα 372 

Σιφακάκης Πολυχρόνης 436 

Σκλείδα Σοφία 528 

Σπυριδάκη Αικατερίνη 320 

Σταθάτου Ανδρομάχη 372 

Στεφάνου Πασχάλης 355 

Τζαβάρας Ε. Παναγιώτης 681 

Τζαγκαράκη Μαρία 494 

Τζανακάκη Δήμητρα 575 

Τζιβινίκου Σωτηρία 86 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 269 

Τσεπραηλίδου Αγγελική 582 

Τσιγγίδου Σουλτάνα 217 

Τσικαλάκη Ελένη 426 

Τσιμώρη Ελένη 217 

Φουντουλάκης Αντώνιος 293 

Φραγκομανώλη Σταυρούλα 615 

Χρυσικού  Βασιλική 226 

Χρυσικού Βασιλική 285 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




