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Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

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

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

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

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 Πληροφόρηση και επικοινωνία στην εκπαίδευση 
 Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία 
 Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί και δομές της εκπαίδευσης 
 Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά 
 Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας 
 Γενική παιδεία, επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση 
 Καινοτόμα προγράμματα,  νέες τεχνολογίες 
 Εκπαίδευση για την αειφορία, επαγγελματικός προσανατολισμός 
 Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 
 Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση 
 Εκπαιδευτικές έρευνες 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ  

 Επικοινωνία και πληροφόρηση στον δημόσιο βίο 
 Ταυτότητες και πολιτική επικοινωνία 
 Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία 
 Προκλήσεις, προβληματισμοί, ζητήματα δεοντολογίας 
 Επικοινωνία και πληροφόρηση στον πολιτισμό, στην τέχνη και στη θρησκεία 
 Επικοινωνία και ψυχαγωγία. 
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ΕΚΚΕΦΕ Δημόκριτος  
Κορνηλάκη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Κουβάτσου Εύα,  Καθηγήτρια, Universidad de Guadalajara / CULagos 
Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ 
Κουλαϊδής Βασίλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Κουρκούτας Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Κουτούζης Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Α.Π. 
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Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, University of Cyprus 
Κυπριωτάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Λάβδας Κώστας, Καθηγητής π. Αντιπρύτανης  Πανεπιστημίου Κρήτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Α ,́ Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Μανωλάκος Προκόπης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Αττικής 
Μανωλίτσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ, ΠΔΕ Κρήτης 
Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Μουζάκη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αθηνών 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής σχολικής μονάδας  
Μπερερής Πέτρος, Σύμβουλος επί τιμή του Π. Ι. τ. Διευθυντής Σπουδών, ΥΠΑΙΘ 
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Νικολάου Σουζάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων 
Οικονομάκου Μαριάνθη, Διδάσκουσα ΠΔ. 407/80, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Οικονομίδης Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Παναγιωτοπούλου Αλεξάντρα, Επιστημονικά Υπεύθυνη εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου, 
ΑΔΕΔΥ 
Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Παπαιωάννου Απόστολος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Παπαϊωάννου Γεώργιος, Λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
Παπαπέτρου Σάββας, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Παπούλας Ανδρέας, Π.Λ.Ε - Προϊστάμενος Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης, (ΔΙ.Π.Α.Ε)  Κύπρου 
Ράπτης Νικόλαος, Προϊστάμενος Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, ΠΔΕ Νοτίου 
Αιγαίου 
Ρογδάκη Αγάθη, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 
Ροδοσθένους Ειρήνη, Επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων, Γραμματέας Επιστημ. Ομίλου Κύπρου 
Ρουμπής Νικόλαος, Καθηγητής Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Σαραφίδου Κατερίνα, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Δράμας 
Σεραφείμ-Ρηγοπούλου Ευαγγελία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Αν. Μακεδονίας  και Θράκης 
Σολωμού Αιμίλιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 
Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Κρήτης 
Στυλιανού Αντρέας, Βοηθός Δ/ντή, Ταμίας Επιστημονικού Ομίλου Κύπρου 
Τζωρτζάκης Γιάννης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Πελοποννήσου 
Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Φραγκούλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Καθηγητής Σύμβουλος Ε.Α.Π. 
Φύκαρης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας/Φλώρινα 
Χατζηδάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  
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Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Μαράκη Ελένη 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Στριλιγκάς Γεώργιος 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
Ντρουμπογιάννης Χρήστος 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αρβανίτης Χριστόφορος 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Μαρκάκη Ειρήνη 

 
 

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

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

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

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

Σπανόπουλος Λάζαρος 
Στριλιγκά Μαρία 
Ταμιωλάκης Γεώργιος  
Τσεντελιέρου Σοφία 
Τσικαλάκης Γιάννης 
Τσοράγλου Αγγελική 
Φαραζάκης Νικόλαος 
Φουντουλάκης Αντώνιος 
Χουρσανίδου Αναστασία 
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Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Μεταφράσεων 

 
Αμαραντίδου Δέσποινα 
Βλάσση Θεοδώρα 
Βούλκος Σταύρος 
Βώβου Ευαγγελία 
Γιαννοπούλου Στυλιανή 
Γιαννουλάκη Στυλιανή 
Γιουβρή Βαΐα 
Γοργίλης Χρήστος 
Γύφτουλα Γεωργία 
Δεμερτζίδου Ιωάννα 
Δρακούλη Αθανασία 
Θεοδωροπούλου Ηλιάνα  
Καλέμης Κωνσταντίνος 
Καραγεώργου Μαρία 
Καραγιάννη Λαμπρινή 
Καραμητόπουλος Θεόδωρος 
Καραμπέκιου Ζωή 
Καραμπίνη Ζαχαρένια 
Καρούντζου Γεωργία 
Κοσκινά- Χατζηκυριάκου  Φαντίνα 
Κοτταρά Σωτηρία 
Κουτσογιάννη Σοφία 
Kouvatsou Paraskevi 
Κυριαζή Ειρήνη 
Κωφίδου Χριστίνα 
Λαϊνά Μαρία (Μελίνα) 
Λαμπίρη Μαρία 
Λάμπρου Αγάπη 
Λιάπη Βασιλική 
Μαραβελάκη Σωφρονία 
 
 

Μαρκάκη Χαρά 
Ματαλιωτάκη Δήμητρα 
Μαυροπούλου Ελένη  
Μπουρμπούλη Αγγελική 
Παλόγου Ιωάννα 
Παπαγεωργίου Μαρίνα  
Παπαδοπούλου Ελένη 
Παπασπύρου Μαρίνα 
Πετροπούλου Ελένη  
Πλατανίτη Νικολέττα 
Πολίτου Αντωνία 
Πολυχρου Μαρία  
Ρέλλια Μαρία 
Σαριδάκη Μαρίνα 
Σηφάκης Βαγγέλης 
Σίτα Δήμητρα 
Σκόδρα Ελένη  
Στασινάκη Χρυσούλα 
Σταυριανάκη Μαργαρίτα 
Σφακιανάκη Ελευθερία 
Τενέντε Παναγιώτα 
Τζαφέρη Μαρία 
Τζοτζαδίνη Άννα 
Τριγωνάκη Ελένη 
Τσιντώνη Τιτίκα-Κωνσταντίνα 
Φασλή Παναγιώτα  
Φουντουκίδου Αλεξάνδρα 
Χαλιώτου Αικατερίνη 
Χριστολουκά Ιωάννα  
Ψαλτάκη Ευγενία  
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ΜΥΝΗΜΑΤΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
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Χαιρετισμός Οικουμενικού Πατριάρχου 
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Πατριάρχης 2 – Αντιγραφή από pdf Περίληψης 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 

Το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών επιβεβαιώνει τη σημασία της αρχικής διοργάνωσης. Μιας διοργάνωσης που 
καθιερώνεται χρόνο με το χρόνο στη συνείδηση της επιστημονικής κοινότητας της Κρήτης, της 
Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. 

Ιδιαίτερα, η φετινή θεματική για την «Επικοινωνία, την πληροφόρηση, την ενημέρωση και την 
εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα», συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος 
ολόκληρος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας πανδημίας στο χώρο της εργασίας, της 
επιστήμης και της μετάδοσης της γνώσης. 

Ως Περιφέρεια Κρήτης, συγχαίρουμε ιδιαίτερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.Α.Κ.Ε., καθώς επίσης τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και όλους τους συμμετέχοντες στο 
συνέδριο. Είμαστε βέβαιοι, πως μέσα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, μέσα από τις προφορικές 
ομιλίες και τις υπόλοιπες εισηγήσεις, θα αναδειχθούν σημαντικά θέματα που αφορούν τη μετάβαση 
στην κοινωνία της πληροφορίας και στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. 

 
Σταύρος Αρναουτάκης  
Περιφερειάρχης Κρήτης  

 
 
 

Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του 
Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, από 10 
- 12 Ιουλίου 2020, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. 

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου μας είναι: «Επικοινωνία, Πληροφόρηση, Ενημέρωση και 
Εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα». 

Κυρίες και Κύριοι 
Η παραγωγή και η διαχείριση της γνώσης, της πληροφορίας καθώς και τα μέσα ενημέρωσης και 

επικοινωνίας καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις κοινωνικές εξελίξεις. Οι μεταβολές που 
συντελέστηκαν και συντελούνται στα πεδία αυτά, λόγω της δυναμικής εισβολής και ανάπτυξης των 
νέων τεχνολογιών, μεταβάλλουν διαρκώς τη λειτουργία τους και τη μεταξύ τους σχέση, με 
σημαντικές προεκτάσεις και επιδράσεις στην επιστήμη, στην έρευνα, στην εκπαίδευση, στην 
κοινωνία των πολιτών, στη λειτουργία της αγοράς, στην πολιτική και στην οικονομία. Το φαινόμενο 
αυτό, σε μια εποχή όπου όλα αλληλεξαρτώνται, αλληλοσυνδέονται και κινούνται με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς, επηρεάζει ολοένα και περισσότερο ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής μας ζωής και 
παράλληλα αναδεικνύει την αμφίδρομη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ γνώσης και πληροφορίας, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, πληροφόρησης και έρευνας, κοινωνικής συγκρότησης και 
εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, τίθενται διάφοροι προβληματισμοί για διάφορους κινδύνους, όπως είναι 
οι τάσεις υπερίσχυσης της πληροφορίας έναντι της γνώσης, το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης στη 
γνώση, στην πληροφορία και στην ενημέρωση κ.ά. 

Το Συνέδριό μας θα επικεντρωθεί κυρίως στη σύγχρονη επιστημονική συζήτηση για τα πεδία της 
πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λειτουργία τους στον 
τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και ευρύτερα στην κοινωνία, στον πολιτισμό, 
στην οικονομία και στην πολιτική. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει και θα αξιολογήσει ευκαιρίες 
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διαλόγου και δράσεων, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό και την οργάνωση της γνώσης που έχουμε 
για τα ζητήματα αυτά. 

Στο Συνέδριό μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε αξιόλογους ομιλητές και ειδικούς εισηγητές. 
Θεωρούμε ότι με το δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί, τις ανοιχτές συζητήσεις, τις επιστημονικές 
ανακοινώσεις, τα εργαστήρια, τις εισηγήσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις, όπως είναι το 
συμπόσιο για νέους επιστήμονες - που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Salzburg- με εισηγητές 
από την Αυστρία και τη Γερμανία, θα φωτιστούν πολλές άγνωστες πτυχές των πεδίων της 
πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης και θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  

Οι θεματικές του Συνεδρίου καλύπτουν πολλούς τομείς των πεδίων της πληροφόρησης, της 
επικοινωνίας και της ενημέρωσης, δηλαδή τη δυναμική της επικοινωνίας, την κοινωνία της 
πληροφορίας, τη σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση, την κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή, 
την εκπαίδευση και οικονομία, την αξιολόγηση και τη σημασία της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, 
τις σύγχρονες τάσεις των επιστημών, τα καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και μάθησης και τις 
νέες τεχνολογίες.  

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών για την «Επικοινωνία, Πληροφόρηση, Ενημέρωση και Εκπαίδευση», 
καθώς αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τόπο μιας γόνιμης συζήτησης και αφετηρία για μελλοντικές 
συνεργασίες, στο πλαίσιο των εξελίξεων των πεδίων αυτών. Αξιοποιώντας την εμπειρία της 
διοργάνωσης προηγούμενων Συνεδρίων, θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο 
ακαδημαϊκής συζήτησης. Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην 
όμορφη και φιλόξενη πόλη του Ηρακλείου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτού του Συνεδρίου. 

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

 
Ελένη Π. Μαράκη                                                         Σπύρος Χ. Πανταζής 

 
 Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαιδευτικής και                                        Ομότιμος Καθηγητής 
 Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ηρακλείου                                    Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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Abstract  
This paper examines the legal framework of Inclusive Education (IE) of children with 

Intellectual Disabilities in Greece through the passage of time and the challenges that those disabled 
students confront into the social and educational context. Additionally, in this study a comparative 
research about Inclusive Education between European and non-European countries is presented, in 
which children with Special Educational Needs (SEN) and more specifically with Intellectual 
Disabilities are served under different education and social policies and laws. In conclusion, it’s 
described that IE aims on the holistic development of children with disabilities in all environments.  

 
Keywords: inclusive education, intellectual disabilities, Greek educational system. 

1. Introduction 
The 20th century has been internationally significant for Special Education Needs (SEN). The 

negative attitude and prejudices that it had society in previous years towards people with disabilities 
began to be eradicated. The institutions of custodial care and educational practices on people with 
Intellectual Disabilities (ID) were replaced by new humanitarian, educational and psychosocial 
practices. Those people were treated as a weak and powerless group as if they hadn’t had any 
psychosocial and learning need but only basic functional lifelong needs. For this reason, international 
organizations tried to provide primarily the rights of those disabled people instead of engaging them 
in the schooling practices in order to develop their abilities and their learning skills and to have equal 
access to all environments (Miles, & Singal, 2010). 

With the passage of time, that perspective was superseded by a new educational philosophy 
that would provide the development and the empowerment of academic, social, psychological and 
physical skills of ID people. In this change, key role had the reauthorization of the legislation and the 
various specific educational programs for people with significant intellectual disabilities. Those 
programs enable those children to overcome their barriers and having access to the general 
curriculum. 

The main goal now becomes the right of participation of all children in the general education 
system. Thus, Barbra and Joyline (2014) have pointed out that the educational provision has been 
changed from exclusion to inclusion. The new education Act Amendements for Individuals with 
Disabilities (IDEA) of 1997 and the abstract of No Child Left Behind Act (NCLB) of 2001 that 
revised the Education Act of 1965, signaled an educational system that is compulsory and free for 
every child. Also, the regulation provides that educational programs will focus not only on the life 
and functional skills, but on the peculiarities and the individual learning needs of each student with 
Intellectual Disabilities separately (Heward, 2011). 

In this way, new terms such as «inclusion» and «integration» were realized after the World 
Special Education Congress in Salamanca in 1994 (Barbra, & Joyline, 2014). The Jomtien’s and 
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Salamanca’s conferences outlined the need of inclusion on students with intellectual disabilities 
according to their achieving grade-level standards.  

In this study therefore, we sought to examine the inclusive education of children with 
intellectual disabilities in the Greek educational system through the passage of the time.   

2. Inclusion of children with Intellectual Disabilities 
The last two decades the philosophy and policies regarding the education of children with SEN 

have made a great process in the field of integration and inclusion.  The concept of “inclusion” 
encompasses educational and social policy initiatives (Symeonidou, 2015). The Jomtien’s and 
Salamanca’s conferences highlights the need either to provide education for all children in a general 
school and education for students with intellectual disabilities according to their achieving grade-
level standards or  to reduce all types of exclusion and discrimination (Vaz, et. al. 2015). It is 
noteworthy, that those grade-level standards of children with ID differ from their achieving grade-
level standards because of the discrepancy between the chronological age of intellectual disabled 
children and their mental age. Within this perspective, the specialists focus on the educational needs 
of those marginalised groups and use alternate and multisensory methods according to the alternate 
achievement standards’ of  those students (Barbra, & Joyline, 2014; Miles, & Singal, 2010). 

As a result, the implementation of Inclusive Education (IE) of children with ID in general 
schools has been a goal in many countries. Inclusion provides equal access to all children on 
academic, social, psychological and physical environments, irrespective of the race, gender, colour, 
severity or the type of the disability of the pupils. In Greece, the educational legacy and policy has 
promote the IE of children with ID in general educational settings, but the progress in practice can 
only be described as slow (Grammenos, 2013; Tsiantis, Diareme,  Giannakopoulou, & Soumaki, 
2006). Unless IE in Greece has been influenced by practices and policies of other countries, it can 
not have the similar evolvement with those industrialised countries (Armstrong, Armstrong, & 
Barton, 2016).  

However, with the passage of the time the IE has gone through several stages as the percentage 
of children who have Special Educational Needs (SEN) and is served under Individuals with 
Disabilities Education Act (IDEA), seemed to differ into European and American countries. More 
specifically, that percentage varies from 1% in Greece to 18% in Finland, when that percentage 
estimate to 13% in America (European Agency for Development in Special Needs Education, 2018; 
Brusling, & Pepin, 2003). As it could be expected, effective factors in IE as population density and 
the socioeconimical development of the countries pointed out the correlation between those 
limitations and the percentage of students that have SEN in Europe and other continents and countries, 
such as USA. 

For that reason, the European countries adopted three different approaches in IE. More 
specifically, the West and South European countries such as Greece, Spain, Italy, Cyprus etc. adopted 
the one-track approach aiming the inclusion of almost all students; the North and West European 
countries such as  United Kingdom, Ireland, Finland, Denmark, Austria etc. adopted the multi-track 
approach, where the students could receive education between the general education system and the 
SNEs; Finally, Switzerland and Belgium adopted  the two-track approach, which offers two distinct 
educational systems, the mainstream system and the separate school and the separate special classes 
for students with disabilities (Brusling, & Pepin, 2003). 

Furthermmore, according to the USA education policies, the government served under 
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) the eligible of 3 to 21 years old students with free 
and appropriate public school education. The U.S. Department of Education (2017) has documented 
that 95% of 6 to 21 years old students with disabilities spent more than 80% of their school days in 
regular classrooms. Also, 3% percent of the students attended an inclusion school, 1% in a regular 
private school initiated by their parents and less than 1% in a separate residential or correctional 
facility, in a homebound or in a hospital. Additionally, a statistical analysis by the U.S. Department 
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of Education (2017) in school year 2015–16 has accounted that 34% of all students that served under 
IDEA had Specific Learning Disabilities (SLD), and 5 to 9% has ASD, ID, emotional disorders and 
developmental delays.  

Moreover, a percentage of 49.5% of the students with ID is served in general class, 26.6% in a 
separate school for students with disabilities, and 23,8% received special education services on 
separate residential or correctional facility, in regular private school, or in hospital placement.  

Unfortunately, in the last decade there is no data base on the percentages and on the special 
education services that received people with ID in Greece compared to Europe (EU) and World 
Health Organization (WHO) data sources (Grammenos, 2013). In 2006, Tsiantis, Diareme,  
Giannakopoulou, and Soumaki have pointed out that the statistical informations inform that only 
2,859 children with mild to moderate ID in academic year 2002-2003 have access in the education 
system, while most children with severe ID can’t participate in those educational programmes. Three 
years later in 2005–2006, 2389 students with ID were served in pre-school and primary education 
system (Ministry of Education, 2008). The most recent results about IE generally in Greece was in 
2018 by the Education and Training Monitor, which informed us that from 75680 students with 
special needs, only 10883 students received education in special classrooms.  

2.1. Inclusion of children with Intellectual Disabilities in Greece 
In contemporary Greece, the interest on the SENs and more specifically on intellectually 

disabled individuals was first expressed by Imbrioti, Exarchopoulos and Melanitis in the early 20 th 
century (Panteliadou, 2017). Until that time, the families and the charitable communities had the 
primary responsibility for the education and care of those disabled children (Miller, Morfidi, & 
Soulis, 2013).  

In 1906, was first founded the "House of Blind individuals" and in 1923 "The School for Deaf 
Students" which offered health and educational services on students. But, a few years later in 1937 
the Greek government founded in Athens the first special school for intellectual disabled students.  

For those who were disabled, the philanthropy, the church and the charity were the only driving 
forces, which protected them and had the responsibility of those people with disabilities. But on the 
other hand, those charitable and health organizations limited their opportunities and gave them less 
opportunities comparatively to typically developing children. Those children were not part of the 
social or the educational system as they were restricted, excluded from the general classrooms and 
educated in separate institutions. With the passage of the time those separate institutions became 
ultimately special schools which adopted initially a medical model of approach.  

This meant that, the medical institutions tended to see disability as a bodily problem, which 
required a medical solution rather than a social problem. Within that perspective the doctors used to 
confront the disabled people as individual entities which needed to be fixed and not as a social unit 
which needed to have equal access to all kind of positions. As a result, the medical model view 
ignored the social integration of those people, their equal access in education, health, accommodation 
and transportation and relied only on their limitations. On the contrary, those people tended to suffer 
high rates of exclusion and discrimination in all societies and in all kinds of environments. 
Additionally, the doctors and the special educators focused on determining, measuring and 
quantifying the differences of those children by using various psychometric tools and tests and that 
practice increased the gap between their education, their achieving grade-level standards, their 
relations between their same age peers, their teachers and finally their inclusion in the societies 
(Retief, & Letšosa, 2018). Indeed, many educators were concerned with how to providing diagnostic 
and/or classification labels for children and not how to make adaptations and modifications in the 
academic curriculum in order to provide them in the general education environment and make it more 
accessible to them. The exposure and the involvement of those children in the general education 
system will help them to interact more effectively with the people and the society. Thus, students 
with Intellectual Disabilities should be taught academic and not only domestic or functional activities 
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in general settings in order to enhance and encourage them to participate effectively in all 
environments.   

Nevertheless, in 1981 the Greek government enacted its first legislation, the Law 1143/1981, 
which provided that all disabled students have the right for free and public school access on education 
and on health services. Since the Greek State has been a full member of the European Union in 1980, 
it has tried to harmonize the Greek and European legislation and policy, ensuring equal social 
participation, independent living and economic autonomy of disabled people and of people with 
SENs. In that context, this perspective highlights the transition from institutionalized care to 
educational, social and professional inclusion of people with disabilities and especially with ID 
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018). 

 Twenty years later, the Law 2817/2000 describes that attempt to organically integrate the 
special education into overall education and social framework. A few years later, the law 3699/2008 
underlines the need of inclusion of disabled pupils into regular environments with or without 
support. Additionally, that legislation established that the education for the students with severe 
or less severe disabilities is compulsory. If those students have severe difficulties, they would be 
served under special schools by providing their learning, cognitive, emotional, and social process 
and development (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018). 

After four years, in May 2012 the Greek Committee affirm and adopt all pertinent United 
Nations directives. These policies include the United Nations Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (UNCRPD) and provided the try of progressing and empowering the participation 
of those disabled students in general schools. Furthermore, a more recent law in 2016 
(4368/21.02.2016 (article 82) provides the IE and the need for close co-operation between general 
and special schools. All children with or without disabilities should be educated in a general class by 
well educated inclusive and general class teachers (European Agency for Special Needs and Inclusive 
Education, 2018). Indeed, the Greek legacy sets out that students with disabilities are educated in a 
regular classroom “support by the class teacher, or with individualised parallel support co-education, 
provided by a special education teacher. Moreover, students can be served by an inclusion teacher 
who may support one or more pupils in the class in co-operation with the class teacher or in an 
inclusive class” (Law 4368/2016, article 82). 

That adoption, embodies the Social Model of the Disability, which aims to end people’s 
exclusion. It is noteworthy that those disabled students do not need to change their life but they have 
the same opportunities as non-disabled students. Thus, the Social Model of Disability recommended 
an explanation of the Disabled people’s life experience in society, which responds to their individual 
needs. This approach was developed as a new way of thinking, which understands and sees the 
disability as a human right that gives equal, free, and inclusive primary and secondary education to 
all children according to their needs (Berghs, Atkin, Hatton, & Thomas, 2019).  

The teachers are committed to adapting their teaching methods to suit the child’s individual 
needs and different speeds of learning. The children with disabilities can participate equally to all 
activities and that contributes to their full development of their self-worth, human potential and sense 
of dignity. At the same time, children who have no obvious disabilities can benefit from the learning 
of certain subjects, which teachers have acquired for their disabled learners. Indeed, inclusive schools 
aim to provide assistance, respect and understanding between the disabled and non-disabled learners 
and overcome the stigma of disability (Retief, & Letšosa, 2018).  

3. Conclusions 
Finally, in some countries such as in Greece, Inclusive Education also means skills, relations, 

attitudes and teachers and parents’ expectations that need to be changed in promoting the holistic 
development of all their children in the society. It results as a dynamic relationship between a teacher 
and a learner, between learners themselves and between schools and families. Inclusive schools aim 
to build system support services and communities in which teachers, parents and local community 
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leaders will provide a better quality of life for every child. It is a very difficult, challenging and 
ongoing struggle, which schools, teachers, parents and even learners themselves face daily. The lack 
of money and resources, the stigma that parents need to overcome, the incomplete training, guidance 
and support of the teachers are only part of the problem (Retief, & Letšosa, 2018). The children with 
SEN have to deal with several resistances from different systems and environments. But it is certain 
that we need to rethink about inclusive schooling, the real purpose of education and how important 
is for children to learn all together as the IE opens up many opportunities which we could not even 
imagine.  
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Περίληψη  
Σκοπός του άρθρου είναι να αναδείξει τη συμβολή του Βιβλοδράματος στη θεραπευτική 

αντιμετώπιση συναισθηματικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς σε κοινωνικά 
αποκλίνοντα/ες παιδιά/εφήβους. Παράλληλα να προτείνει τρόπους αξιοποίησης του μοντέλου 
Βιβλοδράματος, το οποίο αναπτύξαμε στα πλαίσια έρευνας, στον τομέα της  ψυχοθεραπείας, αλλά 
και στον χώρο της Ειδικής Αγωγής. Το Βιβλόδραμα ως δραματοποίηση βιβλικών διηγήσεων έως 
τώρα κινούνταν κυρίως στα πλαίσια της ποιμαντικής φροντίδας της ψυχής με κύριο στόχο την 
ενδυνάμωση της πίστης. Στην εν λόγω εργασία επιχειρείται η εφαρμογή του Βιβλοδράματος, στον 
χώρο της ψυχοθεραπευτικής αγωγής, καθιστώντας αυτήν την προσέγγιση ιδιαίτερη, αλλά και 
πρωτότυπη. Το Βιβλοδραματικό μοντέλο μας υιοθετεί στοιχεία από το Βιβλοδραματικό μοντέλο των 
J. Lap - M. Streur (Lap, (1982) το οποίο έχει ως πλαίσιο αναφοράς το ψυχόδραμα του Moreno. Το 
επιστημονικό ζητούμενο στην έρευνά μας, είναι το Βιβλόδραμα, όπως αυτό διαμορφώνεται στην 
παρούσα μελέτη, να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των ειδικών, μέσα από ένα 
εντελώς διαφορετικό και πρωτότυπο τρόπο θεραπευτικής προσέγγισης. 

 
Λέξεις κλειδιά: Βιβλόδραμα, ψυχοθεραπευτική αγωγή αποκλίνουσα συμπεριφορά. 

1. Εισαγωγή 
Η καλλιτεχνική διαδικασία και το καλλιτεχνικό προϊόν προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο για 

την επεξεργασία συναισθημάτων και γεγονότων και τη δημιουργία νέου νοήματος των τραυματικών 
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εμπειριών. Ταυτόχρονα, όπως ορθά υποστηρίζεται, η τέχνη αποτελεί ένα λιγότερο απειλητικό μέσο 
για να εκφράσει κανείς συναισθήματα και εμπειρίες που είναι πολύ οδυνηρές (Αλεξανδρή, 2014). 

Η Volgi-Phelps (Brooke, 2007) χρησιμοποίησε εικαστική θεραπεία με παιδιά και διαπίστωσε 
ότι «μέσα από την τέχνη, το παιδί μαθαίνει να διαχειρίζεται  συναισθήματα,  αναπτύσσει την έννοια 
του εαυτού, και μαθαίνει κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους έκφρασης συναισθημάτων». 

Η διαφορετικότητα του ανθρώπου είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της Δημιουργίας του και 
γίνεται αντιληπτή σε πολλές εκφάνσεις και επίπεδα της ζωής του. Όταν όμως αυτή η 
διαφορετικότητα, κυρίως σε επίπεδο συμπεριφοράς και κοινωνικής προσαρμογής, εκφράζει σοβαρή 
απόκλιση από το φυσιολογικό τότε είναι αναγκαίο να υπάρξει παρέμβαση των ειδικών για θεραπεία 
και αποκατάσταση (Dimitriadou, 2004). 

Η θεραπεία μπορεί να έχει πολλές μορφές, ανάλογα με το χαρακτήρα της απόκλισης και τη 
σοβαρότητα του προβλήματος. Μια ενδιαφέρουσα και πολύ αποτελεσματική μορφή θεραπείας είναι 
η ψυχοθεραπεία μέσα από την τέχνη, κυρίως όταν πρόκειται για ψυχωσικά άτομα και άτομα με 
κοινωνικά αποκλίνουσα συμπεριφορά.   

Το Βιβλόδραμα, εντασσόμενο στα πλαίσια της ψυχοδραματικής μεθόδου, μια μορφή τέχνης 
και το ίδιο, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ασφαλές πλαίσιο θεραπείας παιδιών με συναισθηματικές 
και αποκλίνουσες κοινωνικά συμπεριφορές. 

2. Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων. 

2.1. Ορισμός και περιεχόμενο της έννοιας Βιβλόδραμα. 
Το Βιβλόδραμα είναι μια μορφή δραματοποίησης με βάση τις βιβλικές διηγήσεις. Πρόκειται 

για μια «μέθοδο», ένα τρόπο προσέγγισης και εμβάθυνσης της πίστης, η οποία πραγματοποιείται με 
την ενσάρκωση ρόλων παρμένων από ιστορίες της Βίβλου, μέσω των οποίων (ρόλων) επιχειρείται 
«μια συνειδητοποίηση της σύνδεσης των προσωπικών βιωμάτων των συμμετεχόντων με τα βιβλικά 
πρόσωπα (Beurmanjer, 2019). Ο πρωταγωνιστής του Βιβλοδράματος καθοδηγείται να έρθει 
αντιμέτωπος με αυτά τα συναισθήματα, κι αφού τα συνειδητοποιήσει, προτρέπεται να τα 
εξωτερικεύσει και με τη βοήθεια των συμβόλων να τα βιώσει τη στιγμή της δραματοποίησης. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι αλήθειες των βιβλικών διηγήσεων και η δυναμική των 
συμβόλων που αυτές εμπεριέχουν, αλλά κυρίως η πνευματική διάσταση που διαποτίζει τα βιβλικά 
κείμενα είναι τα στοιχεία εκείνα που λειτουργούν ως καταλύτης στην ψυχή και επικουρικά αλλά 
ουσιαστικά εμπλέκονται στη θεραπευτική διαδικασία. 

Έτσι η ψυχωσική ή/και αποκλίνουσα συμπεριφορά του συμμετέχοντα στο Βιβλόδραμά μας 
εντάσσεται σε ένα πλαίσιο προβληματισμού και αναγνώρισης απο το  ίδιο, και μέσα απο τη 
διαδικασία της σύγκρουσης του με τα βαθύτερα τραυματικά του βιώματα, που τώρα πλέον βγαίνουν 
στην επιφάνεια, επιτυγχάνεται η θεραπευτική προσέγγιση του προβλήματος. 

2.2. Ορισμός και Περιεχόμενο της Έννοιας Κοινωνικά Αποκλίνουσα Συμπεριφορά. 
Η εκτίμηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, και η εκτίμηση του συναισθηματικού κόσμου του 

ατόμου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ανιχνευθεί και να στηριχθεί σε ένα αξιόπιστο και σταθερό μέτρο 
αξιολόγησης (Wigram, 2000), καθότι ο άνθρωπος από τη φύση του αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό 
στοιχείο. 

Γενικά οι ψυχικές και οι συναισθηματικές διαταραχές δεν μπορούν να οριστούν με σαφήνεια, 
καθώς οι απόψεις διίστανται, κυρίως, λόγω του διαφορετικού θεωρητικού προσανατολισμού των 
ειδικών του κλάδου της ψυχολογίας (Young, 1990). Η διαφωνία προκύπτει όχι μόνο στην ερμηνεία 
των αιτιών αλλά και στις προτεινόμενες θεραπείες. 

Τοιουτοτρόπως και όλες οι συμπεριφορές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αποκλίνουσες. 
Προκειμένου να αξιολογηθούν ως τέτοιες από τους ειδικούς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ένας αρκετά 
μεγάλος αριθμός παραγόντων όπως είναι η ανάπτυξη του παιδιού (Bowlby, 1969), το περιβάλλον 
(Γενά & Γαλάνης, 2007) καθώς και η ερμηνεία από την πλευρά του παρατηρητή (Chacko et.al., 
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2009). Όσον αφορά τον τελευταίο παράγοντα, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι πολύ 
σημαντικές θεωρούνται, πράγματι, οι διαφορετικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις των παρατηρητών οι 
οποίοι δίνουν κατά συνέπεια διαφορετική ερμηνεία και σημασία (Campbell & Ewing, 1990). 

Άξιο υποσημειώσεως είναι πάντως ότι κοινό χαρακτηριστικό όλων των ειδικών για τον ορισμό 
των προβλημάτων σχετικά με τη συμπεριφορά και τη συναισθηματικές δυσκολίες είναι η ταυτόχρονη 
εμφάνιση πολλών αποκλινόντων συμπεριφορών αλλά και η διάρκεια της συγκεκριμένης μορφής 
συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τις δυσκολίες προσαρμογής που δημιουργούνται εξαιτίας αυτής της 
συμπεριφοράς στο παιδί (Campbell & Ewing, 1990). 

Να τονίσουμε, επιπροσθέτως ότι εκτός όμως από την γνώμη των ειδικών, οι συναισθηματικές 
διαταραχές αποτελούν και θέμα προσωπικών αντιλήψεων (Ronen, & Eliahou, 1999). Τόσο οι γονείς 
όσοι και οι δάσκαλοι μπορεί να ερμηνεύσουν με το δικό τους προσωπικό τρόπο τη μη φυσιολογική 
συμπεριφορά του παιδιού (Trevarthen, Aitken, Papoudi & Robarts, 1998). Μια φυσιολογική 
συμπεριφορά μπορεί να ταυτιστεί για τους ίδιους με το «επιθυμητό», οτιδήποτε, δηλαδή, είναι ανεκτό 
ή δεν τους ενοχλεί. Από την άλλη, σε άλλες περιπτώσεις, γονείς με λιγότερη υπομονή και 
εκπαιδευτικοί με μειωμένη εμπειρία, είναι δυνατό να δραματοποιήσουν και να διογκώσουν μια 
κατάσταση ως πανάκεια (Κοτρώτσιου, 2004).  

Γενικά θεωρείται ότι μια συμπεριφορά είναι φυσιολογική όταν 
είναι κατανοητή, όταν μπορεί να ελεγχθεί και να προβλεφθεί, τόσο από το ίδιο το άτομο όσο και από 
το περιβάλλον γύρω του (Reid & Gacono, 2000). Πέρα από αυτές τις δικλείδες, η 
συμπεριφορά κρίνεται ως απροσάρμοστη ή μη φυσιολογική. Σύμφωνα με το Λεξικό Ψυχολογίας των 
Χουντουμάδη & Πατεράκη ως αποκλίνουσα συμπεριφορά θεωρείται «η συμπεριφορά η οποία 
διαφέρει σημαντικά από τον μέσο όρο ή από το «φυσιολογικό», καθώς και η συμπεριφορά που 
αντίκειται στις κοινωνικές επιταγές και στους επικρατούντες ηθικούς κανόνες» (Χουντουμάδη & 
Πατεράκη, 2008). Εξ απόψεως κοινωνιολογικής, η αποκλίνουσα συμπεριφορά ερευνάται μέσα από 
μια ευρύτερη προοπτική και ως τέτοια (αποκλίνουσα) χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε κοινωνικά 
απαράδεκτη συμπεριφορά ή απόκλιση από το «φυσιολογικό» ή το «κανονικό (Ερευνητικό 
Πρόγραμμα Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2006).  

Να επισημάνουμε, εδώ, ότι ο όρος «αποκλίνουσα συμπεριφορά» προκύπτει από τον όρο 
«απόκλιση», δηλωτικός των ποιοτικών και ποσοτικών διαφορών μεταξύ της συμπεριφοράς ενός 
ατόμου και ενός κανόνα, ενός συστήματος αναφοράς, μιας κανονικής- συνηθισμένης πορείας. Ως 
αποκλίνουσα συμπεριφορά θεωρείται, κατά τον Παπαδόπουλο, η διαταραγμένη συμπεριφορά, η 
εγκληματική ή και η αρρωστημένη συμπεριφορά (Παπαδόπουλος, 2005). 

Στα πλαίσια της μελέτης περίπτωσης των κοινωνικά αποκλινόντων παιδιών και εφήβων 
εντάσσεται και ο εννοιολογικός προσδιορισμός των όρων συναισθηματική διαταραχή και διαταραχές 
συμπεριφοράς, που ακολουθεί. 

2.2.1. Εννοιολογική Αποσαφήνιση των όρων Συναισθηματική Διαταραχή και Διαταραχές 
Συμπεριφοράς. 

Ο όρος συναισθηματικές διαταραχές, είναι δηλωτικός των ψυχοπαθολογικών καταστάσεων οι 
οποίες αναφέρονται στο συναίσθημα (Χριστοδούλου, 2005). Οι συναισθηματικές διαταραχές ή 
διαταραχές διάθεσης, όπως αλλιώς αποκαλούνται (Χουντουμάδη & Πατεράκη, 2008), 
χαρακτηρίζονται από διαταραχή της συναισθηματικής διάθεσης (Κωνσταντοπούλου, 2018), η 
μεταβολή της οποίας βιώνεται εσωτερικά από το άτομο και εκφράζεται εξωτερικά μέσω του 
συναισθήματος (Tölle & Windgassen, 2012)  Το συναίσθημα έχει τόσο διάφορες παραλλαγές όσο 
και αποκλίσεις. Έτσι η θλίψη, η χαρά, η έκσταση, ο ψυχικός πόνος, η οδύνη, όλα αυτά είναι 
συναισθήματα, με δύο βασικά, αντίπολα  συναισθήματα την θλίψη και τη χαρά, οι οποίες όταν 
εκδηλώνονται σε υπερβολικό βαθμό μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση συναισθηματικής 
διαταραχής (Χριστοδούλου, 2005). 

Οι συναισθηματικές διαταραχές σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες μπορεί να 
οδηγήσουν σε διαταραχές συμπεριφοράς. 
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Οι διαταραχές συμπεριφοράς ανήκουν στα ελάσσονα αναπτυξιακά προβλήματα και αφορούν 
όλες τις ηλικίες. Παρόλο που είναι ελάσσονα μπορεί να  έχουν σοβαρότατες συνέπειες εάν δεν 
διαγνωστούν και αντιστοίχως δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα (Αγγελοπούλου- Σακαντάμη, 1999). 

Η διαταραχη ́συμπεριφοράς αναφερ́εται σε ένα ειδ́ος ψυχοπαθολογιάς που περιλαμβάνει ένα 
επαναλαμβανομ́ενο και επίμονο πρότυπο συμπεριφοράς σύμφωνα με το οποιό τα βασικά δικαιώματα 
των άλλων η/́και σημαντικοί κοινωνικοι ́κανόνες  παραβιάζονται (Kellam et al., 1994). Η σοβαρή 
αυτή, επίμονη και μη συνεπής με την ηλικία του ατόμου συμπεριφορά 
έχει ως  συνέπεια  τη  σύγκρουση  του  με  το κοινωνικό του περιβάλλον, 
την  προσωπική  του  δυστυχία  αλλά συχνά και  τη  σχολική  αποτυχία (Στεφάνου, 2007). 
Συμφωνώντας με την παραπάνω θεώρηση η Καλατζή-Azizi (Χρηστάκης, 2001) επισημαίνει ότι οι  
διαταραχές συμπεριφοράς ως μορφές συμπεριφοράς που αντίκεινται στις κοινωνικές νόρμες 
προκαλούν ενόχληση και γενικότερα δυσάρεστα συναισθήματα τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στο 
περιβάλλον του.  

Τα παιδιά/έφηβοι με τέτοιου είδους διαταραχή συμπεριφοράς τείνουν να εγκλωβίζονται σε ένα 
φαύλο κύκλο αρνητικών αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο 
την ενίσχυση των αποκλινουσών συμπεριφορών όσο και την διόγκωση του ιδιότυπου τρόπο 
αντίληψης και θέασης του εαυτού τους αλλά και των άλλων (Κουρκούτας, 2007). 

Εκ των ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η συναισθηματική διαταραχή και η διαταραχή 
συμπεριφοράς χρίζουν τόσο της σοβαρής προσοχής εκ μέρους των γονέων αλλά και όσων 
εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία των κοινωνικά αποκλινόντων παιδιών/εφήβων όσο και 
της έγκαιρης διάγνωσης και της κατάλληλης αντιμετώπισης αυτών.  

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων ποικίλες ψυχοθεραπευτικές 
προσεγγίσεις δύνανται να  προσφέρουν ένα επιτυχημένο πλαίσιο θεραπείας. Ανάμεσα σε αυτές η 
θεραπευτική προσέγγιση μέσω της τέχνης και ειδικότερα  μέσα του (ψυχο)δράματος θεωρούμε ότι 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα ασφαλές και δυναμικό πεδίο θεραπευτικής αντιμετώπισης. 

 3. Η σημασία της τέχνης στα πλαίσια της θεραπευτικής αγωγής. 
Η τέχνη δεν είναι δημιουργία χωρίς σκοπό, αλλά  δύναμη που εξυπηρετεί την ανάπτυξη και 

την ευαισθητοποίηση της ανθρώπινης ψυχής. Κάθε έργο τέχνης που υπακούει στην ανάγκη της 
‘εσωτερικής αναγκαιότητας’ είναι ένα ζωντανό όν ‘ εμψυχωμένο από μία πνευματική πνοή’, ζει, δρα 
και είναι ικανό να προκαλέσει πνευματικές αλλαγές (Kandinsky, 1981). Υπό την έννοια αυτή η τέχνη 
μπορεί να ενδυναμώσει το πνεύμα και να επιδράσει στο συναίσθημα δρώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
θεραπευτικά. 

Η ύπαρξη της θεραπείας μέσω της τέχνης υπενθυμίζει το γεγονός ότι «η τέχνη δεν είναι 
κατασκευή, τεχνούργημα ή επιδέξια σχέση με έναν εξωτερικό χώρο και κόσμο» (Κιλίμη, 2004). Η 
τέχνη αποτελεί τρόπο αναζήτησης της αλήθειας και για αυτό υπήρχε και θα υπάρχει πάντα θέση για 
την τέχνη στη θρησκεία (Kandinsky, 1981) και έτσι, μέσα από τη δημιουργική δύναμη της 
δραματικής τέχνης αλλά και τη δυναμική των θρησκευτικών αφηγήσεων μπορούμε να ελπίζουμε σε 
ένα θεραπευτικό συνταίριασμα των δύο αυτών δυναμικών. Μία θεραπευτική προσέγγιση που, 
έχοντας ως πλαίσιο αναφοράς τη θρησκευτικότητα και την πνευματικότητα, μπορεί να οδηγήσει σε 
καινούρια μονοπάτια. 

3. 1. Η σημασία της θρησκευτικότητας στη θεραπευτική αγωγή. 
Αν και η σημασία της θρησκευτικότητας και γενικότερα των πνευματικών αναζητήσεων είναι 

αδιαμφισβήτητη στην καθημερινή ζωή κάθε ανθρώπου, παραβλέπεται συχνά στην κλινική 
ψυχιατρική πράξη. Φαίνεται, ωστόσο, μέσα από συναφείς μελέτες ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην ψυχική υγεία, τουλάχιστον εξίσου σοβαρό με άλλους αναγνωρισμένους ψυχοκοινωνικούς 
παράγοντες, όπως είναι η οικονομική κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση κ.ά. (Levin, 1994). 
Μάλιστα, υποστηρίζεται, ότι ειδικότερα η μελέτη θεολογικών κειμένων μπορεί να βοηθήσει το 
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άτομο να αλλάξει τον τρόπο αξιολόγησης των συμβάντων της ζωής του, συμβάντων κοινωνικών 
αλλά και ψυχικών (Ellison & Levin, 1998). 

Η ψυχο-πνευματική δύναμη της πίστης, πέρα από τη θεολογική σημασία της, έχει αποδειχθεί 
ιστορικά, κοινωνιολογικά και ψυχολογικά (Τσιτσίγκος, 2019). 

Να επισημάνουμε, εδώ, ότι το ολιστικό μοντέλο βλέπει το ανθρώπινο πρόσωπο ταυτόχρονα ως 
μία βιολογική, κοινωνική, ψυχική και πνευματική ύπαρξη (Τσιτσίγκος, 2018). Επ΄ αυτού 
συμπληρώνει εμφαντικά ο καθηγητής Θ. Δρίτσας ότι «ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το βιολογικό του 
κομμάτι, αλλά κουβαλάει το μεικτό κομμάτι: νους-σώμα» (Δρίτσας, 2019). 

Είναι άξιο υπογραμμίσεως το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει, ήδη στις 
διακηρύξεις του το 1998, υπογραμμίσει ότι κοντά στην σημασία που δίδεται στην σωματική, 
διανοητική και κοινωνική διάσταση της υγείας θα πρέπει να δίδεται εξίσου μεγάλη σημασία και στην 
πνευματική διάσταση αυτής (Bouwer & Haar de, 2012). Σύμφωνα με νεότερες μελέτες η 
πνευματικότητα και η θρησκεία έχουν τύχει αυξημένης προσοχής στην έρευνα για την υγεία και 
φαίνεται ότι συνδέονται κυρίως με την ποιότητα ζωής και τη βελτιωμένη υγεία. Ο ρόλος της 
πνευματικότητας και θρησκευτικότητας στη σωματική και ψυχική υγεία έχει αναφερθεί σε ιατρικές, 
ψυχιατρικές, ψυχολογικές και ψυχολογικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά και τα 
στοιχεία δείχνουν συσχέτιση μεταξύ βελτιωμένης υγείας και πνευματικότητας και θρησκευτικότητας 
(Viftrup et al., 2013). 

Ολοένα και σε μεγαλύτερη κλίμακα γίνεται παραδεκτό ότι η θρησκεία, που ανέκαθεν αντι-
μετωπίζει τον άνθρωπο ως ολότητα, «έχει σήμερα εισχωρήσει στη δεσπόζουσα τάση της ψυχιατρικής 
πρακτικής» (Okasha, 2003). Πράγματι, τις τελευταίες δεκαετίες έρχονται στο φως ολοένα και 
περισσότερες δημοσιεύσεις που αφορούν στη σχέση θρησκευτικότητας και ψυχικής υγείας. Παρά 
την πολυπλοκότητα της σχέσης αυτής και τα συχνά ασταθή αποτελέσματα των μελετών επί του 
θέματος, τα ευρήματα των δημοσιεύσεων αποδεικνύονται πολύ ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά τόσο 
σε θεωρητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο (Kιούλος & Μπεργιαννάκη, 2014). 

Στα πλαίσια της ανωτέρω θεώρησης, περί της θετικής συνεισφοράς της θρησκευτικότητας-
πνευματικότητας στην ψυχική υγεία, εξετάζεται εν συνεχεία ο ρόλος του Βιβλοδράματος στη 
θεραπευτική αγωγή των παιδιών/εφήβων με συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές 
συμπεριφοράς. 

3. 2. Το Βιβλόδραμα ως εν δυνάμει θεραπευτικό μέσο αντιμετώπισης της αποκλίνουσας 
συμπεριφοράς. 

Το Βιβλόδραμα ως δραματοποίηση βιβλικών αφηγήσεων πλαισιώνεται από  πνευματικότητα 
η οποία συμβάλλει πρωτίστως στην ενδυνάμωση της πίστης του συμμετέχοντα σε αυτό 
(Goeden, 1983). 

Είναι γεγονός ότι μέσα από τη βίωση μιας βιβλοδραματικής διαδικασίας επιτυγχάνεται μια 
πνευματική αναζήτηση, μια εσωτερίκευση βιωμάτων και συναισθημάτων των συμμετεχόντων σ’ 
αυτό, μέσα από ένα δρόμο και μια διαδικασία ανακάλυψης της πίστης, συνειδητοποίησής της ή 
ακόμη και ενδυνάμωση αυτής. 

Στο Bιβλόδραμα γίνεται λόγος για μια ιδιαίτερη και προσωπική επικοινωνία ανάμεσα στον 
συμμετέχοντα και τη βιβλική διήγηση, μια αλληλεπίδραση η οποία ενεργοποιείται και 
πραγματώνεται μέσα από διάφορες διαδικασίες και στάδια. Το Βιβλόδραμα κινείται ανάμεσα σε δυο 
πόλους, αυτόν των παιχτών-συμμετεχόντων και εκείνο της διήγησης. Ανάμεσα στους δυο πόλους 
αυτούς υπάρχει ένα πεδίο έντασης όπου και πραγματώνεται τελικά η βιβλοδραματική διαδικασία 
(Andriessen, Derksen, 1995). 

Η διήγηση, στο Βιβλόδραμα, προσεγγίζεται με ένα ιδιαίτερο και προσωπικό τρόπο, δεδομένου 
ότι οι συμμετέχοντες σ’ αυτό κουβαλούν, ανάλογα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ο καθένας από 
αυτούς, το «προσωπικό υλικό» της ζωής τους, τη δική τους ιστορία (Heimbrock & Jaeschke, 1983). 

Ιδιαιτέρως για τα άτομα που ζουν σε ένα κόσμο «ιδιαίτερο» και συχνά «εξωπραγματικό», μέσα 
από φαντασιώσεις, παραληρήματα, ψυχωσικές κρίσεις ή δύσκολη κοινωνική συμπεριφορά και 
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κοινωνική απροσαρμοστία, -τα άτομα που κύρια η παρούσα εργασία εξετάζει και διερευνά- η βίωση 
ενός ρόλου διαφορετικού, μέσα από την ταύτιση με τα πρόσωπα των βιβλικών διηγήσεων προσφέρει 
ένα θεραπευτικό πλαίσιο μέσω της κάθαρσης που επιτελείται.  

Η βιβλοδραματική διαδικασία, ως μια  προσέγγιση των βιβλικών διηγήσεων, διαφορετική από 
εκείνη της επεξήγησης και της ερμηνείας τους, μέσα από την απολυτρωτική δύναμη που 
απελευθερώνει ο ‘εσωτερικός φωτισμός’ της ψυχής που πραγματοποιείται, προσφέρει και τη 
«λύτρωση της ψυχής» των συμμετεχόντων σε αυτό. Το δράμα των προσώπων των βιβλικών 
διηγήσεων, ανεξάρτητα από την εποχή και το μέγεθός του, μέσα από το Βιβλόδραμα οικειοποιείται 
και γίνεται δράμα των συμμετεχόντων (Welzen, 1997). 

Μέσα από τη διαδικασία της κάθαρσης που επιτυγχάνεται επέρχεται μια μετάθεση των ορίων 
από τον φανταστικό κόσμο στον πραγματικό κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται 
αμεσότερα η θεραπευτική προσέγγιση (S. Pendzik, 1998), δεδομένου ότι μέσα από τη 
βιβλοδραματική διαδικασία επέρχεται συχνά και η πραγμάτωση μιας συχνά ασυνείδητης αναζήτησης 
της πνευματικής αλήθειας. Αυτή η ανακάλυψη της πνευματικής αλήθειας, που αποτελεί ουσιαστικά 
μια βαθύτερη ψυχική επιθυμία του ατόμου, έχει δύναμη απολυτρωτική άρα και πολλές φορές 
θεραπευτική.  

Η θρησκευτική εμπειρία του κάθε ατόμου είναι σημαντική στη βίωση του ρόλου (Sundén, 
1986), η επιλογή του οποίου δεν γίνεται τυχαία αλλά αγγίζει πτυχές, βαθιές, της ψυχής του κάθε 
συμμετέχοντα στο Βιβλόδραμα. Η ταύτιση με πρόσωπα βιβλικά δίνει άλλη διάσταση και προοπτική 
στη βίωση της καθημερινότητας των ατόμων αυτών και ξυπνά συναισθήματα συνυφασμένα με τη 
θρησκευτική εμπειρία (Lap, 1982). 

Μέσα από την θεραπευτική προσέγγιση εξετάζεται το βαθύτερο τραυματικό ιστορικό των 
συμμετεχόντων στη βιβλοδραματική διαδικασία, με έναν τρόπο που τους /φέρνει αντιμέτωπους με 
αλήθειες οι οποίες ήταν καλά κρυμμένες στα βάθη της ψυχής τους και ήταν ανομολόγητες 
(Goeden, 1983).  

Το δράμα των άλλων συμμετεχόντων προσώπων – των υπολοίπων, πέραν του πρωταγωνιστή-  
έρχεται στην επιφάνεια και «φανερώνεται» πλέον ως το δικό τους προσωπικό δράμα, γίνεται 
γνώριμο, ακούγεται, διερευνάται, ομολογείται (Moreno, 1977). 

3. 3. Το Βιβλοδραματικό μοντέλο έρευνάς μας.   
Το μοντέλο Βιβλοδράματός της έρευνάς μας ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε κλινικό δείγμα 30 

παιδιών/εφήβων με κοινωνικά αποκλίνουσα συμπεριφορά στο Τμήμα Κοινωνικής Ψυχολογίας του 
πανεπιστημίου του Nijmegen της Ολλανδίας. 

 Το πλαίσιο αναφοράς του είναι το ψυχόδραμα. Μία βιβλοδραματική συνεδρία έχει περίπου 
την ίδια δομή με την ψυχοδραματική συνεδρία. Είναι δομημένη και αυτή απο τρεις κύριες φάσεις: Ι. 
την προθέρμανση ΙΙ. τη δράση και ΙΙΙ. την ανταλλαγή (Moreno, 1979). Επίσης οι τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται προέρχονται απο το χώρο του ψυχοδράματος. 

Μέσα απο την υπόδυση ρόλων βιβλικών προσώπων επιτυγχάνεται μια σύνδεση ανάμεσα στη 
θρησκευτική διήγηση και την προσωπική διήγηση ζωής των συμμετεχόντων στο Βιβλόδραμα (του 
δείγματός μας εν προκειμένω), η οποία διήγηση αποκτά άλλη διάσταση μέσα απο τις διαφορετικές 
πνευματικές εμπειρίες που βιώνονται, δρώντας απελευθερωτικά για τον συμμετέχοντα στη 
βιβλοδραματική συνεδρία (Dimitriadou, 2004). 

Η προσωπική έρευνα του εαυτού του, η προσωπική δηλαδή εσωτερική βαθύτερη κατανόηση 
του ψυχικού κόσμου του πρωταγωνιστή, πραγματοποιείται στο βιβλόδραμα μας με έναν περισσότερο 
άμεσο τρόπο, έχοντας σαν σημείο αναφοράς τη βιβλική διήγηση. Ο πρωταγωνιστής δεν «παίζει», 
δεν αναπαριστά μόνο τον εαυτό του, την προσωπική ιστορία ζωής του, αλλά υποδύεται και ένα 
βιβλικό ρόλο. Αυτός ο ρόλος προσφέρει μια συγκεκριμένη ασφάλεια και προστασία στον 
πρωταγωνιστή (Δημητριάδου, 2020), καθόσον ο ρόλος ως «το περιέχον όλες τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα που έχουμε για τον εαυτό μας και τους άλλους, μέσα στον κοινωνικό και τον 
φαντασιακό μας κόσμο» (Landy,1993) μπορεί να αποτελέσει το όχημα, τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 
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πραγματικής ζωής και θεραπείας, ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική σκηνή, ανάμεσα στις 
επιθυμίες μας και τις συμπεριφορές μας, ανάμεσα στο ασυνείδητο και το συνειδητό (Κρασανάκης, 
2004). 

Ο τρόπος με τον οποίο ένα πρόσωπο δίνει διάσταση στη θρησκευτικότητά του, βιώνει δηλαδή 
το θρησκευτικό συναίσθημα, συχνά, αποτελεί μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς του (Derksen, 
1985) και αυτό αποτελεί πολλές φορές για τον ειδικό επιστήμονα ένα καλύτερο διαγνωστικό μέσο 
της προσωπικότητάς του πάσχοντα ανθρώπου, απο ότι τα παραδοσιακά ψυχοδιαγνωστικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται σε μια θεραπευτική προσέγγιση.  

Σκοπός του Βιβλοδράματος, με τη μορφή που αυτό εφαρμόζεται στην ερευνητική μελέτη μας 
είναι, δρώντας σε ένα χώρο ιδιαίτερα πνευματικό να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια 
των ειδικών, μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο θεραπευτικής προσέγγισης ώστε να 
επιτευχθεί το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και ως ένα μέσο 
ενδυνάμωσης της πίστης και της εσωτερικής εμβάθυνσης.  

Τα πρώτα στοιχεία της ερευνητικής μας απόπειρας έδειξαν ότι μέσα από την υπόδυση ρόλων 
δημιουργούνται συγκινησιακές καταστάσεις οι οποίες μέσω μιας διαδικασίας κάθαρσης, ως 
απελευθέρωσης συγκλονισμένων συναισθημάτων (Žurić Jakovina, Z. & Jakovina, T., 2017), 
σταδιακά οδηγούν στη συνειδητοποίηση βαθιά κρυμμένων εμπειριών των παιδιών-εφήβων, οι 
οποίες- όπως εύστοχα περιγράφει ο Jones με τον οποίο και συμφωνούμε στο σημείο αυτό - 
βρίσκονται απωθημένες στο ενδότερο στρώμα της ψυχής των συμμετεχόντων, και σταδιακά 
«ανεβαίνουν» στην επιφάνεια και έρχονται αντιμέτωπες με την πραγματικότητα που βιώνουν 
καθημερινά (Jones, 2007). 

Το παραπάνω, όπως διαπιστώσαμε, έχει ως αποτέλεσμα το παιδί/έφηβος, μέσα από την 
υπόδυση  ρόλων στις βιβλοδραματικές συνεδρίες, να μαθαίνει να ασκείται σε τεχνικές, οι οποίες του 
επιτρέπουν να αποκτά σταδιακά έναν έλεγχο των εσωτερικών συγκρούσεων που βιώνει (Τριλίβα & 
Chimienti,1998). Αυτό είχε ως συνεπακόλουθο να επιτευχθεί μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς 
και της διαπροσωπικής σύγκρουσης, καθώς και εκμάθηση μιας συνεργατικής συμπεριφοράς των 
παιδιών, η οποία φαίνεται να επιτυγχάνεται συχνά μέσα από τη συλλογική δουλειά με άλλα άτομα 
του περιβάλλοντός του (Τριλίβα & Chimienti, 1998), αλλά και το σεβασμό προς τα συναισθήματα 
των άλλων. 

 Καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη περιοριζόμαστε στην παρούσα εργασία στην 
αποτύπωση μερικών πρώτων εκτιμήσεων όσον αφορά τη βελτίωση της συναισθηματικής και 
κοινωνικής συμπεριφοράς του κλινικού μας δείγματος. Η ανακοίνωση των τελικών ολοκληρωμένων 
αποτελεσμάτων αναμένεται σε προσεχή δημοσίευσή μας. 

4. Συμπεράσματα. 

Οι περισσότερο συχνά περιγραφόμενοι στόχοι της θεραπείας της τέχνης είναι: η αύξηση της 
αυτοεκτίμησης και της αυτογνωσίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης, στήριξη του πένθους 
και η αποδοχή, η επίτευξη της διορατικότητας, η δόμηση της συμπεριφοράς, η μείωση του άγχους 
και η ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων (Schweizer et al., 2014). Τα πρώτα κλινικά ευρήματα 
της θεραπευτικής προσέγγισης μέσω του Βιβλοδράματός μας δείχνουν να έχουν επιτευχθεί αρκετοί 
από τους παραπάνω στόχους. 

Επομένως η χρησιμοποίηση του Βιβλοδράματος, ως θεραπεία μέσω τέχνης, στα πλαίσια της 
(ψυχο)θεραπευτικής φροντίδας, καθόσον εμπεριέχει τις θεραπευτικές συνιστώσες που απαιτούνται 
για τον απεγκλωβισμό εσωψυχικών συγκρούσεων μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει ένα ασφαλές 
(ψυχο)θεραπευτικό πλαίσιο κοινωνικά αποκλινόντων παιδιών/εφήβων (Δημητριάδου, 2020). 
Δύναται, κατ΄επέκταση να χρησιμοποιηθεί και στην ειδική Αγωγή ως εργαλείο ενδυνάμωσης 
συναισθημάτων και επεξεργασίας αποκλινουσών συμπεριφορών παιδιών και εφήβων 

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα στο Βιβλόδραμα, όπως επισημάναμε, φαίνεται να επιτυγχάνεται 
μέσα από την διαντίδραση και την αλληλεπίδραση που δημιουργείται κατά τη διαδικασία του 
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Βιβλοδράματος ανάμεσα στον παίκτη και το βιβλικό κείμενο (Agten et al., 2007). Πρόκειται για μια 
αλληλεπίδραση τόσο ως διαδικασία της συνειδητοποίησης που αφορά πιθανά ερεθίσματα, προβολές 
και συναισθηματικά μπλοκαρίσματα των συμμετεχόντων έναντι μιας βιβλικής ιστορίας, όσο και ως 
ανακάλυψη μίας απελευθερωτικής δυνατότητας η οποία κρύβεται σε αυτά τα βιβλικά κείμενα 
(Dimitriadou, 2004). Μία αλληλεπίδραση η οποία λειτουργεί ως μία αμοιβαία επεξήγηση 
καταστάσεων και παραδόσεων -για έναν επανασυμβολισμό της εμπειρίας- (Van den Berg, & Van 
Leeuwen, 2015). 

Τα πρώτα αποτελέσματα της ερευνητικής μας προσπάθειας όσον αφορά  τη θεραπευτική 
προσέγγιση του δείγματός μας είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά δημιουργώντας μας, έτσι, την 
πεποίθηση ότι το βιβλοδραματικό μοντέλο  που αναπτύξαμε μπορεί να αποτελέσει μια ασφαλή και 
ανταποκρινόμενη στις θεραπευτικές προσδοκίες και στόχους μας πρόταση. Ευελπιστούμε η τελική 
αποτίμηση των αποτελεσμάτων να δικαιώσει πλήρως την προσπάθειά μας αυτή. 
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Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Καμπαναράκης Αλέξανδρος  
Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  -  Δ/ντής Γυμνασίου Τυμπακίου 

 

 Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό να αναφερθεί στα συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία 

των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπών Διαγνωστικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), οι 
οποίες αποτελούν πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης. Επίσης, θα 
δοθούν βιβλιογραφικά δεδομένα για την ένταξη και συμπερίληψη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή/και αναπηρία στη γενική εκπαίδευση και θα διερευνηθεί η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός 
σχολείου για όλους. 

Επιπλέον, θα γίνει αποτίμηση της ανάγκης για λειτουργία Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σε όλες τις σχολικές 
μονάδες γενικής εκπαίδευσης και θα παρουσιαστεί η στάση των εκπαιδευτικών για τη 
συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η στάση αυτή των εκπαιδευτικών θα εξειδικευτεί περεταίρω σε σχέση 
με το φύλο, την κατηγορία εκπαίδευσης (γενική ή ειδική) και την επιμόρφωση τους σε θέματα ειδικής 
αγωγής. Τέλος, θα γίνουν προτάσεις υπερπήδησης των εμποδίων που εμφανίζονται στην εφαρμογή 
της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

 
Λέξεις-κλειδιά: [Ε.Δ.Ε.Α.Υ. , ψυχοκοινωνική υπηρεσία, ένταξη και συμπερίληψη στη γενική 
εκπαίδευση, στάσεις εκπαιδευτικών]  

 Εισαγωγή 
Όπως αναφέρει το άρθρο 1 παρ. 1 του ΦΕΚ 315, 12.02.2014 τ. Β΄ 

«Η κατά άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013 ιδρυθείσα Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο 
για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των 
μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  αποτελούν ένα νέο 
καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και γενικά στην οργάνωση της παροχής της 
εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου. Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές 
που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των 
παιδιών1 (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 
Α/2012) και έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό 
σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής 
εκπαίδευσης.» 
Το άρθρο 2 του ίδιου  ΦΕΚ αναφέρει:  
«Κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  αποτελείται από: 
α) Το/τη διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας που τελεί χρέη Προέδρου με αναπληρωτή το νόμιμο 
αναπληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή, 
β) Τους/τις Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Σχολικής Μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο ββ 
του άρθρο 39 του Ν. 4115/2013. 
γ) Τον/την Ψυχολόγο σύμφωνα με την παράγραφο γγ του άρθρο 39 του Ν. 4115/2013. 
δ) Τον/την Κοινωνικό Λειτουργό, σύμφωνα με την παράγραφο δδ του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013. 
Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  μπορεί να καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος 

                                                
1 Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 24) που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του 

ΟΗΕ (2006) και την ΕΕ (2009), ενώ στην Ελληνική εκπαίδευση εντάχθηκε με το ΦΕΚ 315, 12.02.2014 τ. Β΄. 
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στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. 
Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και ελλείψει αυτού εκπαιδευτικός που 
υπηρετεί σε αυτή. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  δεν καταβάλλεται 
αποζημίωση στα μέλη της. 
Το προσωπικό της Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαγνωστικής 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης στο σχολείο της με στόχο την υποστήριξή του α) στην αντιμετώπιση των 
δυσκολιών ή εμποδίων και επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης και την ανταπόκριση στις ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και β) στην ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς 
διακρίσεις.» 
Στο Άρθρο 3 Γενικές Αρμοδιότητες 
«Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχει, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφο 4ε του Ν. 4125/2013 
τις εξής αρμοδιότητες: 
α) Διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του σχολικού 
δικτύου. 
β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία 
μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο 
μαθητής. 
γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στη 
γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και 
στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη 
από ειδικές δημόσιες εξωσχολικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις 
προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με 
ΙΠΔ (Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής 
της, με κοινωνικές Υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.» 

 Κυρίως Μέρος 
Είκοσι έξι χρόνια πριν, τον Ιούνιο του 1994, ενενήντα δύο κυβερνήσεις και είκοσι πέντε 

διεθνείς οργανισμοί συνυπέγραψαν την Διακήρυξη της Σαλαμάνκα με τίτλο «Αρχές, Πολιτική και 
Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή». Η διακήρυξη διέπεται από τη φιλοσοφία του σεβασμού και της 
πλήρους αποδοχής όλων των παιδιών χωρίς εξαιρέσεις. Επίσης, σημαντικό σημείο της διακήρυξης 
αυτής είναι ότι αναδεικνύεται ο Αγγλικός όρος inclusion (προερχόμενος από το λατινικό ρήμα 
includere), o οποίος αποδίδεται στα ελληνικά ως «ενσωμάτωση», «ένταξη»,  και «ισότιμη 
συνεκπαίδευση» (Πολυχρονοπούλου, 1999). Οι J. Sebba και M. Ainscow (1996) για τον όρο 
inclusion  αναφέρουν ότι αποδίδει την προσπάθεια του σχολείου να ανταποκριθεί σε όλες τις 
υπάρχουσες ανάγκες αναδιοργανώνοντας το αναλυτικό του πρόγραμμα ώστε να δεχτεί όλους τους 
μαθητές της τοπικής κοινωνίας και μάλιστα μειώνοντας την ανάγκη για αποβολές, ενώ οι Ζώνιου και 
Σιδέρη (2000) αναφέρουν ότι ο όρος υποδηλώνει ένα διαρκεί αγώνα για δημιουργία λειτουργικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων. Στη Χάρτα του Λουξεμβούργου (1996) η συνεκπαίδευση ονομάζεται  
‘Ένα Σχολείο για Όλους’.  Το σχολείο αυτό παρέχει μια σημαντική βάση για τη διασφάλιση της 
ισότητας ευκαιριών για τους μαθητές με διαφορετικούς τύπους ειδικών αναγκών σε όλους τους 
τομείς της ζωής τους (εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και κοινωνική ζωή). 
Ακολουθεί η διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 24) που 
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (2006) και την ΕΕ (2009), ενώ στην Ελληνική 
εκπαίδευση εντάχθηκε με το ΦΕΚ 315, 12.02.2014 τ. Β΄.  

Επίσης,  «Με τον όρο Παιδαγωγική της Ένταξης ορίζεται το σύνολο των διαπαιδαγωγικών και 
μορφωτικών θεωρήσεων και πρακτικών, οι οποίες αποσκοπούν στο σεβασμό και στην αναγνώριση 
του δικαιώματος της ετερότητας, στην άρση προκαταλήψεων και στερεοτύπων απέναντι στο 
διαφορετικό και στην παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων σε όλους τους πολίτες για ισότιμη και 
ισάξια συμμετοχή τους στο πολιτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι» (Σούλης, 2002). 
Αντίστοιχα, η συμπερίληψη είναι μια διαδικασία χωρίς τέλος που έχει ως στόχο την αύξηση της 
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συμμετοχής και τη μείωση του αποκλεισμού όλων των παιδιών από τα αναλυτικά προγράμματα, τις 
κουλτούρες και τις κοινωνίες των σχολείων ώστε όλα τα παιδιά να λαμβάνουν ίσες ευκαιρίες στη 
διδασκαλία και τη μάθηση (Booth & Ainscow 2002). 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση έχει ως προϋπόθεση το δικαίωμα κάθε παιδιού να φοιτά στο 
σχολείο της γειτονιάς του και να έχει τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και δυνατότητες όπως και 
κάθε παιδί της ηλικίας του (Jenkinson, 1997).  

Η διαφορά του αποκλεισμού, του διαχωρισμού, της ενσωμάτωσης και της συμπερίληψης 
μπορεί να αποδοθεί επιτυχημένα από την εικόνα 1 (από την Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας). 

 

 
Εικόνα 1: Η διαφορά του αποκλεισμού, του διαχωρισμού, της ενσωμάτωσης και της συμπερίληψης. 

Είναι βασικό να κατανοήσουμε ότι η αναπηρία αποτελεί κυρίως κοινωνικό ζήτημα και όχι 
ατομικό (Oliver, 1990). Σήμερα αυτό το επεκτείνουμε σε όλους τους μαθητές με κοινωνικές 
δεξιότητες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία έχουν ως βασική πηγή την 
κοινωνία και όχι το ίδιο το άτομο. Πρέπει να προσαρμόσουμε τις κοινωνικές συμπεριφορές έτσι ώστε 
τα παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αισθάνονται ότι έχουν την ίδια 
αποδοχή με κάθε άλλο παιδί. 

Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  (διευθυντής, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί ΕΑΕ) έχουν ως στόχο 
την ευρύτερη κοινότητα στην οποία μετέχει ο μαθητής και όχι μόνο το μαθητή που αντιμετωπίζει 
κάποια δυσκολία. Καθημερινή πρακτική, ιδιαίτερα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, αποτελεί η 
κλινική παρατήρηση τόσο στην τάξη όσο και στο προαύλιο και του υπόλοιπους χώρους του σχολείου. 
Επίσης, καθημερινή πρακτική αποτελεί και η συνεργασία της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με όλους τους 
εκπαιδευτικούς (Ε.Α.Ε και γενικής εκπαίδευσης) αλλά και ολόκληρη την σχολική κοινότητα με 
στόχο την συμπερίληψη, την παροχή ίσων ευκαιριών και την επανένταξη. 

Βασικό καθήκον της/του ψυχολόγου και της/του κοινωνικού λειτουργού (άρθρο 4 του ΦΕΚ 
315, 12/02/2014, τ. Β’), αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μικρών στοχευμένων προγραμμάτων 
με  βιωματικές ομαδικές δραστηριότητες βάσει της λογικής που αναφέραμε παραπάνω ότι, στόχος 
είναι η ευρύτερη κοινότητα στην οποία μετέχει ο μαθητής και όχι μόνο ο μαθητής που αντιμετωπίζει 
κάποια δυσκολία. Η καταγραφή του οικογενειακού ιστορικού, η παρατήρηση και η καταγραφή 
συμπεριφορών, τα στοχευμένα μικρά προγράμματα με ομαδικές βιωματικές δραστηριότητες, οι 
μεταγνωστικές εμπειρίες που παράγει αυτή η διαδικασία και η ανατροφοδότηση της διαδικασίας, 
αποτελούν  μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Τα προγράμματα περιέχουν ‘ασκήσεις’ οι οποίες 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ενσυναίσθησης και αλτρουισμού, στην 
αποδοχή της διαφορετικότητας, στη διαχείριση συγκρούσεων και θυμού. Οι ασκήσεις αυτές φέρνουν 
σε επαφή τους συμμετέχοντες με τον εαυτό τους και τους άλλους (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003). 

Η συνεισφορά της Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  σε όλα τα παραπάνω είναι απολύτως αναγκαία και καθοριστική. 
Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. είναι το πρωτοβάθμιο όργανο που μπορεί να  σχεδιάσει και να υλοποιήσει, σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας, όσα προαναφέρθηκαν και έτσι να γίνει πράξη η ένταξη και η συμπερίληψη. Ως 
εκ τούτου σε σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ο στόχος την συμπερίληψης φαντάζει 
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ακατόρθωτος. 
Τόσο στην Ελλάδα (Koutrouba et al., 2008; Κωλέττη, 2016; Πατσίδου, 2010; Πέννα, 2008), 

όσο και σε άλλες χώρες (Ahmme et al., 2013; Bhatnagar & Das, 2014), οι περισσότερες έρευνες  
δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί βλέπουν με θετικό μάτι την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Το ίδιο 
καταδεικνύει και ανασκόπηση ερευνών σε διεθνές επίπεδο (Avramidis & Norwich, 2002). 

Επίσης, οι περισσότερες έρευνες συντείνουν στο ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ακόμα και 
αν έχουν θετική στάση στη συμπερίληψη, θεωρούν τους εαυτούς τους ανέτοιμους - εξ αιτίας 
έλλειψης γνώσεων και κατάλληλων προσόντων -  να διδάξουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
που οφείλονται σε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Bhatnagar & Das, 2014). Όπως 
διαπιστώνουν οι Avramidis και Kalyva (2007), αλλά και οι Zoniou, Sideri και Vlachou (2006), αν 
και οι στάση των εκπαιδευτικών είναι θετική ως προς την συμπεριληπτική εκπαίδευση, εκφράζουν 
επιφυλάξεις ως προς την προσωπική τους συμμετοχή σε προγράμματα συμπερίληψης μιας και 
θεωρούν ότι δεν έχουν το κατάλληλο εξοπλισμό και την κατάλληλη εκπαίδευση για να διδάξουν 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η συμπερίληψη προωθείται και με τη συνδιδασκαλία, στο γενικό τμήμα, του εκπαιδευτικού 
της ειδικής αγωγής με τον εκπαιδευτικό του γενικού τμήματος. Η προσωπική μου εμπειρία λέει ότι, 
κάποιοι συνάδελφοι της γενικής εκπαίδευσης δεν είναι έτοιμη να δεχτούν συνδιδασκαλία με 
συνάδελφο της ειδικής, ιδίως αν ο τελευταίος διδάσκει σε τμήμα ένταξης και όχι σε πρόγραμμα 
παράλληλης στήριξης. 

Σχετικά με τη στάση των εκπαιδευτικών προς τη συμπερίληψη σε σχέση με το φύλο τους, 
έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία έμφυλη διαφορά (Koutrouba et al., 2008· Leatherman & 
Niemeyer, 2005). 

Σχετικά με τη στάση των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι 
εργάζονται στην ειδική αγωγή (ή έχουν κάποια σχέση με αυτή) έχουν θετικότερη στάση προς τη 
συμπερίληψη και τη προσωπική συμμετοχή τους σε αυτή σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που 
εργάζονται στη γενική εκπαίδευση. Η ερμηνεία που δίνετε σε αυτό το εύρημα είναι ότι οι 
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην ειδική αγωγή ή είχαν (ή έχουν) κάποια σχέση με αυτή, έχουν 
κατάρτιση και εμπειρίες που τους ωθούν προς αυτή την κατεύθυνση (Avramidis & Kalyva, 2007; 
Koutrouba et al., 2008; Zoniou-Sideri& Vlachou, 2006). Όσοι εργάζονται στην ειδική αγωγή 
θεωρούν ότι έχουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια ώστε να ανταπεξέλθουν  στις 
απαιτήσεις της διδασκαλίας σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και η 
γενικότερη στάση τους χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα ισότητας ευκαιριών 
αυτών των μαθητών (Avramivis & Norwich, 2002· Avramidis & Kalyva, 2007). 

Να σημειωθεί ότι για την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. υπάρχει ελάχιστος αριθμός ερευνών.  
Η στάση, προς την συμπερίληψη, εκπαιδευτικών που έχουν επιμορφωθεί σε θέματα ειδικής 

αγωγής είναι σαφώς θετικότερη από αυτή όσων δεν έχουν ανάλογη επιμόρφωση.  
Η ερμηνεία που δίνετε σε αυτό το εύρημα είναι όμοια με αυτή του  προηγούμενου, ότι οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί σε θέματα ειδικής αγωγής είτε πριν αναλάβουν υπηρεσία είτε 
μετά, έχουν κατάρτιση που τους δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση προς αυτή την κατεύθυνση 
(Avramivis & Norwich, 2002; Leatherman & Niemeyer, 2005;  Avramidis& Kalyva, 2007; 
Tsakiridou & Polyzopoulou, 2014). 

Γίνεται λοιπόν προφανές ότι για να προωθηθεί η συμπερίληψη  και η συνεκπαίδευση στην 
Ελλάδα πρέπει να καλυφθούν τα κενά στην επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών  που έχουν 
επισημανθεί (Πατσίδου, 2010; Πέννα, 2008) και να αναπτυχθούν περισσότερα προγράμματα 
συνεκπαίδευσης αφού πρώτα επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί που θα τα υλοποιήσουν (Barton, 2008; 
Watkins, 2003). 

Προτάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά ώστε να διευρυνθεί και να εδραιωθεί 
η συμπερίληψη είναι: 
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 Τροποποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
από τις οποίες αποφοιτούν οι εκπαιδευτικοί, ώστε αυτά να βοηθούν στην ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης συμπεριληπτικής νοοτροπίας και εκπαίδευσης. 

 Η ανάπτυξη και η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων, μεταξύ 
εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών (που θα έχουν το ρόλο του κριτικού φίλου), θα μπορούσε 
να βοηθήσει το σχολείο να αποκτήσει κουλτούρα συνεργασίας η οποία θα μπορούσε να 
μετουσιωθεί σε κουλτούρα συμπερίληψης (Αγγελίδης, 2003; Ainscow, 2003). 

 Οργάνωση ομαδικών βιωματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς που θα 
αποσκοπούν στη υιοθέτηση θετικής στάσεις από μέρους τους και άρση των προκαταλήψεων 
και των στερεοτύπων που σε μεγάλο ποσοστό εξακολουθούν να υπάρχουν. Επίσης, πρέπει να 
εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να μπορούν να εντοπίζουν φαινόμενα και πρακτικές οι 
οποίες δρουν ενάντια στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Ο λόγος για τον οποίο συχνά 
αποτυγχάνουν οι εκπαιδευτικοί να παρέχουν συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι ότι αδυνατούν 
να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τη λεπτομέρεια (Αγγελίδης, 2003). Αν οι εκπαιδευτικοί 
μπορέσουν να εντοπίζουν τη λεπτομέρεια και να την αξιολογούν ορθά, θα είναι σε θέση να 
παρέχουν μια πιο συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

 Εξασφάλιση της θετικής συνεισφοράς των οικογενειών με παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής αλλά και με εκπόνηση και εφαρμογή κατάλληλων βιωματικών 
προγραμμάτων. 

 Αποτελεσματικές στοχευμένες  παρεμβάσεις με συνεργασία, συμμετοχή και εμπλοκή όλων 
των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών) με γνώμονα 
την δημιουργία και επικράτηση της κατάλληλης νοοτροπίας. 

 Κεντρικός αλλά και αποκεντρωμένος σχεδιασμός προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής 
υγείας, αλλά και προγραμμάτων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη κοινωνικών, 
επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων, ενσυναίσθησης και αλτρουισμού, στην 
αποδοχή της διαφορετικότητας, στη διαχείριση συγκρούσεων και θυμού, στην ειρηνική 
επίλυση  διαφορών (διαμεσολάβηση) με αποδέκτες όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενδυνάμωση της σχέσης των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες με τους συνομηλίκους τους, αλλά και ολόκληρη τη σχολική 
κοινότητα. 

 Συμπεράσματα 
Η καταγραφή του οικογενειακού ιστορικού, η παρατήρηση και η καταγραφή συμπεριφορών, 

τα στοχευμένα μικρά προγράμματα με ομαδικές βιωματικές δραστηριότητες, οι μεταγνωστικές 
εμπειρίες που παράγει αυτή η διαδικασία και η ανατροφοδότηση της διαδικασίας, αποτελούν  μια 
ολοκληρωμένη παρέμβαση.  

Όλα τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα συντείνουν στο ότι η συμπερίληψη, η φοίτηση των 
παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο της γειτονιάς τους αποτελεί 
αναγκαιότητα. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με λειτουργία Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σε όλες τις σχολικές 
μονάδες. 

Αν και οι στάση των εκπαιδευτικών είναι θετική ως προς την συμπεριληπτική εκπαίδευση, 
εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς την προσωπική τους συμμετοχή σε προγράμματα συμπερίληψης 
μιας και θεωρούν ότι δεν έχουν το κατάλληλο εξοπλισμό και την κατάλληλη εκπαίδευση για να 
διδάξουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

Σχετικά με τη στάση των εκπαιδευτικών προς τη συμπερίληψη σε σχέση με το φύλο τους, 
έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία έμφυλη διαφορά. 

Όσοι εκπαιδευτικοί εργάζονται στην ειδική αγωγή (ή έχουν κάποια σχέση με αυτή) έχουν 
θετικότερη στάση προς τη συμπερίληψη και την προσωπική συμμετοχή τους σε αυτή σε σχέση με 
τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη γενική εκπαίδευση. Η στάση, προς την συμπερίληψη, 
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εκπαιδευτικών που έχουν επιμορφωθεί σε θέματα ειδικής αγωγής είναι σαφώς θετικότερη από αυτή 
όσων δεν έχουν ανάλογη επιμόρφωση. 

Τα εμπόδια για την εφαρμογή της συμπερίληψης θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με 
τροποποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων των καθηγητικών σχολών των ΑΕΙ, προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ σχολείου και πανεπιστημίου, με επιμορφωμένους σχετικά με τη συμπερίληψη 
εκπαιδευτικούς που εντοπίζουν και αξιολογούν τη λεπτομέρεια, με εφαρμογή προσανατολισμένων 
προς τη συμπερίληψη προγραμμάτων που θα εμπλέκουν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, θα 
προάγουν την ψυχική υγεία (επιτακτική ανάγκη μετά και την πρόσφατη υγειονομική κρίση), θα 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη κοινωνικών, επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων, 
ενσυναίσθησης και αλτρουισμού, στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στη διαχείριση συγκρούσεων 
και θυμού, στην ειρηνική επίλυση  διαφορών (διαμεσολάβηση), δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ενδυνάμωση της σχέσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους συνομηλίκους τους, 
ολόκληρη τη σχολική κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία. 
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Περίληψη 
Η χρήση άτυπων εργαλείων αποτελεί αρωγό για τον εκπαιδευτικό στη συλλογή πληροφοριών 

σχετικά με τους μαθητές/τριες με στόχο τον εντοπισμό, την επιβεβαίωση και τον προσδιορισμό της 
ύπαρξης προβλημάτων ώστε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εκπαίδευση του ατόμου που 
αξιολογείται και τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων σύμφωνα με τις δυνατότητες και 
ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή/ιας. Ειδικότεροι στόχοι της μελέτης αποτέλεσαν η περιγραφή και 
η θεωρητική τεκμηρίωση δυο βασικών μαθησιακών δυσκολιών (παραγωγής και κατανόησης 
γραπτού λόγου), της σημαντικότητας κατασκευής άτυπων εργαλείων αξιολόγησης και της σύνδεσή 
τους με τους παραπάνω τομείς όπως και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή παρεμβάσεων/σχεδίων 
διδασκαλίας με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω των εργαλείων αυτών. 

Για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκαν, επί τέσσερις εβδομάδες, 
παρακολουθήσεις δραστηριοτήτων τμήματος ένταξης, με την καταγραφή του ατομικού προφίλ των 
μαθητών/τριων με τους τομείς όπου εμφάνιζαν δυσκολίες (παραγωγή γραπτού λόγου, αναγνωστική 
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κατανόηση), την κατασκευή και εφαρμογή άτυπων αυτοσχέδιων εργαλείων αξιολόγησης πάνω στους 
τομείς αυτούς, την εφαρμογή επί δυο εβδομάδων σχεδίων παρέμβασης που δημιουργήθηκαν 
ανάλογα με το ατομικό προφίλ και τα αποτελέσματα των άτυπων εργαλείων ενώ στο τέλος 
πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των παρεμβάσεων. 

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων κρίθηκαν ικανοποιητικά με την επίτευξη των στόχων που 
τέθηκαν και τους μαθητές/τριες να καταφέρνουν να παράγουν δικά τους κείμενα καθώς και να 
κατανοούν διάφορα κείμενα που τους δίνονται εφαρμόζοντας στρατηγικές που διδάχτηκαν και 
υιοθέτησαν κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων. 

 
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, επεξεργασία, αξιολόγηση 

1. Εισαγωγή 
Οι τομείς στους οποίους παρατηρούνται συχνές δυσκολίες είναι ο προφορικός και ο γραπτός 

λόγος. Σύμφωνα με την έρευνα του Σπαντιδάκη (2009) αναφέρεται ότι το 20% - 25% του μαθητικού 
πληθυσμού παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες με το μεγαλύτερο ποσοστό να εμφανίζει προβλήματα 
στην παραγωγή και κατανόηση του γραπτού λόγου. Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η 
παρουσίαση και ο σχολιασμός των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές/τριες που 
αντιμετωπίζουν τις παραπάνω δυσκολίες καθώς και τα αποτελέσματα αυτών μετά την εφαρμογή 
τους. Ακόμη, έναν από τους στόχους της έρευνας αποτελεί η ανάδειξη της σημαντικότητας των 
άτυπων αυτοσχέδιων εργαλείων αξιολόγησης που μπορεί να κατασκευάσει ένας εκπαιδευτικός 
βασιζόμενος σε έρευνες και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζοντας τους τομείς που ένας 
μαθητής εμφανίζει δυσκολίες μάθησης.  

Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται μια διερεύνηση των δυσκολιών παραγωγής γραπτού λόγου 
και αναγνωστικής κατανόησης παραθέτοντας το θεωρητικό υπόβαθρο και τον τρόπο αξιολόγησής 
τους. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται όλη η διαδικασία της έρευνας και η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε, με την αξιολόγηση του πλαισίου της έρευνας όπως και του συνόλου των μαθητών, 
την λήψη των σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τον τομέα εφαρμογής και τον καθορισμό των 
στόχων με βάση τις αξιολογήσεις και το προφίλ των μαθητών, την διαδικασία σχεδιασμού και 
εφαρμογής των παρεμβάσεων και τέλος την αξιολόγησή τους με βάση την ανταπόκριση των 
μαθητών. Η έρευνα ολοκληρώνεται με τον αναστοχασμό της όπως και με ένα βαθύτερο απολογισμό. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εφαρμογή τόσο των 
άτυπων εργαλείων όσο και των σχεδίων παρέμβασης στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες 
μελέτες πάνω στις μαθησιακές δυσκολίες αλλά και στις δυσκολίες παραγωγής και κατανόησης 
γραπτού λόγου, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το ατομικό προφίλ μάθησης, την ηλικία των μαθητών 
καθώς και τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν θέτοντας τους στόχους της παρέμβασης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου 
Η εκμάθηση του γραπτού λόγου αποτελεί μια διαδικασία ιδιαίτερα σύνθετη αλλά και επίπονη 

μέσω της οποίας καθορίζεται ως ένα σημείο ο βαθμός επίδοσης και προσαρμογής του μαθητή στο 
κοινωνικό του περιβάλλον ενώ έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο βασικότερος στόχος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Βάμβουκας, 1999).  

Μακροχρόνιες έρευνες έχουν δείξει ότι πολλοί μαθητές/τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή του γραπτού λόγου. Τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται 
είτε ως μορφή αδυναμίας κατά τη γραφή είτε ως δυσκολία στη γραπτή έκφραση και αφορούν κυρίως 
σύνθετες δεξιότητες, όπως το λεξιλόγιο, η ορθογραφία, το συντακτικό και η οργάνωση του γραπτού 
λόγου. Οι δυσκολίες των μαθητών στη γραφή εμφανίζονται σε όλα τα στάδια δημιουργίας ενός 
κειμένου όπως ο σχεδιασμός, η καταγραφή, η επανεξέταση και στην επιμέλειά του (Αντωνίου, 2009, 
Παντελιάδου, 2000). 
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2.2 Αξιολόγηση γραπτού λόγου 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο των Παντελιάδου & Μπότσα (2007), οι μαθητές/τριες με 

μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν μια αδυναμία να αποτυπώσουν γραπτώς τις ιδέες τους πάνω σε 
ένα θέμα που θα τους δοθεί. Ενώ, η χρήση μη λειτουργικών στοιχείων γραφής στο κείμενό τους, 
τονίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στη φάση της καταγραφής (Quinlan, 2004). Η αδυναμία 
αυτή εντοπίζεται τόσο στην ικανότητα σύνδεσης των ιδεών με το κείμενο, το πώς μετατρέπονται 
δηλαδή οι ιδέες σε γλωσσικές αναπαραστάσεις, όσο και με την γραπτή μορφή των αναπαραστάσεων 
αυτών που γίνεται κατά την καταγραφή (Berninger & Swanson, 1994). Οι πληροφορίες που 
συμπεριλαμβάνονται στα κείμενά τους είναι συνήθως περιττές ή μη λειτουργικές καθώς δεν μπορούν 
να συγκρατήσουν αρκετές πληροφορίες στη μνήμη τους σχετικές με το θέμα που αναπτύσσουν. 
Ακόμη, οι γνώσεις τους σχετικά με τη δομή ενός κειμένου  όπως και οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους 
πάνω σε ένα θέμα είναι αρκετά περιορισμένες (Troia, 2006). Η διαδικασία επανεξέτασης ενός 
κειμένου όπως και η εκτίμηση της ορθότητας του περιεχομένου είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους 
μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες (Παντελιάδου, 2000) καθώς αδυνατούν να εντοπίσουν τα 
λανθασμένα στοιχεία μεταξύ αυτού που είχανε σκοπό να αναπτύξουν και του τελικού 
αποτελέσματος.  

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα βασικότερα προβλήματα στην παραγωγή γραπτού 
λόγου που εμφανίζουν μαθητές/τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες και τα οποία βασίστηκε το άτυπο 
εργαλείο αξιολόγησης (Παντελιάδου & Μπότσα, 2007):  

 Ως προς την οργάνωση και τη δομή: κάνουν συχνά λάθη στη σειρά των λέξεων, δεν τηρούν 
τη χρονική ή λογική αλληλουχία των πραγμάτων, δυσκολεύονται στη δόμηση των 
παραγράφων ενώ τέλος δυσκολεύονται στην ολοκλήρωση των προτάσεων. 

 Ως προς το λεξιλόγιο: κάνουν λάθος χρήση των ρημάτων και των ουσιαστικών, 
δυσκολεύονται στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, 
επαναλαμβάνουν τις ίδιες λέξεις χωρίς μάλιστα να το αντιλαμβάνονται, χρησιμοποιούν 
κοινόχρηστες και όχι πρωτότυπες λέξεις. 

 Ως προς το περιεχόμενο: οι ιδέες για το θέμα δεν ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό, 
δυσκολεύονται στην συγγραφή κειμένων με φαντασία ενώ υπάρχει μεγάλη έλλειψη 
πρωτοτυπίας και προσωπικού ύφους, τα κείμενά τους απαρτίζονται από μικρό αριθμό 
λέξεων/προτάσεων, δυσκολεύονται στη σύνταξη ενώ συχνά παραλείπουν λέξεις, υπάρχει 
έλλειψη συνοχής και αλληλουχίας των πληροφοριών και τέλος δυσκολεύονται στην 
ανάπτυξη επιχειρημάτων ή υποστηρικτικών προτάσεων. 

2.3 Αναγνωστικές δυσκολίες - Αναγνωστική Κατανόηση 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δεν εντοπίζεται κάποια ιδιαίτερη δυσκολία κατά την 
διάρκεια της ανάγνωση, η οποία πραγματοποιείται με άνεση και σχεδόν αυτόματα. Σκεπτόμενοι λίγο 
περισσότερο μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτό που ονομάζουμε ανάγνωση ίσως να αποτελεί μία 
από τις πιο περίπλοκες διεργασίες που ζητούμε από τον εγκέφαλό μας να επιτελέσει. Ο Πόρποδας 
(2002) αναφέρει ότι η ανάγνωση αποτελεί μια «δομημένη σύνθεση δύο λειτουργιών, της 
αποκωδικοποίησης και της κατανόησης» η οποία καταδεικνύει τη διττή θεώρηση της ανάγνωσης 
«ως γνωστικής λειτουργίας και διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών». Επομένως, οποιοσδήποτε 
δυσλειτουργία ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή καλλιέργεια των δύο αυτών λειτουργιών της 
ανάγνωσης έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφόρων μαθησιακών δυσκολιών που καλείται ο 
μαθητής να αντιμετωπίσει. (Ελματζόγλου, 2016).  

Μία χαρακτηριστική δυσκολία που αντιμετωπίζουν μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες 
αποτελούν τα ελλείματα στον τομέα της αναγνωστικής κατανόησης, δηλαδή στην εξαγωγή των 
νοημάτων/συμπερασμάτων από το κειμένου το οποίο μελετούν. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν μια 
αδυναμία σχηματισμού μιας συνολικής εικόνας από το περιεχόμενο και το γενικότερο νόημα του 
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κειμένου όπως και να αντλήσουν πληροφορίες μέσα από αυτό και να τις αξιολογήσουν (Deschler, 
Ellis, & Lenz, 1996). 

2.4 Αξιολόγηση αναγνωστικής κατανόησης 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών ερευνών η κατανόηση του γραπτού λόγου ή αλλιώς η 

αναγνωστική κατανόηση έχει θεωρηθεί ως μια ιδιαίτερα πολύπλοκη και πολυεπίπεδη διαδικασία, 
όπου παρόλο τον μεγάλο αριθμό των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίας 
δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως (Israel & Duffy, 2009· McNamara, 2007). Η κατανόηση σαν φαινόμενο 
δεν μπορεί να παρατηρηθεί και να αξιολογηθεί με άμεσο τρόπο αλλά μέσα από συζητήσεις με τους 
αναγνώστες απαντώντας σε ερωτήματα όπως το τι κατάλαβαν, τι τους δυσκόλεψε, τι τους 
ευχαρίστησε ή τι τους αναστάτωσε.  

Σύμφωνα με τους Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας (2004), κάποια από τα 
χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι μαθητών με δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου, 
έχουν να  κάνουν με τη σημαντική δυσκολία που εμφανίζουν στον εντοπισμό των κύριων ιδεών , την 
αξιολόγησή τους ως σημαντικών ή περιττών και τη σημασία που έχουν στο νόημα του κειμένου. Η 
παράλειψη από την πλευρά των μαθητών στο να δοθεί η απαραίτητη σημασία σε χαρακτηριστικά 
κειμένου όπως η επικεφαλίδα ή άλλους τίτλους όπως και στην γενική οργάνωση του κειμένου, 
αποτελούν άλλα δυο σημαντικά χαρακτηριστικά που μπορούν να παρατηρηθούν και να 
αξιολογηθούν. Τέλος, μπορεί να γίνει αντιληπτή και η δυσκολία στην κατανόηση των νοημάτων του 
κειμένου, με τους μαθητές/τριες να συνεχίζουν να διαβάζουν το κείμενο ακόμα και αν δεν έχουν 
καταλάβει το νόημα μιας παραγράφου, σε αντίθεση με τους άλλους, που σταματούν την ανάγνωση 
για να επαναλάβουν την παράγραφο μέχρι να κατανοήσουν το νόημα. 

2.5 Άτυπη αξιολόγηση 
Όπως αναφέρουν οι Anderson & Faust (1975) και Παντελιάδου (2000), η διδακτική 

αξιολόγηση αποτελεί ένα δομικό κομμάτι της διδασκαλίας, όπου πραγματοποιείται μια διαδικασία 
συστηματικής συλλογής πληροφοριών, με στόχο τον εντοπισμό, την επιβεβαίωση και τον 
προσδιορισμό της ύπαρξης προβλημάτων ώστε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εκπαίδευση 
του ατόμου που αξιολογείται. 

Για την εκπαιδευτική αξιολόγηση όμως ενός μαθητή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εργαλεία 
τα οποία μπορεί να είναι σταθμισμένα ή άτυπα. Η επίσημη αξιολόγηση πραγματοποιείται κυρίως 
από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης 
(Ε.Δ.Ε.Α.) χρησιμοποιώντας σταθμισμένα και τυπικά μέσα αξιολόγησης. Από την άλλη στη άτυπη 
αξιολόγηση χρησιμοποιούνται άτυπα ή αυτοσχέδια εργαλεία που απαρτίζονται από δοκιμασίες, οι 
οποίες σχεδιάζονται από τον εκπαιδευτικό με στόχο να εντοπισθούν τα ελλείματα του μαθητή. Η 
κατασκευή τους γίνεται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του εκπαιδευτικού και αποτελούν ένα 
αρκετά σημαντικό τρόπο ώστε να ανιχνευθούν οι δυσκολίες στη μάθηση. Ένα από τα θετικά τους 
είναι η ευκολία στην σύνταξή τους, πάντα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών,  η μείωση 
του άγχους από την πλευρά των μαθητών ως κάτι άτυπο που απλά δίνεται από τον εκπαιδευτικό 
καθώς και ο άμεσος τρόπος χορήγησης και επεξεργασίας (Πόρποδας, 2003). 

 

3. Μέθοδος της έρευνας 

3.1 Σχεδιασμός παρεμβάσεων  
Η σχολική μονάδα που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι το 

13ο Δημοτικό σχολείο της πόλεως της Ρόδου. Στη συγκεκριμένη μονάδα φιλοξενείται τμήμα ένταξης 
με αριθμό μαθητών που δεν ξεπερνούσε τους 15. Από αυτούς επιλέχθηκε ένας μαθητής  όπου 
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εμφάνιζε έντονες δυσκολίες στον τομέα της παραγωγής γραπτού λόγου και δυο μαθητές και μια 
μαθήτρια στον τομέα της αναγνωστικής κατανόησης. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων και ο 
καθορισμός των στόχων πραγματοποιήθηκε μετά την εφαρμογή των άτυπων εργαλείων αξιολόγησης 
και της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και εφόσον διαπιστώθηκαν οι τομείς και ο βαθμός των 
ελλειμάτων που παρουσίαζαν οι μαθητές/τρια μέσα σε διάστημα 6 εβδομάδων. Με αυτό τον τρόπο 
καταφέραμε να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις όπου ήταν σε μεγάλο βαθμό στοχευμένες πάνω στις 
αδυναμίες και δυνατότητες των μαθητών.  

Οι 6 εβδομάδες χωρίστηκαν στην πρώτη όπου έγινε απλή παρακολούθηση, ώστε να μας 
συνηθήσουν οι μαθητές, στην δεύτερη οπου ήρθαμε σε μια πρώτη επαφή με τους μαθητές στο να 
τους βοηθήσουμε στις εργασίες τους, στις δυο επόμενες όπου σε καθημερινή βάση τα βοηθούσαμε 
κερδίζοντας έτσι την πλήρη εμπιστοσύνη τους βλέποντάς μας ως μέλος του τμήματος ένταξης και 
όχι ως κάποιος ξένος που τους παρακολουθεί. Την τελευταία εβδομάδα από τις τέσσερις 
εφαρμόστηκαν και τα άτυπα εργαλεία αξιολόγησης. Αμέσως μετά υπήρξε μια βδομάδα κενή όπου 
σχεδιάστηκαν οι παρεμβάσεις με βάση τα αποτελέσματα των εργαλείων και τέλος στις δυο 
τελευταίες εβδομάδες εφαρμόστηκαν τα παρεμβατικά προγράμματα (5 ατομικά και 5 ομαδικά). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα άτυπα εργαλεία κατασκευάστηκαν και 
βασίστηκαν στα ευρύματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε. Όσο αφορά 
την αξιοπιστιστία των εργαλείων χρησιμοποιήθηκαν επαναληπτικές μετρήσεις στο δείγμα σε δύο 
διαφορετικές χρονικές στιγμές, οι οποίες δεν απείχαν πολύ μεταξύ τους και κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες ενώ η διασφάλισή της εγγυρότητας επιτεύχθηκε μέσω της εγκυρότητας περιεχομένου. Η 
εγκυρότητα περιεχομένου δείχνει το κατά πόσο το εργαλείο αξιολόγησης υποστηρίζει εννοιολογικά 
τις μεταβλητές που αναμένεται να μετρήσει (Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Αφού ορίσαμε τις έννοιες 
που επιθυμούμε να μετρήσουμε, στη δική μας περίπτωση την ικανότητα γραπτού λόγου και 
έκφρασης, εντοπίσαμε τις διαστάσεις που απαρτίζουν τις μεταβλητές και τις συμπεριλάβαμε ως 
προτάσεις των εργαλείων που κατασκευάσαμε. 

3.2 Περιορισμοί του εργαλείου 
Οι αδυναμίες και οι περιορισμοί με βάση τα άτυπα εργαλεία βρίσκεται στη δυσκολία, του να 

προσδιοριστεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία τους. Πολλές φορές ενέχει ο κίνδυνος όταν 
επαναλαμβάνεται η αξιολόγηση οι μαθητές/τριες να θυμούνται το τι έχουν γράψει (επίδραση 
πράξης), το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψιν μας (Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Ακόμη υπάρχει η 
αδυναμία γενίκευσης των αποτελεσμάτων αφού η εφαρμογή των εργαλείων πραγματοποιείται 
αποκλειστικά μέσα στη σχολική τάξη, με μεθόδους που επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό καθώς 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα λάθους στις μετρήσεις. 

3.3.1 Ατομικά σχέδια διδασκαλίας παραγωγής γραπτού λόγου 
Για τον μαθητή όπου παρουσίαζε σημαντικά ελλείματα και δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού 

λόγου σχεδιάστηκαν 5 παρεμβατικά σχέδια διδασκαλίας. Σε γενικές γραμμές ο μαθητής παρουσίαζε 
αργό ρυθμός γραφής, δυσκολίες στο σχηματισμό των γραμμάτων σε όλο τους το φάσμα τους (σχήμα, 
μέγεθος, κλίση) και μεγάλες δυσκολίες στην ορθογραφία των λέξεων με σημαντικότερα λάθη  στις 
καταλήξεις των ρημάτων ουσιαστικών και επιθέτων. Η δομή των παραγράφων όπως και η συνολική 
οργάνωση του κειμένου κρίθηκε αρκετά χαμηλή όπως και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσε το οποίο 
δεν ανταποκρινόταν στην ηλικία του. Στο κομμάτι της γραμματικής και της σύνταξης υπήρξαν 
αρκετά προβλήματα στο καταληκτικό και ετυμολογικό μέρος των λέξεων αλλά και έντονη δυσκολία 
στην σύνδεση των προτάσεων μεταξύ τους. Το περιεχόμενο των κειμένων του κρίθηκε ελλιπές λόγω 
αδυναμιών στην θεματική ανάπτυξη, τη νοηματική αλληλουχία και τη συνεκτικότητα που 
παρουσίαζαν. Τέλος, ως προς τη διαδικασία συγγραφής ήταν εμφανές ότι δεν υπήρχε κάποια 
οργάνωση και αξιολόγηση των ιδεών που πρόκειται να καταγραφούν καθώς και καμία 
επαναξιολόγηση των όσων έχουν γραφτεί μετά το τέλος της συγγραφής ώστε να βελτιωθεί το νόημα 
ή εικόνα του κειμένου.   
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Κατά τον σχεδιασμό των σχεδίων διδασκαλίας επιδιώχθηκε η ύπαρξη μιας συνέχεια και 
διαβάθμισης, ξεκινώντας από κάτι το απλό και ειδικό σε κάτι πιο σύνθετο όπου απαιτούσε 
μεγαλύτερες δεξιότητες. Παρακάτω αναλύονται συνοπτικά τα 5 ατομικά σχέδια με τους στόχους που 
τέθηκαν ενώ υπάρχουν ολοκληρωμένα με πλήρη ανάλυση στο παράρτημα:  

 Το πρώτο σχέδιο διδασκαλίας αναφέρεται στην βελτίωση της ορθογραφίας με έμφαση στις 
γραμματικές καταλήξεις με γενικό στόχο την ανάπτυξη της μορφημικής επίγνωσης και 
επιμέρους στόχους τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του λεξιλογίου, την αναγνώριση 
κοινών μορφημικών δομών/κανόνων καθώς και την κατάκτηση της γραμματικής κατάληξης 
των ρημάτων, ουσιαστικών και επιθέτων.  

 Το δεύτερο σχέδιο αναφέρεται στην βελτίωση της μορφοσυντακτικής δομής των προτάσεων 
με γενικό στόχο την ανάπτυξη σύνθετων προτασιακών δομών. Επιμέρους στόχοι είναι η 
αναγνώριση των βασικών όρων μιας πρότασης, η δημιουργία απλών προτάσεων και η 
δημιουργία σύνθετων προτασιακών δομών με την προσθήκη περισσότερων μερών του λόγου 
σε μια απλή πρόταση.  

 Το τρίτο σχέδιο αναφέρεται  στη Δημιουργική γραφή, σε προσυγγραφικό στάδιο, μέσω της 
αναζήτησης πληροφοριών και τους διαφόρους τρόπους συλλογής που αποτελεί και το γενικό 
στόχο. Οι επιμέρους στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν είναι η ικανότητα του μαθητή να 
μπορεί να αναζητά πληροφορίες μέσα σε κείμενα και ιστοσελίδες καθώς και να μπορεί να 
διακρίνει τις σημαντικές από τις δευτερεύουσες πληροφορίες.   

 Το τέταρτο σχέδιο αναφέρεται και πάλι στη Δημιουργική γραφή σε προσυγγραφικό στάδιο 
αλλά αυτή τη φορά εστιάζει στην οργάνωση των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί. Γενικό 
στόχο αποτελεί η ανάπτυξη της ικανότητας οργάνωσης των πληροφοριών πριν την 
καταγραφή τους στο κυρίως κείμενο ενώ οι επιμέρους στόχους η οργάνωση των σκέψεων του 
μαθητή πριν να ξεκινήσει τη συγγραφή, η κατάταξη με χρονική σειρά των γεγονότων που θα 
παρουσιάσει και η δημιουργία ενός κειμένου όπου όλες οι πληροφορίες θα είναι σωστά 
συνδεδεμένες. 

 Το πέμπτο και τελευταίο σχέδιο διδασκαλίας αναφέρεται στην Δημιουργική γραφή σε 
Μετασυγγραφικό επίπεδο με την παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου που αποτελεί και 
τον γενικό στόχο. Οι επιμέρους στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν είναι η ανάπτυξη μιας 
νοοτροπίας ή συλλογικής από την πλευρά του μαθητή όπου θα διαβάζει αρκετές φορές το 
κείμενο που έχει παράγει, βελτιώνοντας την εμφάνιση και μορφή του και αλλάζοντας λέξεις 
ή διορθώνοντας το κείμενο ώστε να βελτιωθεί το νόημά του. 

3.3.2 Ομαδικά προσχέδια βελτίωσης αναγνωστικής κατανόησης 
Η ομάδα μαθητών (2 αγόρια και 1 κορίτσι) που επιλέχθηκε προς αξιολόγηση παρουσίαζε 

συλλαβιστή ανάγνωση, χαμηλής έντασης και ακρίβειας τόσο σε απλά κείμενα μικρής έκτασης όσο 
και σε μακροσκελή που περιλαμβάνουν πολυσύλλαβες και σύνθετες λέξεις (δίψηφα σύμφωνα και 
συμπλέγματα). Όσο αφορά την κατανόηση των κειμένων εντοπίστηκε έντονη δυσκολία στην 
απόδοση κρίσεων για τις πράξεις των ηρώων, στην ανάλυση της συναισθηματικής τους κατάστασης 
όπως και στη διατύπωση υποθέσεων ή προβλέψεων σχετικών με την ιστορία. Αναλύοντας τις 
απαντήσεις στο άτυπο εργαλείο παρατηρήθηκε ότι η επίδοση σε πληροφοριακού τύπου ερωτήσεις 
ήταν λίγο χαμηλή με απαντήσεις που δεν ανταποκρίνονταν στις πληροφορίες που παρείχε το κείμενο. 
Στις συμπερασματικές-επαγωγικές ερωτήσεις πραγματοποιήθηκαν αρκετά λάθη που οφείλονται 
στην γρήγορη, επιφανειακή και χωρίς ιδιαίτερη προσοχή ανάγνωση ενώ στα αξιολογικά-κριτικά 
ερωτήματα οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν καθαρά μέσα από το κείμενο χωρίς καμία προσπάθεια 
να αναλυθεί το νόημα πίσω από τις λέξεις/πράξεις των ηρώων. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι οι 
μαθητές/τριες συγχέαν τις πληροφορίες του κειμένου, παραποιώντας με αυτό τον τρόπο την ιστορία 
που επεξεργάζονταν ενώ στην προφορική απόδοση του νοήματος πρόσθεταν πληροφορίες που δεν 
υπήρχαν στο κείμενο αλλά γι’ αυτούς μπορούσαν να συνδεθούν ή ταίριαζαν με την ιστορία.  
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Όπως και στα ατομικά σχέδια διδασκαλίας έτσι και στα ομαδικά επιδιώχθηκε η ύπαρξη μιας 
συνέχεια και διαβάθμισης, με τα σχέδια να ξεκινάνε από κάτι απλό όπως η βελτίωση της 
αναγνωστικής ευχέρειας σε κάτι που απαιτεί αρκετές δεξιότητες όπως η αναγνωστική κατανόηση 
ενός κειμένου. Παρακάτω αναλύονται συνοπτικά τα 5 ομαδικά σχέδια με τους στόχους που τέθηκαν 
ενώ υπάρχουν ολοκληρωμένα με πλήρη ανάλυση στο παράρτημα:  

 Το πρώτο σχέδιο αναφέρεται και θέτει ως γενικό στόχο την βελτίωση της αναγνωστικής 
ευχέρειας η οποία θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, ακρίβεια, προσωδιά, ρυθμό και ύφος. 
Επιμέρους στόχους του αποτελούν η αύξηση της αναγνωστικής ταχύτητας και του 
αναγνωστικού ρυθμού αλλά και η προσφορά ενός προσωπικού νοήματος στο κείμενο με 
βάση τον τόνο και το ύφος φωνής, κατανοώντας το περιεχόμενό του.  

 Το δεύτερο σχέδιο αναφέρεται και έχει ως γενικό στόχο την βελτίωση της αναγνωστικής 
κατανόησης μέσω της ενίσχυσης της προϋπάρχουσας γνώσης πάνω σε ένα θέμα. Οι 
επιμέρους στόχους του αποτελούν η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, η δημιουργία 
ενός εννοιολογικού πλαισίου προηγούμενης και νέας γνώσης και η ικανότητα αναζήτησης 
πληροφοριών σχετικών με το κείμενο που πρόκειται να αναγνωσθεί σε λεξικά, κείμενα και 
οπτικό υλικό. 

 Το τρίτο σχέδιο αναφέρεται στην εκμάθηση της στρατηγικής της πρόβλεψης η οποία μπορεί 
να βοηθήσει στην ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης με επιμέρους στόχους την 
ικανότητα εφαρμογής της και δημιουργία ερωτημάτων σχετικών με το περιεχόμενο του 
κειμένου, της ικανότητας δηλαδή να θέτει ερωτήματα. 

 Το τέταρτο σχέδιο αναφέρεται στην εκμάθηση της στρατηγικής χρήσης συμβόλων, 
υπογράμμισης και καταγραφής πλαγιότιτλων, η εφαρμογή της οποίας πραγματοποιείται κατά 
την ανάγνωση συμβάλλοντας στην κατανόηση του κειμένου.   Επιμέρους στόχους αποτελούν 
η εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής, ο εντοπισμός των βασικών πληροφοριών του κειμένου 
και η διάκριση των σημαντικών από τις περιττές και τέλος η δημιουργία πλαγιότιτλων με τη 
χρήση αυτών των σημαντικών πληροφοριών. 

 Το τελευταίο και πέμπτο σχέδιο διδασκαλίας αναφέρεται στην στρατηγική της δημιουργίας 
περίληψης μετά την ανάγνωση με την βοήθεια των πλαγιότιτλων. Επιμέρους στόχους 
αποτελούν η εφαρμογή της στρατηγικής, η δημιουργία περίληψης με τη χρήση των 
πλαγιότιτλων και η εξαγωγή του νοήματος του κειμένου με λίγα λόγια.     

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής των παρεμβάσεων, όπως είναι φυσικό σχηματίστηκε μια 
συνολική εικόνα μέσα από όσα εφαρμόστηκαν και καταγράφηκαν καθώς και τα μηνύματα που 
λάβαμε από τους μαθητές/τριες κατά την διάρκεια της διδασκαλίας. Αυτά που είναι αξιοσημείωτα 
να αναφερθούν παρατίθενται παρακάτω. 

Κατά την διάρκεια των ατομικών παρεμβάσεων υπήρξαν στιγμές τις οποίες καταλάβαμε ότι 
ξεφεύγαμε από το χρόνο της μιας διδακτικής ώρας ή παρασυρθήκαμε από την πληθώρα των 
πληροφοριών που προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε αλλά και να αντλήσουμε από τον μαθητή αλλά 
και τον προσωπικό ρυθμό μάθησής του. Η ανταπόκριση του μαθητή στα δυο πρώτα σχέδια 
διδασκαλίας που αναφέρονταν στη ορθογραφία κάποιων λέξεων και τις γραμματικές καταλήξεις 
όπως και στην ενίσχυση της μορφοσυντακτικής δομής των προτάσεων ήταν αρκετά μεγάλη, αν και 
στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός νομίζοντας ότι είναι μια μορφή τεστ και ελέγχου γνώσεων αλλά 
στη συνέχεια ξεκίνησε να συμμετέχει πολύ ενεργά. Ιδιαίτερα οι δραστηριότητες με τα 
κωδικοποιημένα σχήματα, κίνησαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον του λόγω του διαδραστικού πίνακα και 
του τρόπου όπου τα παρουσίαζε. Οι στόχοι των παραπάνω σχεδίων επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό 
με τον μαθητή να είναι ικανός να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες καταλήξεις ανάλογα με το είδος της 
λέξεις καθώς και να δημιουργεί απλές προτάσεις αλλά και να μπορεί να τις εμπλουτίσει με 
περισσότερους όρους, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σύνθετες προτασιακές δομές.   
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Στα επόμενα τρία σχέδια, που αποτελούν και τον βασικό πυλώνα των σχεδίων παρέμβασης ο 
μαθητής έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά όταν του ζητήθηκε να αναζητήσει πληροφορίες μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε μια περίπτωση μέσω tablet. Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε 
λόγω διάσπασης προσοχής καθώς εκτελέσουμε τις δραστηριότητες, ανταπεξήλθε άρτια σε όλες με 
αξιοσημείωτη πρόοδο που δεν την αναμέναμε. Αυτό το προσδίδουμε μάλλον στην εξατομικευμένη 
εφαρμογή των σχεδίων όπου δεν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στην αίθουσα, πλην της ειδικής 
παιδαγωγού, και μπορούσε να εκφραστεί χωρίς να φοβάται ότι αυτό που μπορεί θα πει ή θα γράψει 
να είναι λάθος δίνοντας το κίνητρο στους άλλους μαθητές/τριες να τον κοροϊδέψουν.  Σε 
προσυγγραφικό στάδιο οι στόχοι επιτεύχθηκαν με επιτυχία με τον μαθητή να αναζητά πληροφορίες, 
να τις αξιολογεί και να τις οργανώνει παράγοντας, μικρά μεν, κείμενα αλλά πληρώντας της αρχές 
της δημιουργικής γραφής. 

5. Συμπεράσματα 

Τα δεδομένα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και τα εμπόδια που τίθενται 
συνέχεια στην πορεία των εκπαιδευτικών και στο έργο τους, δεσμεύουν τις δυνατότητες των 
σχολικών μονάδων και γενικότερα των τμημάτων ένταξης και το περιορίζουν. Μέσα σε μια τέτοια 
κατάσταση ο εκπαιδευτικός πρέπει να κινητοποιεί όλους τους μηχανισμούς αντίδρασης που διαθέτει 
και να επιστρατεύει την φαντασία, τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα του για να μπορεί να 
ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν περισσότερο στο ρόλο του, ξεπερνώντας τα εμπόδια δίχως όμως να 
κάνει εκπτώσεις στην εκπαίδευση των μαθητών. Κατανοήθηκε πλήρως ότι η θεωρία απέχει πολύ από 
την πράξη και κυρίως στη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες απαιτούν λεπτούς 
και σωστούς χειρισμούς. 

Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του ενδιαφέροντα καθώς 
και το δικό του στυλ μάθηση. Οι προβληματισμοί, οι δυσκολίες, οι σκέψεις και η έκπληξη από τις 
απορίες και τα σχόλια των μαθητών πάνω σε οτιδήποτε αντιμετωπίζουν  στην καθημερινή ζωή τους 
αποτελεί κάτι σύνηθες για τον ειδικό παιδαγωγό, δίνοντας το κίνητρο να ψάξει και ο ίδιος για όσο 
το δυνατόν πιο ελκυστικές, ενδιαφέροντες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και πιο κοντά στην 
καθημερινότητα των μαθητών, δραστηριότητες, ενισχύοντας την απόκτηση της γνώσης και 
βελτίωσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. 
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Περίληψη 

Η μελέτη του συμπεριφορικού φαινότυπου της Νοητικής Καθυστέρησης είναι ένα σύνθετο 
ζήτημα εξαιτίας της ανομοιογένειας που παρουσιάζει ως κλινική οντότητα. Το πλήθος των 
ερευνητικών μελετών προσεγγίζουν το φαινόμενο της γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης της 
συγκεκριμένης νευροαναπτυξιακής διαταραχής υπό το πρίσμα διαφορετικών αιτιάσεων (γενετικών, 
βιολογικών, ψυχοκοινωνικών και συμπεριφορικών). Στη παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η 
προσπάθεια να γίνει κατανοητή η υπόσταση της συγκεκριμένης διαταραχής, των ελλειμμάτων της 
αλλά και των περιοχών που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά δυνατότητες βασιζόμενοι στο αναπτυξιακό 
και μαθησιακό τους προφίλ. Σκοπός της νέας αυτής προσέγγισης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας ενός παιδιού με Νοητική Καθυστέρηση, η κοινωνική, ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική του αυτονομία και ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι, καθώς και η βελτίωση των 
πρακτικών, των μεθόδων και των στρατηγικών διδασκαλίας στη διαδικασία της μάθησης. 

 
Λέξεις κλειδιά: Νοητική Καθυστέρηση, γλωσσικά και γνωστικά χαρακτηριστικά, μάθηση, 

στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας. 
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 1. Εισαγωγή 
Ο γραμματισμός, η γραφή, η ανάγνωση, η ορθογραφία και όλες εκείνες οι διανοητικές 

λειτουργίες που σχετίζονται με την επίτευξη της αναγνωστικής κατανόησης αλλά και ενός 
ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικής συναναστροφής (Μητσικοπούλου, 2001), αποτελεί ζητούμενο 
όλων των κοινωνιών που σημασιολογούν την υπόσταση τους βάσει του πολιτισμού, της γνώσης, της 
επιστήμης και της κοινωνικής συμβίωσης. Το εργαλείο για την επίτευξη όλων αυτών των κοινωνικών 
συμβάσεων αλλά και των ηθικοπνευματικών αξιών είναι ο λόγος, είτε ο κατ’αίσθησιν λόγος, είτε η 
έλλογη διάσταση του, όπως πολύ εύγλωττα ανέφερε ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια του. 

Η γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη όμως, καθώς και η διαδικασία της μάθησης για ένα παιδί 
με Νοητική Καθυστέρηση (ΝΚ) συνιστά ένα πιο σύνθετο και πολυεπίπεδο ζήτημα συγκριτικά με τα 
«Τυπικώς Αναπτυσσόμενα (ΤΑ)» άτομα. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια σημαντικές 
επιστημολογικές μελέτες αναδεικνύουν τον καίριο ρόλο της ανάγκης για εκμάθηση όχι μόνο των 
βασικών δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν για τα άτομα με ΝΚ, αλλά 
ενός συνδυασμού ακαδημαϊκού (εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικών) και λειτουργικού 
αναλυτικού προγράμματος, που θα στοχεύει ταυτόχρονα στις ατομικές ανάγκες και δεξιότητες του 
κάθε μαθητή, στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του, αλλά και στη μετέπειτα 
κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική του αυτονομία (Παντελιάδου, 2017˙ Smith, Polloway, 
Patton, & Beyer, 2008).  

Έτσι, στη παρούσα ερευνητική εργασία, επιχειρείται, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 
να αναδειχθεί η φύση της ΝΚ, τα αίτια, οι παράγοντες, τα χαρακτηριστικά της και η εφαρμογή 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μεθόδων, που θα συμβάλλουν στην ομαλή ατομική, κοινωνική, 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη ενός παιδιού με Νοητική Καθυστέρηση. 

Η διερεύνηση και η μελέτη όλων αυτών των πτυχών, κρίνεται σκόπιμη καθώς θεωρείται ότι 
μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της υπόστασης της συγκεκριμένης 
νευροαναπτυξιακής διαταραχής, αλλά και των ελλειμμάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΝΚ, 
με στόχο αφενός τη βελτίωση των πρακτικών της ειδικής αγωγής κι αφετέρου το όφελος του ίδιου 
του παιδιού. 

2.1. Αιτιακοί παράγοντες Νοητικής Καθυστέρησης 
 Τα τελευταία χρόνια, πλήθος ερευνών φέρνουν στην επιφάνεια τη προσπάθεια των 

επιστημόνων να παρουσιάσουν το πολλαπλό αιτιολογικό υπόβαθρο της ΝΚ, υπό το πρίσμα αφενός 
των οργανικών, γενετικών και βιολογικών παραγόντων κι αφετέρου των ψυχοκοινωνικών και 
περιβαλλοντικών αιτίων. Σε αυτό το γεγονός συνέτεινε ότι η ΝΚ δεν εμφανίζεται πάντοτε ως μια 
ανεξάρτητη αναπηρία, αλλά ως ένα σύμπτωμα πολυπαραγοντικών ασθενειών και παθολογικών 
καταστάσεων, όπως οι Συναισθηματικές Διαταραχές, η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), τo 
Σύνδρομο Down (SD), κ.ά. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005), που επειδή εμφανίζεται ως την 
αναπτυξιακή περίοδο (18 έτη) είναι πολύ συχνά δύσκολος ο ακριβής εντοπισμός και προσδιορισμός 
της (Mayes, 2000, όπ.αναφ. στο Νησιώτου & Βλάχος, 2014˙ Norbury, Tomblin & Bishop, 2013). 
Πολύ συχνά όμως μπορεί να προκύψει και ως αποτέλεσμα ενός επιβαρυντικού οικογενειακού 
κοινωνικο-οικονομικού και μορφωτικού περιβάλλοντος, όπως θα αναδειχθεί παρακάτω. 

Τα άτομα με «Διανοητική αναπηρία» σύμφωνα με τον τελευταίο ορισμό της Αμερικανικής 
Ψυχιατρικής εταιρίας στο DSM-V, αντιμετωπίζουν μειονεξίες στις γενικές νοητικές δεξιότητες που 
επιδρούν αρνητικά στη προσαρμοστική ικανότητα του ατόμου σε τρεις τουλάχιστον περιοχές, όπως 
είναι ο γνωστικός, ο κοινωνικός και ο πρακτικός τομέας (American Psychiatric Association, 2013).  

2.1.1.  Προγενετικοί παράγοντες 
Σε νευροβιολογικό και γενετικό επίπεδο αναδεικνύεται ότι ο αναδιπλασιασμός, η ατέλεια, η 

απώλεια (σύνδρομο Turner) ή η εμφάνιση ενός επιπλέον χρωμοσώματος (τρισωμία) μπορεί να 
αποτελέσει τη βασική αιτία για εμφάνιση πολλών και διαφορετικών συνδρόμων, όπως το Σύνδρομο 
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Down (SD), το Σύνδρομο Angelman (διαγραφή μιας μικρής περιοχής στο χρωμόσωμα 15), τη ΝΚ, 
κ.ά. που συσχετίζονται με τη δόμηση του ανθρώπινου εγκεφάλου και την επιτέλεση συγκεκριμένων 
λειτουργιών, όπως η λεπτή κινητικότητα ή η γλώσσα (Norbury, Tomblin & Bishop, 2013˙ Rutter, 
2006, όπ.αναφ. στο Παπαηλιού, 2010).    

Πράγματι, οι Bear, Huber και Warren (2004) σε μια νευροαπεικονιστικού και 
καρυοτυπικού/μοριακού υποβάθρου μελέτη ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η 
έλλειψη ενός συγκεκριμένου νουκλεοτιδίου, του FRMP, που εμπεριέχεται στο εύθραυστο Χ, καθώς 
συσχετίζεται άμεσα με την πλαστικότητα και την ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού. Πιο 
συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι οι νευροδενδρώνες είναι μεγαλύτεροι και ανώριμα ανεπτυγμένοι, με 
αποτέλεσμα να εμφανίζονται σημαντικές μειονεξίες στον τομέα της εκτελεστικής λειτουργίας της 
μνήμης, αλλά και στη δυνατότητα μάθησης. Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι συνδέεται με συμπεριφορές 
υπερκινητικότητας, έλλειψης προσοχής και οπτικοκινητικού συντονισμού, μειωμένου κινήτρου, 
άγχους και υπερευαισθησίας, αλλά και με δυσκολίες στον έλεγχο των σφιγκτήρων. Ταυτόχρονα, 
όμως συνδέεται με επιληπτικά επεισόδια,  αλλά και την εμφάνιση χαρακτηριστικών του Αυτισμού.  

Επίσης, άλλα γενετικά ευρήματα πιστοποιούν την αιτιακή σχέση ανάμεσα σε συγκεκριμένα 
γονίδια και την εμφάνιση σοβαρών νοητικών, νευροανατομικών και γλωσσικών μειονεξιών. 
Πράγματι, η Σταυρούση (2014) επισημαίνει ότι η συνηθέστερη γενετική αιτία ΝΚ είναι οι 
χρωμοσωμιακές ανωμαλίες, όπως αποτελεί η περίπτωση του SD, με την εμφάνιση ενός επιπλέον 
χρωμοσώματος στο χρωμόσωμα 21 (τρισωμία 21), αλλά και την ταυτόχρονη συνύπαρξη σωματικών 
δυσπλασιών, όπως η βραχυκεφαλία, τα κοντά άκρα και τα μικρά αυτιά.  

Υπό το ίδιο πρίσμα, άλλες επιστημονικές διεργασίες βιοχημικού επιπέδου, επισημαίνουν τον 
καθοριστικό ρόλο της έλλειψης ενός ενζύμου της φαινυλαλαλίνης, καθοριστικής για το μεταβολισμό 
των οξέων, που έχει ως  αποτέλεσμα τη συσσώρρευση της στον οργανισμό και την εμφάνιση ενός 
σπάνιου συνδρόμου της φαινυλκετονουρίας, που συνδέεται με δυο σοβαρές νευροαναπτυξιακές 
διαταραχές, τη ΝΚ και τη ΔΑΦ (Κωνστανταρέα, 2001). Όμως, με την κατάλληλη θεραπευτική ειδική 
δίαιτα κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, οι μειονεξίες μπορούν να αντιμετωπιστούν (Reilly, 
1987).  

Εξίσου όμως σημαντική φαίνεται να είναι και η διαδικασία κληροδότησης της συγκεκριμένης 
αναπηρίας, από τους γονείς στους απογόνους, καθώς όπως επισημαίνεται υπάρχει πιθανότητα 
περίπου 25% για μεταβίβαση της διαταραχής, όταν ο ένας από τους δυο γονείς υστερεί νοητικά και 
περίπου 42% όταν πάσχουν και οι δύο, ενώ 13% όταν έχει έναν αδερφό/ή με ΝΚ (Κάκουρος & 
Μανιαδάκη, 2005˙ Παρασκευόπουλος, 1980). Ειδικότερα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μητέρας, 
όπως η ηλικία, η ψυχική της κατάσταση (κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, επιληπτικές κρίσεις), αλλά και η 
σωματική της υγεία (π.χ. διαβήτης, έκθεση σε τοξοπλάσμωση, ακτινοβολία ή στον ιό της ιλαράς-
παρωτίτιδας-ερυθράς, ασυμφωνία στο Rhesus των γονέων κ.ά.), μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές 
εγκεφαλικές βλάβες, με αποτέλεσμα τη νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση του παιδιού. Μάλιστα, οι 
Ryan και Ferguson (2006) επισημαίνουν ότι η έκθεση της μητέρας σε χημικές ή τοξικές ουσίες, όπως 
ο μόλυβδος ή το αλκοολικό σύνδρομο, έχουν ως αποτέλεσμα τη εμφάνιση εγγενών εγκεφαλικών και 
σωματικών δυσπλασιών του εμβρύου, αλλά και τη ΝΚ.  

2.1.2. Περιγενετικοί παράγοντες 
Ιδιαίτερα επιβλαβής αιτία βιολογικού υποβάθρου φαίνεται να συνιστά η περίπτωση της 

προωρότητας. Πράγματι, η ΝΚ φαίνεται να μην βασίζεται μόνο στη γενετική προδιάθεση, αλλά 
συσχετίζεται άμεσα με το ενδογενές και εξωγενές περιβάλλον του εμβρύου (κακή και υποσιτισμένη 
διατροφή της μητέρας, κάπνισμα, αλκοόλ, έκθεση σε τοξίνες, κ.ά.) και μπορεί να οδηγήσει σε ένα 
πρόωρο τοκετό.  Ένα βρέφος το οποίο γεννιέται πρόωρο, λιποβαρές ή ολιγάμνιο κατά τη διάρκεια 
του τοκετού εμφανίζει υψηλά ποσοστά σωματικών ή εγκεφαλικών μειονεξιών, όπως είναι ο 
στραβισμός, η τύφλωση, οι κινητικές δυσπλασίες και η ΝΚ. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η προωρότητα 
ή η παραμονή σε θερμοκοιτίδα χωρίς να πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ευθύνονται σε 
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ένα υψηλό ποσοστό, περίπου  15-20% για εμφάνιση διανοητικής καθυστέρησης (Κάκουρος & 
Μανιαδάκη, 2005).  

Ακόμα, έχει διαπιστωθεί ότι περιπτώσεις επιπλοκών κατά τη διάρκεια του τοκετού μπορούν να 
σταθούν  επιβλαβείς και καθοριστικές τόσο για τη σωματική ακεραιότητα της μητέρας όσο και για 
τη ψυχοκινητική ανάπτυξη του βρέφους. Πιο συγκεκριμένα, συνθήκες όπως η περίδεση του 
ομφαλίου λώρου, η κακή θέση του μωρού στη μήτρα-κόλπο, η κακή ποιότητα πλακούντα, η δίδυμη 
κύηση, ο μακροχρόνιος τοκετός (πάνω από 42 εβδομάδες), η έλλειψη οξυγόνου κατά την έξοδο του 
παιδιού από το κόλπο της μητέρας, κ.ά., μπορούν να προκαλέσουν διάσπαση των εγκεφαλικών 
κυττάρων, αιματώματα και τελικά ανεπανόρθωτη βλάβη των εγκεφαλικού συστήματος (Chiurazzi, 
& Pirozzi, 2016˙ Παρασκευόπουλος, 1980).  

2.1.3. Μεταγενετικοί παράγοντες 
 Η ανάπτυξη και ο τρόπος ζωής ενός παιδιού από τη γέννηση ως και την ενηλικίωση του  

φαίνεται ότι διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην ψυχοσωματική και διανοητική του εξέλιξη, καθώς 
παράμετροι όπως η τοξικότητα, οι τραυματισμοί, η ποιότητα της διατροφής ή οι παιδικές ασθένειες 
μπορούν να παρεμποδίσουν τη φυσιολογική ανάπτυξη. Πράγματι, η έκθεση του παιδιού σε τοξικές 
ή χημικές ουσίες (π.χ. μόλυβδος ή ο υδράργυρος) ή τα εγκεφαλικά τραύματα μπορούν να 
προκαλέσουν αλλοιώσεις του εγκεφαλικού φλοιού και των αντίστοιχων δομικών κυττάρων. 
Επιπλέον, ο υποσιτισμός ή η κακή διατροφή του παιδιού φαίνεται να του αποστερεί τη δυνατότητα 
πρόσληψης όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, που είναι αναγκαία για τη φυσιολογική 
νοητική και σωματική ανάπτυξή του. Παράλληλα, παιδικές ασθένειες ή λοιμώξεις όπως η 
πολιομυελίτιδα, η ανεμοβλογιά, η διφθερίτιδα, η οστρακιά κ.ά. μπορούν να επιδράσουν στις 
εγκεφαλικές λειτουργίες και με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε διανοητική καθυστέρηση. 
Επιπροσθέτως, εγγενείς στοματικές, οφθαλμικές ή ακοολογικές δυσπλασίες παρεμποδίζουν την 
ομαλή μεταβίβαση των εξωγενών ερεθισμάτων στους ενδότερους εγκεφαλικούς νευροδιαβιβαστές 
(Chiurazzi, & Pirozzi, 2016˙ Τζουριάδου, 1995). 

2.1.4. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες 
Οι περιβαλλοντικοί ενδογενείς κι εξωγενείς παράγοντες φαίνεται να αποτελούν μια από τις 

προϋποθέσεις για εμφάνιση ΝΚ, χωρίς όμως να συνιστούν τη βασική της αιτία. Ένα αποστερημένο 
από ερεθίσματα και κίνητρα οικογενειακό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό ή ευρύτερο περιβάλλον μπορεί 
να μειώσει δραματικά και να καθυστερήσει τη συναισθηματική, γλωσσική και διανοητική εξέλιξη 
ενός παιδιού. Παράγοντες όπως το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, η ηλικία των γονιών, το 
είδος της οικογένειας (π.χ. πολύτεκνη), η συμπεριφορά (βάναυση, προσβλητική, τιμωρητική), η 
έλλειψη κινήτρων, φροντίδας και στήριξης κ.ά. φαίνεται να αναστέλλουν τις δυνατότητες ευκαιρίας 
για μάθηση ή ψυχικής και συναισθηματικής ισορροπίας, με αποτέλεσμα αφενός το παιδί να υιοθετεί 
συνεχώς μια ολοένα και πιο δυσπροσάρμοστη και αντικοινωνική συμπεριφορά κι αφετέρου να μην 
μπορεί να προσεγγίσει τα αναπτυξιακά γλωσσικά και γνωστικά ορόσημα της ηλικίας του 
(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007˙ Shogren, Wehmeyer, Palmer, & Paek, 2013˙ Tymchuk, 1990).   

2.1.5. Συμπεριφορικά ευρήματα 
Το σύνολο των γενετικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών για τη μελέτη του 

συμπεριφορικού φαινότυπου της ΝΚ, όπως αναδείχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, συνιστά ένα 
πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την επιστημονική κοινότητα. Πράγματι, το κοινό βιολογικό 
υπόβαθρο, καθώς και η ετερογένεια στην κλινική εικόνα (νοητικά, αισθητηριο-κινητικά, 
συμπεριφορικά, γνωστικά αλλά και γλωσσικά χαρακτηριστικά) των ατόμων με ΝΚ καθιστά δύσκολο 
τον προσδιορισμό σαφούς αιτιολογίας και την ερμηνεία της γλωσσικής εξέλιξης τους. Για τον λόγο 
αυτό, ερευνητές από διάφορα επιστημονικά πεδία στράφηκαν σε προσεγγίσεις απόδοσης της 
αιτιοπαθογένειας στη βάση του ατομικού προφίλ, των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και αδυναμιών των 
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ατόμων με ΝΚ, αλλά και την ίδια τη σχέση της γλώσσας με άλλους γνωστικούς τομείς, που 
συνδέονται άμεσα με τη λειτουργική συμπεριφορά του ατόμου (Σταυρούση, 2014).  

Η διαδικασία εντοπισμού των συγκεκριμένων δυσκολιών και των περιοχών που το παιδί 
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυνατότητες, συνιστά ένα νέο τρόπο προσέγγισης των ατόμων με ΝΚ, που 
βασίζεται στο μοντέλο των ενδοατομικών δυνατοτήτων και διαφορών κι αντιμετωπίζει το κάθε παιδί 
χωριστά, σύμφωνα με το αναπτυξιακό και μαθησιακό του προφίλ (Tomlison, 1999, όπ.αναφ. στο 
Τζιβινίκου, 2015˙ Χρηστάκης 2002). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι όσο ο επιπολασμός των 
νευροαναπτυξιακών διαταραχών αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, τόσο η επιστημονική 
κοινότητα αναζητά νέες στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας, που θα βελτιώσουν τη μάθηση και 
ειδικότερα την παραγωγή του γραπτού λόγου των ατόμων με ΝΚ σύμφωνα με τις προσωπικές και 
διατομικές τους διαφορές, αλλά και τις απαιτήσεις του ίδιου του πλαισίου. Οι γραφοκινητικές  
ικανότητες αποτελούν ένα  χρήσιμο εργαλείο για τις  επικοινωνιακές λειτουργίες του ατόμου,  αφού 
το βοηθούν να  επικοινωνήσει τις σκέψεις του, τις εμπειρίες του και να εκφράσει τα συναισθήματά 
του. Ειδικότερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, η κατάκτηση τους είναι μείζονος σημασίας, για την 
ισότιμη κοινωνική και επαγγελματική τους δράση, αλλά και την ακαδημαϊκή επιτυχία τους (Spanaki, 
Venetsanou, Evaggelinou & Skordilis, 2014). 

Οι γραφοκινητικές όμως δεξιότητες  συνιστούν σύνθετα  αντιληπτικο-κινητικά πρότυπα που 
συνθέτουν σε ένα όλον αισθητηριακούς, γνωστικούς και κινητικούς μηχανισμούς. Για το λόγο αυτό 
υιοθετείται από τους ειδικούς επιστήμονες η χρήση γνωσιακών μοντέλων, που συντονίζουν τους 
ατομικούς, γνωσιακούς, αλλά και κοινωνικο-πολιτισμικούς παραγόντες, συνδυάζοντας γλωσσικές, 
γνωστικές, οπτικοκινητικές, κ.ά. δεξιότητες, προκειμένου να αξιοποιήσουν στο βέλτιστον τη 
διαδικασία της μάθησης και των στρατηγικών διδασκαλίας στην εκπαίδευση των μαθητών 
(Σπαντιδάκης, 2010˙ Χρηστάκης, 2002). Αποτέλεσμα της νέας αυτής προσπέλασης της διαδικασίας 
της μάθησης είναι τα μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών, που μορφοποιούν τη μαθησιακή 
συμπεριφορά από τη διεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον του μέσω των εγκεφαλικών 
λειτουργιών και την ένωση των νευροδιαβιβαστών. Συνεκδοχικά, αν ο εκπαιδευτικός συσχετίσει τη 
διαδικασία αυτή με το συμπεριφορικό φαινότυπο ενός παιδιού με ΝΚ, θα μπορέσει  
αποτελεσματικότερα να αξιολογήσει, να σχεδιάσει και να παρέμβει στη μάθηση των παιδιών αυτών, 
καθώς και στη διδακτική διαδικασία (Χρηστάκης κ.συν., 2013). 

Οι πρακτικές λοιπόν, αυτές φέρνουν στην επιφάνεια τις προσπάθειες των ειδικών να καλύψουν 
το επιστημολογικό κενό του παρελθόντος αναφορικά με τη διαδικασία του γραμματισμού και 
ιδιαίτερα της γραφής σε παιδιά με ΝΚ. Πράγματι, ο Katim (2000) σε μια έρευνα του σε παιδιά 
σχολικής ηλικίας με ήπια ή μέτρια  ΝΚ, αναφέρει ότι ελάχιστες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί 
αναφορικά με τις αναγνωστικές και ορθογραφικές τους δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος 
επισημαίνει ότι ένα καλά οργανωμένο και στοχευμένο εκπαιδευτικό πολυαισθητηριακό πλαίσιο που 
βασίζεται στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης και της φωνογραφημικής αντιστοιχίας, μπορεί 
να λειτουργήσει υποστηρικτικά και να προάγει τις δεξιότητες τους στην ανάπτυξη της ορθογραφικής 
δεξιότητας. Η παρατήρηση του αυτή προκύπτει ως απόρροια των διαπιστωμένων ελλειμμάτων των 
παιδιών με ΝΚ στην ακουστικο-φωνητική επεξεργασία και στην ικανότητα αντιληπτικής διάκρισης, 
που με τη σειρά της εμποδίζει την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης, αλλά και την παραγωγή 
λόγου σε επίπεδο προφορικό και γραπτό. Οι δομικές μάλιστα ανωμαλίες (στοματοπροσωπικές 
ανωμαλίες, βαρηκοΐα, οι νευροκινητικές μειονεξίες, κ.ά) που αντιμετωπίζουν πολύ συχνά τα άτομα 
αυτά δυσχεραίνουν τη φωνολογική επεξεργασία  και σχετίζονται με τη βραδεία  και ανεπαρκή 
φωνολογική τους επίγνωση (Ανδρέου, 2014).  

Ειδικότερα, παρατηρούνται σημαντικές μειονεξίες κατά την κωδικοποίηση ή την 
αποκωδικοποίηση του λόγου που αφορούν απλοποιήσεις συμπλεγμάτων, εμπροσθοποιήσεις, 
απαλοιφές τελικών συμφώνων, παραλείψεις γραμμάτων ή και ολόκληρων συλλαβών, 
αντικαταστάσεις οδοντικών από τα αντίστοιχα χειλικά κ.ο.κ. Συνεκδοχικά, η αδυναμία τους να 
αναγνωρίζουν και να χειρίζονται τα φωνολογικά δομικά στοιχεία της γλώσσας, ιδιαίτερα σε 
ορθογραφικά διαφανή συστήματα όπως το ελληνικό, δυσχεραίνει την επαφή τους με το γραμματισμό 
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και ειδικότερα με την ορθογραφική ικανότητα με μακροποθρόθεσμες απόρροιες την απόσυρση από 
την εκπαιδευτική διαδικασία, τη μειωμένη αυτοπεποίθηση τους και την κοινωνική τους απομόνωση 
(Μπάρμπας, & Τρυποπούλου, 2018˙ Πρωτόπαπας & Σκαλούμπακας, 2010).    

Παράλληλα, στον τομέα της μορφοσύνταξης τα παιδιά με ήπια ΝΚ ή SD κάνουν χρήση 
αντιγραμματικών προτάσεων, αλλά παράλληλα εμφανίζουν ένα πλήθος σφαλμάτων, μορφολογικού 
υποβάθρου, με λανθασμένη χρήση προσώπων, πτώσεων και αριθμών, λανθασμένη χρήση 
παραγωγικών και κλιτικών επιθημάτων και χρήσης των χρόνων. Επιπλέον, οι προτάσεις τους είναι 
σύντομες (μειωμένο Μέσο Μήκος Εκφωνήματος), ενώ η σύνδεση των προτασιακών δομών 
στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση του παρατακτικού συνδέσμου «και». Επιπλέον, σε 
επίπεδο  παραγωγής δευτερευουσών προτάσεων, παρατηρείται σε ελάχιστες περιπτώσεις χρήση των 
ερωτηματικών, αναφορικών και αιτιολογικών προτάσεων, ή της παθητικής φωνής, καθώς οι 
γνωστικές τους αδυναμίες δημιουργούν συνεκδοχικά ανεπάρκειες στην κατανόηση και στην 
απόδοση των αιτιακών τους σχέσεων (Chapman, 1991, όπ.αναφ. στο  Σταυρακάκη & Τσακιρίδου, 
χ.χ.). 

Υπό αυτό το πρίσμα, προγενέστερες μελέτες των Katim (2001), αλλά και μεταγενέστερες των 
Joseph και Seery (2004) επεσήμαναν ότι ελλείμματα στο τομέα της φωνολογίας, της μορφολογίας, 
της ορθογραφίας, της σύνταξης, αλλά και της αναγνωστικής ικανότητας και κατανόησης θα 
μπορούσαν να επιβραδύνουν τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού με ήπια ή μέτρια ΝΚ. 
Καθώς, η ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας ακολουθεί τα διαδοχικά στάδια εξέλιξης ενός 
παιδιού (το προεπικοινωνιακό, το ημιφωνητικό, το φωνητικό, το στάδιο της μεταβατικής και το 
στάδιο της μορφωνημικής ορθογραφίας), ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της ορθογραφικής ικανότητας 
στηρίζεται αφενός στην ίδια την εξελικτική πορεία του παιδιού κι αφετέρου στην κατανόηση της 
αλφαβητικής και φωνολογικής αρχής της γλώσσας (Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 2010). Επίσης, η 
αξιοποίηση του ορθογραφικού μοντέλου της Bailet (1991, όπ.αναφ. στο Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 
2010) θα μπορούσε να συνδράμει από τη μια στην κατηγοριοποίηση και στην ποιοτική ανάλυση των 
ορθογραφικών επιλογών των μαθητών κι από την άλλη στη στοχευμένη αντιμετώπιση των 
δυσκολιών τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη επομένως, τα αναπτυξιακά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιδιών 
με ΝΚ, πολυαισθητηριακές μέθοδοι, στρατηγικές και προγράμματα, όπως η «Άμεση και Ρητή 
Διδασκαλία», η μέθοδος της «Montessori», «flash-cards» (Katim, 2001) ή τα ειδικά εκπαιδευτικά 
παρεμβατικά προγράμματα όπως το «Retrieval, Automacity, Vocabulary Elaboration, Orthography» 
(RAVE-O) (Traficante, Andolfi & Wolf, 2017), το «Four-Block Multimethod Literacy Framework», 
ή το «Optical Learning Environment», ή το μοντέλο των Διδακτικών Ενοτήτων - Teaching units 
(Χρηστάκης κ.συν., 2013) ενδείκνυνται για την εκμάθηση και τη διδασκαλία τους, καθώς 
προσεγγίζουν διαθεματικά και πολυαισθητηριακά την ύλη και τη συνδέουν με τη ζωή.  

Επίσης, στο πνεύμα της ολόπλευρης και ολιστικής ανάπτυξης της γραφοκινητικής και 
ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά και ενήλικες με ΝΚ και Σύνδρομο Down, οι  Moy, Tardif και 
Tsao (2017) τόνισαν την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου παρεμβατικού προγράμματος που θα στοχεύει 
στην κάλυψη των γραφοκινητικών και συγγραφικών μειονεξιών. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν 
ότι τα ελλείμματα στη συγγραφική παραγωγή και στις γραφοκινητικές δεξιότητες, δυσχέραιναν την 
ενασχόληση και την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με αποτέλεσμα την απόσυρση τους 
σε έργα που απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή και συντονισμό, όπως είναι η γραφή και η ορθογραφία. 
Συμπεράσματα στα οποία είχαν καταλήξει μια δεκαετία νωρίτερα οι επιστήμονες Bear, κ. συν. 
(2004), οι οποίοι είχαν διαπιστώσει ότι σε άτομα με ήπια ή μέτρια ΝΚ, η ποιοτική έκπτωση στο 
τομέα της εκτελεστικής λειτουργίας ευθύνεται για τα προβλήματα οπτικοκινητικού συντονισμού, 
οπτικοχωρικής αντίληψης και τη μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής. 

Παράλληλα, ανάλογη  αδυναμία φαίνεται να επιδεικνύουν και στο σχεδιασμό και στη  χρήση 
συγκεκριμένων στρατηγικών για επίλυση προβλημάτων. Όμως, με την παροχή κατάλληλης και 
στοχευμένης εκπαίδευσης στις στρατηγικές της μάθησης, οι μαθητές με ΝΚ μπορούν να ξεπεράσουν 
τα ελλείμματα τους ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς όμως να μπορούν πάντοτε να τα γενικεύσουν 
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και να τα διατηρήσουν σε άλλες δραστηριότητες ή πλαίσια, εξαιτίας του περιορισμένου ρυθμού 
ανάπτυξης τους στην επεξεργασία των πληροφοριών. Έτσι, ενώ πολύ συχνά γνωρίζουν τι θα πρέπει 
να πράξουν, επιδεικνύουν απροθυμία στη χρήση συγκεκριμένων διαθέσιμων στρατηγικών μάθησης, 
είτε λόγω έλλειψης κινήτρου, είτε λόγω προηγούμενων εμπειριών που τους γέμισαν με άγχος και 
συναισθήματα ματαίωσης και αποτυχίας (Μπάρμπας, & Τρυποπούλου, 2018˙ Willner, Bailey, Parry, 
& Dymond, 2010). 

3. Συμπεράσματα 
Οι παραπάνω διδακτικές πρακτικές θέτουν στο επίκεντρο τις ατομικές ανάγκες και το επίπεδο 

του κάθε μαθητή και προσεγγίζουν σφαιρικά τις μειονεξίες τους, δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση 
της γλώσσας μέσω της διέγερσης πολλαπλών αισθητηριακών καναλιών. Έτσι, επικεντρώνονται στην 
εκμάθηση των βασικών δομικών στοιχείων της γλώσσας σε λεξικό και υπολεξικό επίπεδο, αλλά και 
στη παραγωγή του γραπτού λόγου μέσα από την άμεση (one-to-one) διδασκαλία. Τα παιδιά 
ενδυναμώνουν τις νοητικές και λεξικές τους αναπαραστάσεις, όχι μόνο σε επίπεδο φωνήματος, αλλά 
και στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης και με άλλα δομικά στοιχεία της γλώσσας, όπως η σημασιολογία 
και η ορθογραφία, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται ο κάθε γλωσσικός παράγοντας χωριστά (Μουζάκη & 
Πρωτόπαπας, 2010). Ταυτόχρονα, οι ειδικοί παιδαγωγοί εκπαιδεύουν τα άτομα με ΝΚ στη χρήση 
γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών, αλλά και στρατηγικών αυτοκαθορισμού, παρέχοντας 
τους την κατάλληλη ανατροφοδότηση, με στόχο την παροχή κινήτρων και την ενεργή εμπλοκή τους 
στη μαθησιακή διαδικασία.  
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ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΠΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ PROJECT ΜΕ ΧΡΗΣΗ WIKI. 
 

Μουδατσάκη Ελένη  
ΠΕ86.50, Υπ. Διδάκτορας 

 

Περίληψη  
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί εισαγωγική ανακοίνωση της έρευνας που θα διεξαχθεί στα 

πλαίσια διδακτορικού προγράμματος σπουδών και έχει ως στόχο τη μελέτη του ρόλου των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καλλιέργεια συνεργατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών 
με ΔΕΠΥ. Μετά την παράθεση των συμπτωμάτων ΔΕΠΥ από εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
πλευράς, αλλά και του ρόλου της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα του εργαλείου των Wikis στην 
υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ μαθητών, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της παρέμβασης 
που θα πραγματοποιηθεί. Στόχος της έρευνας αποτελεί η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα 
αφορούν στη βελτίωση ή όχι της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ μαθητών σχολικών τμημάτων 
Α, Β και Γ Γυμνασίου, στα οποία υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής με ΔΕΠΥ, μετά τη συμμετοχή 
τους στη διεκπεραίωση ενός project με τη βοήθεια του εργαλείου Pbworks.  

Λέξεις- κλειδιά: ΔΕΠΥ, wiki, συνεργασία, project 

1. Εισαγωγή 
Η Διαταραχή της Ελλειματής 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). Παρά την ανάγκη τους για ιδιαίτερες τεχνικές ειδικής αγωγής , δε θεωρούνται παιδιά με 
αναπηρία και έτσι συμπεριλαμβάνονται στην κανονική τάξη. 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 μεσω 
υποστήριξης όχι μόνο των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών με ΔΕΠΥ, αλλά πιο σημαντικά ως 
ένας διευκολυντής των προσπαθιών τους για συνεργασία με τους υπόλοιπους πιο κοινωνικούς 
μαθητές. 

1.1 Στόχος Διδακτορικής Διατριβής 
Αρχική υπόθεση της έρευνας  αποτελεί το γεγονός οτι η μάθηση που υποστηρίζεται από την 

τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα η μάθηση που βασίζεται στη χρήση εργασίας-project  με τη χρήση 
των Web 2.0 εργαλείων, όπως το εργαλείο των Wikis, μπορεί να δημιουργήσει ένα αρκετά 
διαφορετικό περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές με ΔΕΠΥ ,όσον  αφορά στις γνωστικές και 
συνεργατικές τους ικανότητες. 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη μελέτη των ποικίλων ψυχολογικών χαρακτηριστικών των 
μαθητών με ΔΕΠΥ αλλά και των άλλων μαθητών της κανονικής τάξης, μέσα στην οποία 
αναπτύσσεται μάθηση με τη βοήθεια των υπολογιστών και συνεργατικές τεχνικές, με τελικό στόχο 
την πρόταση ολοκληρωμένων μεθόδων παρέμβασης για τους εκπαιδευτικούς αυτού του είδους του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  

2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας/θεωρητικό υπόβαθρο 
Τα ποικίλα συμπτώματα της ΔΕΠΥ μπορούν να καταταχθούν γενικά σε τρεις κατηγορίες: 
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 Χαμηλή συγκέντρωση 
 Υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα 
 Συνδυασμός των δύο παραπάνω 

και μπορούν να επηρεάσουν πολλές πτυχές της καθημερινότητας των συγκεκριμένων μαθητών. 

2.1 Εκπαιδευτική προσέγγιση των συμπτωμάτων ΔΕΠΥ 
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). Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε μία αύξηση του επιπέδου δραστηριοποίησης, η οποία μεταφράζεται σε 
ενοχλητικές συμπεριφορές που δυσχαιρένουν τη μάθηση αλλά και την αποδοχή από τους δάσκαλους 
και τους μαθητές. 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). 

2.2 Κοινωνική προσέγγιση των συμπτωμάτων ΔΕΠΥ 
Τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ περιλαμβάνουν παρορμητικότητα, επιθετικότητα, 

υπερκινητικότητα, μη-συμμόρφωση με κανόνες και αντικοινωνικές τάσεις. Συμπεριφορές τέτοιου 
είδους μπορούν άμεσα ή έμμεσα να επηρεάσουν τιςς καθημερινές ευκαιρίες για κοινωνική 
αλληλεπίδραση και με το πέρασμα του χρόνου να εμποδίσουν την ανάπτυξη σχέσεων με τους άλλους 
και να οδηγήσουν εμπειρίες απόρριψης από τις κοινωνικές επαφές. 

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). 

2.3 Συνεργατικές δραστηριότητες με χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
Ο Roeyers  (Royers, 1995) τονίζει τη σημαντικότητα της παροχής ευκαιριών στα παιδιά με 

ΔΕΠΥ για συμμετοχή σε αλληλεπίδραση με τους περισσότερο κοινωνικούς μαθητές. Πιστεύει οτι 
μέσω των ομαδικών εργασιών οι συγκεκριμένοι μαθητές μπορούν να μάθουν την κοινωνικά 
αποδεκτή συμπεριφορά. Αυτό υποστηρίζεται και από γενικότερα, δηλαδή ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ 
πρέπει οποτεδήποτε είναι δυνατό να συμμετέχουν στις ομαδικές συνεργατικές εργασίες, παίρνοντας 
ένα ρόλο που να απαιτεί υπευθυνότητα. 

Στα ευρήματα του Repman (Repman, 1993)  αναφέρεται οτι οι συνεργατικές εργασίες με τη 
βοήθεια του υπολογιστή έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά κέρδη για την αυτοεκτίμηση των μαθητών. 
Στα ευρήματα του Allen (Allen, 1998)  επισημαίνεται οτι κατά τη διάρκεια ομαδικών εργασιών που 
επικεντρώνονται στη χρήση του υπολογιστή, με τη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού, η συνεργασία 
μεταξύ των παιδιών διπλασιάζεται μέσα σε διάρκεια 5 εβδομάδων και σημαντική αύξηση στο 
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διάλογο. Αυτές οι αυξήσεις στη συμμετοχή και το διάλογο είναι στοιχεία που χρειάζεται ένα παιδί 
με ΔΕΠΥ  έτσι ώστε να κερδίσει μεγαλύτερη αποδοχή από τους συμμαθητές του. Ο  Harrison 
(Harrison, 1998) προσθέτει οτι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να το πετύχεις αυτό είναι  να 
εντάξεις ένα παιδί με ειδικές ανάγκες σε μια μικρή ομάδα συμμαθητών του κατά τη  διάρκεια μιας 
διασκεδαστικής δραστηριότητας η οποία πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη και να 
διευκολύνεται στις διαδικασίες της από έναν ενήλικα. 

2.4 Το εργαλείο των Wikis στην εκπαίδευση 
Τα Wikis ανήκουν στην κατηγορία των Web 2.0 εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 

δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης που προωθούν τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία και είναι 
πολύ ελκυστικά για τους μαθητές που έχουν δυσκολίες με την «παραδοσιακή» διδασκαλία. Επίσης, 
υποστηρίζουν τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση, την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των 
μαθητών και μετατρέπουν τη σχέση του δάσκαλου και του μαθητή σε μία σχέση συνεργασίας 
(Bjekic, 2014). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για εργαλεία που αποτελούν μια απλοποίηση της 
διαδικασίας δημιουργίας HTML ιστοσελίδων σε συνδυασμό με ένα σύστημα που καταγράφει κάθε 
αλλαγή που κάνει κάθε συγγραφέας της σελίδας, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή όχι μόνο 
να μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή δραστηριότητα κάθε συγγραφέα, αλλά και να μπορούμε να 
επαναφέρουμε τη σελίδα σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες καταστάσεις της.   

Οι  Duffy and Bruns (Duffy & Burns, 2006) απαριθμούν μερικές από τις πιθανές εκπαιδευτικές 
χρήσεις των Wikis: 

 Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα wiki για να αναπτύξουν ερευνητικά projects, 
με το wiki να χρησιμεύει ως μια συνεχόμενη παραγωγή υλικού για την εργασία τους. 

 Οι μαθητές μπορούν να προσθέτουν περιλήψεις των σκέψεων τους σε σχέση με τα υλικό που 
τους δίνεται για διάβασμα από τους καθηγητές τους και με τον τρόπο αυτό να δημιουργούν 
συνεργατικά μια βιβλιογραφία στο wiki. 

 Ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημοσίευση υλικού του κάθε μαθήματος όπως 
φύλλα εργασιών και παρουσιάσεις ενοτήτων και οι μαθητές μπορούν απευθείας να τα 
επεξεργαστούν και να τα σχολιάσουν έτσι ώστε να γίνονται ορατά τα σχόλια σε όλους τους 
συμμετέχοντες. 

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το wiki σαν μια βάση γνώσεων,  έχοντας τη 
δυνατότητα να μοιράζονται μέσα από αυτό τις σκέψεις τους σε σχέση με τις διαδικασίες της 
διδασκαλίας αλλά και να δημοσιεύουν και να επεξεργάζονται χρήσιμα έγγραφα και άλλο 
υλικό του μαθήματος. 

 Τα Wikis μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη οργάνωση εννοιών. Είναι χρήσιμα 
στον καταιγισμό ιδεών και το να συγγράφεις ένα θέμα που δίνεται μέσω ενός wiki μπορεί να 
δώσει ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο δίκτυο από πηγές και υλικό. 

 Το wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα εργαλείο παρουσίασης , στη θέση του 
συμβατικού λογισμικού παρουσίασης και οι μαθητές μπορούν αμέσως να σχολιάζουν και να 
επαναλαμβάνουν όποτε το επιθυμούν το περιεχόμενο που τους παρουσιάζεται. 

 Τα Wikis είναι εργαλεία για ομαδική συγγραφή. Συχνά τα μέλη των ομάδων καταφέρνουν να 
συγγράψουν ένα έγγραφο μετά από ανταλλαγή μέσω email ενός αρχείου το οποίο 
επεξεργάζεται κάθε μέλος στον υπολογιστή του και στο τέλος χρειάζεται κάποια προσπάθεια 
ώστε να συμπεριληφθεί στο τελικό αρχείο η δουλειά όλων των μελών. Χρησιμοποιώντας 
όμως ένα wiki ως συνδετικό κρίκο όλης της ομάδας, τα μέλη ενθαρρύνονται να 
δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το έγγραφο σε μια μοναδική, κεντρική σελίδα του wiki 
τους, κάνοντας αλλαγές άμεσα και εύκολα, οι οποίες είναι ορατές την ίδια στιγμή από όλους 
τους συμμετέχοντες. 
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3. Μεθοδολογία 
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας που εντάσσεται στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής στο 

Πανεπιστήμιο της Κόρντοβα στο τμήμα Κοινωνικών και Νομικών Επιστημών, αποτελεί η 
διερεύνηση της αποτελεσματικότητας χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας σε μια τάξη επιπέδου Γυμνασίου, όπου συνυπάρχουν μαθητές με ΔΕΠΥ με τους 
υπόλοιπους μαθητές της κανονικής τάξης. Η αποτελεσματικότητα αφορά τόσο στα μαθησιακά 
αποτελέσματα που θα επιτευχθούν όσο και στα επίπεδα συνεργασίας και κοινωνικότητας των 
μαθητών με ΔΕΠΥ και θα βασιστεί τόσο στη χρήση συνεργατικών εργασιών όσο και σε βασικές 
αρχές της σχολικής ψυχολογίας. 

3.1 Οι μαθητές του δείγματος της έρευνας 
 Η έρευνα θα διεξαχθεί σε ένα δείγμα μαθητών των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, Α ,Β και 

Γ τάξης, οι οποίοι θα φοιτούν σε 5 Γυμνάσια του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Η ηλικία των μαθητών 
θα κυμαίνεται μεταξύ 12 και 14 ετών,  καθώς πρόκειται για έτη ζωής που χαρακτηρίζονται από 
σημαντικές μεταβολές στη συμπεριφορά λόγω της δύσκολης περιόδου της εφηβίας. Οι απαιτήσεις 
σε θέματα κοινωνικότητας είναι τεράστιες για τα παιδιά, πόσο μάλλον για τους έφηβους μαθητές με 
ΔΕΠΥ που εκτός από τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δυσκολεύονται εξίσου ή και 
περισσότερο στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων με τους συνομιλήκους τους. 

Στην έρευνα θα συμμετάσχουν ολόκληρα σχολικά τμήματα έτσι ώστε να μπορέσουν  να 
αναγνωριστούν οι διαδικασίες συνεργασίας και κοινωνικότητας που θα αναπτυχθούν μεταξύ των 
παιδιών. Σε κάθε τμήμα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής με ΔΕΠΥ, επίσημα 
διαγνωσμένος από την υπηρεσία των Κ.Ε.Σ.Υ.( Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης). 

Αφού έρθουμε σε επαφή με τα σχολεία του Ηρακλείου και πάρουμε  γενικές πληροφορίες για 
τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ΔΕΠΥ σε κάθε τμήμα, θα μπορέσουμε να 
οργανώσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες της εργασίας με χρήση υπολογιστή που θα κληθούν να 
ολοκληρώσουν τα σχολικά τμήματα.  

3.2 Το θέμα της εργασίας 
 Η εργασία που πρόκειται να ανατεθεί στα παιδιά θα βασιστεί στο μάθημα της Πληροφορικής 

και πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο Πληροφορικής Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και στα κεφάλαια: 
Επεξεργασία Κειμένου (Κεφάλαιο 10)  και Γραφήματα και Παρουσιάσεις (Κεφάλαιο 9) , αντίστοιχα. 
Τα συγκεκριμένα κεφάλαια επιλέχθηκαν γιατί προσφέρονται για πλήθος πρακτικών ασκήσεων , όπου 
οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν για να παράγουν αρχεία, τα όποια θα 
οργανώνουν και θα δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα Wiki που έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται ειδικά για 
αυτόν το σκοπό. Παράλληλα, θα γίνει χρήση και άλλων Web 2.0 εργαλείων τα οποία προσφέρουν 
πολύ ενδιαφέρουσες δυνατότητες δημιουργίας ψηφιακού υλικού σε μορφή βίντεο ή εικόνας, όπως 
για παράδειγμα το εργαλείο “Protagon” με το οποίο οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθούν αλλά 
και να δημιουργούν οι ίδιοι βίντεο με 3D πρωταγωνιστές οι οποίοι θα έχουν ρόλο αφηγητή. 

 Το μάθημα της Πληροφορικής επιλέχθηκε για τον κύριο λόγο του ότι πραγματοποιείται μέσα 
στο εργαστήριο της Πληροφορικής και κατά τη διάρκειά του οι μαθητές έχουν πλήρη πρόσβαση στο 
υλικό και το λογισμικό που θα χρειαστούν για να φέρουν εις πέρας τις  ομαδικές εργασίες που θα 
τους ανατεθούν. Επιπλέον, ως συνάδελφος Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής , θεωρώ ότι μπορεί να 
επιτευχθεί μια καλή συνεργασία με τους αντίστοιχους συνάδελφους των γενικών Γυμνασίων και 
σχέσεις κατανόησης και αλληλοβοήθειας, με στόχο πάντα το καλό των μαθητών. 

3.3 Το εργαλείο «Pbworks» 
Το εργαλείο wiki που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας 

είναι το Pbworks, που υπάρχει δωρεάν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.pbworks.com/. 
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Είναι ένα αρκετά εύκολο στη χρήση εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους για την 
ενίσχυση της online συνεργασίας. Παρέχει ακόμα και ένα είδος δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων 
σε σχέση με τη χρήση των λειτουργιών που προσφέρει, ώστε να καλύψει τυχόν απορίες στους νέους 
χρήστες. 

Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και οργάνωσης επιμέρους σελίδων, όπου μπορούν να 
δημοσιευτούν εκτός από κείμενο και εικόνες, βίντεο, παρουσιάσεις, λογιστικά φύλλα και γενικότερα 
μια πολύ μεγάλη ποικιλία αρχείων που θα βρίσκονται στη διάθεση των συγγραφέων. Η αρχική σελίδα 
δημιουργείται από το διαχειριστή , ο οποίος στη συνέχεια δίνει δικαιώματα απλής ανάγνωσης ή  και 
επεξεργασίας στους χρήστες που επιθυμεί, δημιουργώντας κωδικούς πρόσβασης για εκείνους. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει εκτός από τις 
δυνατότητες συνεργασίες και δυνατότητα γρήγορης ανάδρασης, αφού περιλαμβάνει χώρο 
σχολιασμού οποιαδήποτε επιμέρους σελίδας αλλά και ένα ειδικό πλαίσιο όπου καταγράφονται όλες 
οι αλλαγές που υφίσταται οι σελίδα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από οποιονδήποτε χρήστη της. 

Παρακάτω παρατίθενται με εικόνες οι βασικές σελίδες του wiki που σχεδιάζεται για τους 
σκοπούς της έρευνας και μπορεί να το επισκεφτεί κανείς στη διεύθυνση: 

http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942014/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%C
E%BA%CE%AE%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1. 

 

 
Εικόνα 2:  Η Αρχική Σελίδα 

 
Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το καλωσόρισμα του wiki, όπως θα το δουν τα παιδιά την 

πρώτη φορά που θα εισέλθουν στην ιστοσελίδα. Στην αριστερή πλευρά υπάρχει λίστα με τις 
επιμέρους σελίδες του wiki, όπου οι μαθητές θα βρίσκουν χρήσιμο υλικό και θα ανεβάζουν τα 
αποτελέσματα των εργασιών που τους ανατίθενται. Κάποιες χαρακτηριστικές σελίδες που έχουν 
ενσωματωθεί είναι :«Αρχική Σελίδα », «Οδηγίες», «Η Ομάδα μας», «Εργασίες», «Σχόλια-
Εντυπώσεις».  

Οι μαθητές θα έχουν δικαιώματα επεξεργασίας και της ίδιας της ιστοσελίδας, με στόχο να την 
προσαρμόσουν στις προσωπικές τους ανάγκες από άποψη τόσο χρωμάτων και εμφάνισης αλλά 
κυρίως από άποψη οργάνωσης και περιήγησης σε αυτήν.  
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Επίσης, οι μαθητές κάθε τμήματος θα έχουν στη διάθεσή τους τη σελίδα «Οι Ομάδα μας», που 
όπως φαίνεται παρακάτω, προσφέρει χώρο για να γραφτούν τα ονόματα κάθε ομάδας που θα 
συμμετάσχει στο project καθώς επίσης και των μελών αυτής. 

 

 
Εικόνα 3 : Η σελίδα "Η ομάδα μας" 

 

 
Εικόνα 4: Η σελίδα "Εργασίες" 

Στην παραπάνω εικόνα δίνεται το προσχέδιο της σελίδας «Εργασίες», όπου οι μαθητές θα 
μπορούν να βρουν τις επιμέρους εργασίες που τους ανατίθενται σε κάθε διδακτική ώρα, οργανωμένες 
ημερολογιακά σε ένα πίνακα που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται 
η όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένη παρουσίαση των οδηγιών και των επικείμενων δραστηριοτήτων, 
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με στόχο τη καλύτερη συγκέντρωση και κατανόηση των μαθητών με τις ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

 

 
Εικόνα 5: "Η σελίδα Οδηγίες" 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η σελίδα «Οδηγίες» όπου κάθε ομάδα εργασίας θα μπορεί να 
βρίσκει συγκεντρωμένο το υλικό που χρειάζεται για τη διεκπεραίωση της δουλειάς της. Το υλικό 
περιλαμβάνει ένα αρχείο Word με αριθμημένο το σύνολο των βημάτων που θα ακολουθήσουν οι 
μαθητές, αρχεία εικόνων και ήχου που τους ζητούνται από την εκφώνηση της εργασίας, αλλά και 
οποιοδήποτε άλλο είδος αρχείου επιθυμεί να διαμοιράσει ο εκάσοτε εκπαιδευτικός. Οι μαθητές 
μπορούν μόνο με ένα κλικ να κατεβάσουν όποιο ααρχείο χρειάζονται. Επίσης τους δίνεται και ειδικός 
χώρος για να ανεβάσουν επίσης εύκολα το παραδοτέο που θα ετοιμάσουν. 

4. Αποτελέσματα 
Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με επιτόπια παρατήρηση της διαδικασίας διεκπεραίωσης  

της εργασίας με τη  χρήση του Pbworks και από συνεντεύξεις με τον καθηγητή της τάξης και 
ερωτηματολόγια που θα του δοθούν για συμπλήρωση, πριν αλλά και μετά την ολοκλήρωση του 
project. Οι απαντήσεις θα αφορούν στα δικά του συμπεράσματα σε σχέση με τη συνεισφορά των 
μαθητών με ΔΕΠΥ στην ομάδα εργασίας αλλά και σε σχέση με τη ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου που διεκπεραίωσαν. 

Επιπλέον, ερωτηματολόγια θα μοιραστούν  και στους μαθητές των τμημάτων, προσπαθώντας 
να εξεταστεί το επίπεδο των ικανοτήτων τους πριν και μετά την παρέμβαση, σε σχέση πάντα με τις 
κοινωνικές και συνεργτικές τιυς δεξιότητες. Εξυπακούεται οτι θα εξασφαλιστεί σχετική άδεια παό 
τους γονείς  των παιδιών. 

Η επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλεχθούν από όλα τα σχολεία στα οποία θα 
πραγματοποιηθεί η έρευνα θα γίνει με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS. 

5. Συμπεράσματα 
Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από τη συγκεκριμένη έρευνα θα αφορούν στον 

προσδιορισμό του ρόλου της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα του εργαλείου των Wikis στην 
καλλιέργεια των συνεργατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ΔΕΠΥ, πάντα με τη 
βοήθεια της σχολικής ψυχολογίας αλλά και του διαμεσολαβητικού ρόλου του εκπαιδευτικού. 
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Στοχεύουμε στη διερεύνηση του ερωτήματος του αν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν , με ένα 
σωστό και καλά δομημένο τρόπο χρήσης , να βοηθήσουν τους μαθητές με ΔΕΠΥ στη βελτίωση των 
μαθησιακών τους επιδόσεων, αλλά κυρίως στη ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και κοινωνικότητας 
με το υπόλοιπα μέλη της σχολικής ομάδας. 
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Περίληψη  
Το παραμύθι αποτελεί ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέσο για την γνωστική και ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών. Με την ιδιαίτερη φύση και τη μη συμβατική δομή του, τα ιδιαίτερα 
γνωρίσματά του και τους μηχανισμούς που κινητοποιεί, γοητεύει μικρούς και μεγάλους. Ιδιαίτερα 
χρήσιμο είναι, όταν αξιοποιείται στη συμπερίληψη παιδιών με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες, 
καθώς συμβάλει στην καλλιέργεια  συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης. Η παρούσα 
ανακοίνωση σκοπό έχει να παρουσιάσει αποτελέσματα από την εφαρμογή δομημένου προγράμματος 
ένταξης και ενσωμάτωσης, που αξιοποίησε το παραμύθι σε παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης σχολικής τάξης 24 μαθητών, όπου 
εφαρμόστηκε δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης με αξιοποίηση παραμυθιών για την ανάπτυξη 
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, συμπεριληπτικών πρακτικών και την καλλιέργεια 
θετικού κλίματος. Το πρόγραμμα παρέμβασης αποτέλεσε μέρος ενός γενικότερου σχεδιασμού μιας 
συμμετοχικής έρευνας δράσης που αναπτύχθηκε σε σχολείο παιδαγωγικής και επιστημονικής 
ευθύνης της γράφουσας στο νομό Χανίων, η οποία συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ως 
κριτικός φίλος. Οι καταγραφές από τα ημερολόγια του κριτικού φίλου και οι παρατηρήσεις των 
εκπαιδευτικών, όπως καταγράφονταν στις αναστοχαστικές συναντήσεις, ανέδειξαν τη σημαντική 
συμβολή των παραμυθιών στην εδραίωση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, 
στην άρση των προκαταλήψεων,  την κατανόηση της θέσης του άλλου, την αποδοχή και 
ανεκτικότητα.  

 
Λέξεις κλειδιά: παραμύθι, συμπερίληψη, πρόγραμμα παρέμβασης. 

1. Εισαγωγή 
Για αιώνες το παραμύθι κατέχει μια σημαντική θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ο ρόλος τους 

είναι πολυδιάστατος, όπως και η λειτουργία τους και η διαχρονική τους παρουσία στο χρόνο 
αποδεικνύουν τη σημαντικότητα τους. Αυτός είναι κι ο λόγος που τα παραμύθια αποτελούν 
αντικείμενο μελέτης σοβαρών ανθρωπολογικών, ψυχολογικών, κοινωνιολογικών, παιδαγωγικών και 
άλλων ερευνών (Καπλάνογλου, 2001˙ Μερακλής, 2007˙ Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002). Το 
αφηγηματικό αυτό είδος με την αδιάλειπτη διαχρονική του παρουσία ανά τους αιώνες έχει αναδειχθεί 
σε ένα πολυδιάστατο και πολυδύναμο είδος, καθώς αποτελεί μια ‹‹σοβαρή υπόθεση από την άποψη 
της παράδοσης, της επιστήμης, της τέχνης, της ζωής›› (Μερακλής, 1999:13).  

Η παιδαγωγική του διάσταση είναι αδιαμφισβήτητη. Ο γνωστός παιδοψυχολόγος Bruno 
Bettelheim (1995) τονίζει τη συμβολή του παραμυθιού στην ψυχολογική ωρίμανση του παιδιού και 
στη νοηματοδότηση του κόσμου του, ο Piaget (1964) υποστηρίζει την παιδαγωγική του αξία, καθώς 
συμβάλλει μεταξύ άλλων, στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ και πολλοί άλλοι επιστήμονες 
διαφόρων επιστημονικών πεδίων υπογραμμίζουν την πολυδιάσταστη συμβολή του παραμυθιού στην 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου (Κουρκούτας, 2010˙ Μαλαφάντης, 2006˙ Μερακλής, 2001˙ 
Ντούλια, 2010˙ Τάρη, 2012). Διότι το παραμύθι ικανοποιεί τη διαχρονική και πανανθρώπινη ανάγκη 
του ατόμου να εκφράσει με έναν λόγο συμβολικό τις επιθυμίες, τους φόβους, τις ελπίδες, τα πάθη, 
τα όνειρα και τα άγχη για τη ζωή του, να διαπραγματευτεί όλα αυτά που το απασχολούν και να τα 
μοιραστεί με το ευρύτερο περιβάλλον του. Το παραμύθι βοηθάει το παιδί να ωριμάσει, να 
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προετοιμαστεί για τις μικρές και μεγάλες αλλαγές στη ζωή του (Rowshan, 1998), του παρέχει 
«λύσεις», ταιριάζει με τον τρόπο που εκείνο σκέφτεται και βιώνει τον κόσμο, γι’ αυτό και είναι τόσο 
πειστικό γι’ αυτό. Στα παραμύθια, το παιδί μπορεί να βρει μεγαλύτερη ανακούφιση από ό,τι αν 
προσπαθήσουμε να το καθησυχάσουμε βασιζόμενοι στη λογική και στον τρόπο σκέψης των 
μεγάλων. Το παιδί εμπιστεύεται αυτό που λέει το παραμύθι, διότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τον 
κόσμο το παραμύθι, συμφωνεί με τον δικό του. Ο τρόπος σκέψης του παιδιού είναι ψυχοκρατικός 
και παραμένει τέτοιος, σύμφωνα με τον Πιαζέ (1929), μέχρι την εφηβεία. Για το ψυχοκρατικό μυαλό 
του παιδιού, τα πάντα γύρω του νιώθουν και σκέφτονται, όπως αυτό, και, κατά συνέπεια, μπορούν 
να το βοηθήσουν στα πρωταρχικά και θεμελιώδη ερωτήματα που θέτει, αναζητώντας την ταυτότητά 
του (Ντούλια, 2010: 80). Σε αυτό συνηγορεί και η απλή δομή του παραμυθιού, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του και οι λειτουργίες του, συμβάλλοντας στην εδραίωση του αισθήματος της 
βασικής εμπιστοσύνης.  

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει τα πορίσματα από την εφαρμογή ενός 
δομημένου προγράμματος παρέμβασης, που αξιοποίησε παραμύθια σε τάξη μικτής ικανότητας με 
στόχο την ομαλή ένταξη και συμπερίληψη μαθητών με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική 
κοινότητα και την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων. Αρχικά, παρουσιάζονται κάποια 
βασικά θεωρητικά στοιχεία μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση για την παιδαγωγική αξία και 
συμβολή του παραμυθιού στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται 
η συμμετοχική έρευνα δράσης που βασίστηκε στη μελέτη περίπτωσης σχολικής τάξης μικτής 
ικανότητας με στόχο τη βελτίωση των μαθητικών σχέσεων, την ένταξη παιδιών με δυσκολίες και την 
ανάπτυξη ομαδικότητας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η παιδαγωγική αξία του παραμυθιού μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση  
Σε επίπεδο παιδαγωγικής αξιοποίησης, το παραμύθι μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για µια 

ολόπλευρη και σφαιρική καλλιέργεια αγωγής που να συνδυάζει ποιοτικό πεδίο γνώσης και αισθητική 
αγωγή, βοηθώντας το παιδί να ανακαλύψει τις ψυχικές του δυνάµεις. Επιπλέον, η ανάγνωση και 
αφήγηση μιας παραµυθιακής ιστορίας ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη, οδηγεί σε δεξιότητες 
αναγνώρισης μορφών και δοµών της γλώσσας και συμβάλει στην ευρύτερη καλλιέργειά της.  

Κατά τη διάρκεια της αφήγησης ενός παραμυθιού, ενεργοποιούνται δύο πολύ βασικοί 
αμυντικοί μηχανισμοί: ο μηχανισμός της προβολής και ο μηχανισμός της ταύτισης (Von Franz, 
1996). Η ταύτιση ιδιαίτερα, και η συναισθηµατική εµπλοκή µε τους ήρωες είναι το στοιχείο εκείνο 
που κεντρίζει και παρακινεί τους μαθητές στην περαιτέρω ενασχόληση με την παραμυθιακή ιστορία. 
Οι μαθητές ταυτιζόμενοι µε τον ήρωα, παίρνουν μέρος στην περιπέτεια και στην επίλυση 
προβλημάτων, εμπλέκονται συναισθηματικά, εξοπλίζοντας έτσι το οπλοστάσιο  των γνώσεων τους, 
που θα τους επιτρέψουν να τις ενεργοποιήσουν σε ανάλογες συνθήκες. Οι συναισθηματικές 
διεργασίες, που διενεργούνται τη στιγμή εκείνη, λειτουργούν σε ένα συμβολικό- φαντασιακό επίπεδο 
και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην δόμηση της ψυχοσυναισθηματικής εμπειρίας τους. Μέσα 
από το ζωογόνο και διηθητικό φίλτρο της φαντασίας και των αισθήσεων, τα παιδιά προσεγγίζουν τον 
κόσμο, αποκτούν κοινωνικοποιηµένη σκέψη και τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους 
(Αναγνωστοπούλου, 2002). Γίνεται επομένως, ευδιάκριτος ο λόγος για τον οποίο το παραμύθι 
αποτελεί το πλέον διαχρονικά αγαπητό, ελκυστικό και ευχάριστο είδος και συνάμα ένα εξαιρετικό 
παιδαγωγικό εργαλείο με πολλαπλά οφέλη στα χέρια των εκπαιδευτικών µε ευρείες δυνατότητες και 
προοπτικές. Στην εποχή μας, περισσότερο από ποτέ, το παραμύθι διεκδικεί µια θέση στην 
εκπαίδευση (Μαλαφάντης, 2006). Ίσως, τον καιριότερο λόγο έχει πει ο διάσημος μελετητής του 
ευρωπαϊκού λαϊκού παραμυθιού M. Lüthi, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι «το παραμύθι είναι εν μέρει 
ψυχαγωγία, εν μέρει παιδαγωγία, στην ολότητά του όμως είναι καθρέπτης της ανθρώπινης ύπαρξης και 
των δυνατοτήτων του ανθρώπου» (Μερακλής, 1999:57).  
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Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι το παραμύθι όταν αξιοποιείται στη συμπερίληψη παιδιών με και χωρίς 
εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς συμβάλει στην καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης (Goleman, 
2011˙ Gottman & Declaire, 2011). Πιο αναλυτικά, έχει διερευνηθεί ότι το παραμύθι συμβάλλει στην 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αποδοχής μέσα στη σχολική τάξη (Mello, 2001) με 
σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη της γλωσσικής νοημοσύνης, στην έκφραση συναισθημάτων και 
στην εδραίωση μιας υγιούς σχεσιοδυναμικής στο σχολικό πλαίσιο με την καλλιέργεια της κοινωνικής 
νοημοσύνης και της ενσυναισθητικής στάσης (Ντούλια, 2018).  

Επιπλέον, το παραμύθι έχει αξιοποιηθεί στην ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας 
παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Heath, Donald, Theron & Lyon, 2014 ˙ Masten, 2014 ˙ 
Mayaba & Wood, 2015˙ Padmanathan & De Silva, 2013∙  Theron,  Cockcroft, & Wood, L. 2017˙ 
Wood, Theron, & Mayaba, 2012), ενώ και στο χώρο της ειδικής αγωγής έχει αξιοποιηθεί για 
ψυχοπαιδαγωγικούς σκοπούς σε παιδιά με ποικίλες δυσκολίες (Crimmens, 2006˙ Δουλάμη & 
Αντωνίου, 2011˙ Freer, Hayden, Lorch & Milich, 2011˙ Karnezi, 2006˙ Karnezi, & Tierney 2009˙ 
Κουρκούτας, 2009˙ Martinovich, 2006˙ Montgomery και Maunders, 2015˙ Pehrsson, 2007˙ Σάλμοντ, 
2006˙ Σαρρής, 2009). Διότι, το παραμύθι θεωρείται μια πλούσια πηγή έμπνευσης για την αξιοποίηση 
ποικίλων δομημένων ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών τόσο σε 
γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ψυχοεκπαίδευσης με στόχο την κοινωνικοποίηση, τη 
συναισθηματική αυτονόμηση, την ένταξη και προσαρμογή του παιδιού με ή χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες στο περιβάλλον (Πελασγός, 2007˙ Σάλμοντ, 2006). Σημαντική 
είναι επίσης η συμβολή του στην ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια 
κοινωνικών δεξιοτήτων, ειδικά για τα παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, τα οποία 
παρουσιάζουν ελλείμματα στην ομαδική διάδραση και την αλληλεπίδραση, καθώς δυσκολεύονται 
να σχετιστούν με συνομηλίκους χωρίς συγκρουσιακές εντάσεις. Επιπλέον, η συμβολή του στην 
καλλιέργεια διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής νοημοσύνης έχει αποδειχθεί ότι ωφελεί και τα 
χαρισματικά παιδιά (Τσαμπούρη, Μυτιληναίου, Γκιαούρης & Ευγενειάδης, 2015). Αξίζει επίσης να 
σημειωθεί η συμβολή των παραμυθιών στην αναγνωστική κατανόηση και στη γλωσσική ανάπτυξη 
παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας (π.χ. το πρόγραμμα Hanen αποτελεί διεθνές πρόγραμμα 
παρέμβασης που αξιοποιεί το παραμύθι).    

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αξιοποίηση της ιστορίας ως ένα δημιουργικό εργαλείο 
συμβουλευτικής για τα παιδιά (Bradley, Whiting, Hendricks, Parr, & Jones, 2008˙  Pehrsson, 2007), 
καθώς, η διήγηση ιστοριών, είτε με τη μορφή προφορικών, εικονογραφικών, γραπτών, ψηφιακών ή 
κινηματογραφικών μέσων, συμβάλλει  στην ανταλλαγή εμπειριών με σημαντικές θεραπευτικές 
συνέπειες, στην υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών, στάσεων και πεποιθήσεων από τους εφήβους, 
δίνοντάς τους την ευκαιρία να μάθουν πιο θετικούς τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων τους 
(Sawyer & Willis, 2011 ˙ Veach & Gladding, 2007).   

Τέλος, σημαντική θεωρείται και η αξιοποίηση του παραμυθιού στο χώρο της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, καθώς μέσα από την αξιοποίηση διαφόρων παραλλαγών ενός παραμυθιού, οι μαθητές 
πέρα από την ψυχαγωγία, ανακαλύπτουν τα νήματα που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες, 
διαπιστώνουν κοινά σημεία σύνδεσης αλλά και εξοικειώνονται με την πολυμορφία άλλων τοπικών  
πολιτισμών (Κακάμπουρα, 2005· Μάγος, 2012˙ Τσιλιμένη, 2013), διαμορφώνοντας και 
επαναπροσδιορίζοντας και τη δική τους ταυτότητα. Το παραμύθι με λόγο περιεκτικό, άμεσο, 
εύληπτο, κατανοητό καλλιεργεί σημαντικές αξίες, όπως είναι ο σεβασμός στην προσωπικότητα του 
άλλου, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η ανοχή, η κατανόηση και η αποδοχή. Μέσω των παραμυθιών 
χτίζονται γέφυρες επικοινωνίας, αίρονται στερεότυπα κι αναζητώνται σημεία σύγκλησης και 
αναφοράς.  

Καθίσταται, επομένως, φανερό ότι η αξιοποίηση του παραμυθιού στη συμπερίληψη παιδιών 
με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσα κι έξω από την τάξη, κρίνεται επιτακτική και μπορεί να 
λειτουργήσει αποδοτικά (Σούλης, 2002), καθώς συμβάλλει στη σφυρηλάτηση υγιών διαπροσωπικών 
και κοινωνικών σχέσεων σε μια εποχή όπου η ποικιλομορφία των τάξεων είναι μια πραγματικότητα 
κι ο μαθητικός χάρτης έχει αλλάξει σημαντικά λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικο-οικονομικών και 
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πολιτισμικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί. Οι ποικίλοι μετασχηματισμοί που συντελούνται 
στην κοινωνία έχουν διαμορφώσει μια πραγματικότητα, που δεν μας επιτρέπει να μιλάμε για αμιγείς 
γλωσσικά ή πολιτισμικά τάξεις. Παράλληλα, διεθνείς διακηρύξεις όπως αυτή της Unesco (1994) για 
ισότητα και εκδημοκρατισμό στην εκπαίδευση όλων των μαθητών, με και χωρίς εκπαιδευτικές 
ανάγκες,  έχουν αλλάξει το προφίλ των μαθητικών τάξεων στο σύγχρονο σχολείο, οι οποίες   
παρουσιάζουν μια δυναμική και μια ποικιλομορφία στη σύνθεσή τους έχοντας μετατραπεί σε τάξεις 
μικτής ικανότητας, όπου η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για την αποτελεσματικότητα στη μάθηση 
αποτελεί ζητούμενο. Σε αυτές τις τάξεις, η ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών και η δημιουργία 
ενός κλίματος συνεργασίας αποτελεί επιταγή όλης της μαθητικής κοινότητας. Μέσα από 
προγράμματα και βιωματικές δράσεις που έχουν ως αφετηρία μια ιστορία δημιουργούνται ευκαιρίες 
για να μιλήσουμε για συναισθήματα αλλά και να δουλέψουμε ομαδικά τη σημασία του μοιράζειν και 
μοιράζεσθαι, του ανήκειν, του συνεργάζεσθαι, καλλιεργώντας συναισθηματικές και κοινωνικές 
δεξιότητες απαραίτητες στη ζωή του ατόμου. Με την κατάλληλη αξιοποίηση των ιδεών, των 
συμβολικών αναπαραστάσεων και των εμπειριών του πραγματικού και του φανταστικού που 
ενυπάρχουν στο παραμύθι, δημιουργείται ένα κατάλληλο πλαίσιο, το οποίο ενισχύει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση του παιδιού, με σκοπό τη συνεργασία και τη συμμετοχικότητα του στις κοινωνικές 
δράσεις για μια ισότιμη και δημοκρατική εκπαίδευση. Το παραμύθι, επομένως, μπορεί να αποτελέσει 
πολύτιμο βοήθημα για τη γνωστική, γλωσσική, αισθησιο-κινητική, κοινωνικο-συναισθηματική 
καλλιέργεια  και ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, παρέχοντας δυνατότητες και ευκαιρίες ισότιμης 
συμμετοχής και συμπερίληψης (Rangila, 2019).  

Θέματα που συζητιούνται με όχημα μια παραμυθιακή ιστορία περιλαμβάνουν τις 
διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. φιλία), την καλλιέργεια αξιών (π.χ. σεβασμός, αποδοχή, εγκαρτέρηση), 
τη βία και τον εκφοβισμό, την αδυναμία ελέγχου θυμού, την επίλυση συγκρούσεων, τη 
διαφορετικότητα, την αποδοχή. Η επιλογή του θέματος ή της ιστορίας πρέπει να γίνεται με 
συγκεκριμένα κριτήρια και με σεβασμό στο αναπτυξιακό προφίλ και τις ανάγκες των συμμετεχόντων 
κι εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες και τον επιδιωκόμενο στόχο.  

2.2 «Συμμετοχική έρευνα δράσης-Πρόγραμμα Παρέμβασης» 
Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει μεταξύ άλλων και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

από την εφαρμογή δομημένου προγράμματος παρέμβασης σε σχολική τάξη μικτής ικανότητας με 
στόχο την ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών μέσω της αξιοποίησης των παραμυθιών για την 
ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργασίας, συμμετοχής, 
ενσυναίσθησης, ομαδικού πνεύματος, διαχείρισης συγκρούσεων) και τη βελτίωση του κλίματος. 
Συγκεκριμένα, στην τάξη (Γ΄ Δημοτικού) φοιτούσαν 24 μαθητές, 13 αγόρια και 11 κορίτσια, εκ των 
οποίων ένας μαθητής στο φάσμα του αυτισμού, δύο μαθητές μεταναστευτικής βιογραφίας με καλή 
γνώση της γλώσσας, μια μαθήτρια με συναισθηματικές δυσκολίες λόγω οικογενειακών 
προβλημάτων και αρκετοί μαθητές με προβλήματα διαχείρισης θυμού. Το σύνολο της τάξης δεν 
παρουσίαζε συνοχή, ενώ συχνές ήταν οι λεκτικές συγκρούσεις και οι αρνητικοί σχολιασμοί μεταξύ 
τους. Στόχος ήταν η βελτίωση κλίματος της ‘’ιδιαίτερης’’ αυτής σχολικής τάξης, η ανάπτυξη θετικών 
σχέσεων και η καλλιέργεια κουλτούρας συμπερίληψης μέσα από σχέδιο συμμετοχικής έρευνας 
δράσης (Altrichter, Posch & Somekh, 2001). Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η συνεργασία όλων 
των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών της τάξης, η συλλογή δεδομένων μέσω παρατήρησης, 
ημερολογίων και συνεντεύξεων με στόχο την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων και την ανάπτυξη 
συνεργατικών πρακτικών, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω και να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα διαχείρισης της τάξης αυτής. 

Αρχικά, συγκλήθηκε στο σχολείο ο σύλλογος διδασκόντων όπου συζητήθηκε εκτενώς το 
ζήτημα της ένταξης των μαθητών με δυσκολίες στο σύνολο της τάξης, η βελτίωση του κλίματος, η 
δημιουργία ομάδας. Κρίσιμο σημείο αναδείχθηκε η καλλιέργεια της αποδοχής του διαφορετικού  
μέσω της ενσυναίσθησης και της κατανόησης. Αποφασίστηκε η ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση 
του κλίματος και την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και ομαδικού πνεύματος. 
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Υλοποιήθηκε ένα ενδοϋπηρεσιακό σεμινάριο στους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση τάξης και στη 
συνέχεια αποφασίστηκε η εφαρμογή δομημένου προγράμματος με τη συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων (διευθυντής, εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, τμημάτος ΖΕΠ, ειδικότητες, 
σχολικός ψυχολόγος, μαθητές). Ορίστηκαν τακτές συναντήσεις και αναστοχαστικές συσκέψεις στο 
πλαίσιο της έρευνας δράσης με ομάδες εργασίας, ενώ κρίθηκε απαραίτητη και η παρουσία κριτικού 
φίλου. Ανταλλάχθηκαν καλές πρακτικές και αποφασίστηκε η αρχική καταγραφή της κατάστασης 
στην οποία εντοπίστηκαν τα εξής προβλήματα: α) υψηλή λεκτική στοχοποίηση σε συγκεκριμένα 
άτομα και προβλήματα ένταξης και β) έλλειψη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας.  

Αποφασίστηκε να εφαρμοστεί πρόγραμμα κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων με 
την αξιοποίηση παραμυθιών, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατά την ανάγνωση ιστοριών ο  μαθητής με 
τη ΔΑΔ ηρεμούσε και συγκεντρωνόταν απόλυτα, ενώ και οι υπόλοιποι μαθητές και μαθήτριες 
έδειχναν να απολαμβάνουν τη διαδικασία. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιελάμβανε τα εξής στάδια: 

 Αφήγηση ιστορίας 
 Εργασία σε ομάδες – παιχνίδι ρόλων 
 Παιδικό ιχνογράφημα (Theron, Stuart & Cambell, 2011) 
 Κατάθεση εμπειρίας μέσω γραφής (ημερολόγιο) 
 Συζήτηση 
 Δραστηριότητες δεξιοτήτων 
 Αναστοχασμός 

Επιλέχθηκαν συγκεκριμένα παραμύθια που η θεματολογία τους προσφερόταν για την 
καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η αποδοχή της νίκης και της ήττας, η 
εμπιστοσύνη, η αξία του διαλόγου και της συζήτησης, ο  σεβασμός, η διαχείριση θυμού. 

Αξιοποιήθηκε οπτικοποιημένο υλικό για τη σύναψη συμβολαίου, που αφορούσε στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, και για την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων. Κάθε φορά που γινόταν 
αφήγηση ιστορίας, ένα οπτικοποιημένο ταμπλό με τα βήματα της παρέμβασης αναρτιόταν στην τάξη, 
το οποίο και συζητιόταν, ώστε να υπάρχει λεπτομερής ενημέρωση για το τι θα γίνεται σε κάθε φάση. 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε ώρες της ευέλικτης ζώνης σε συνεχόμενο δίωρο. Την αφήγηση 
ακολουθούσε το μοίρασμα εμπειριών και βιωμάτων των μαθητών, η συζήτηση και η επεξεργασία. 
Στη συνέχεια, κάθε μαθητής έπρεπε να προβεί σε μια εικαστική αποτύπωση μιας σκηνής της 
ιστορίας, την οποία συνέδεε με κάποια παρόμοια προσωπική του εμπειρία. Σε επόμενο στάδιο 
ακολουθούσε η επίλυση προβλήματος μέσα από παιχνίδι ρόλων, καθώς και η συζήτηση σε ομάδες 
και στην ολομέλεια. Τέλος, γινόταν σύνδεση της ιστορίας με την τάξη. Η παρέμβαση διήρκησε οχτώ 
εβδομάδες και τα αποτελέσματα κάθε δράσης καταγράφονταν σε ημερολόγια (κριτικού φίλου και 
εκπαιδευτικών), όπου συζητιόνταν στις συναντήσεις. Στην εφαρμογή του προγράμματος συμμετείχε 
και η σχολική ψυχολόγος, η οποία έκανε στοχευμένη παρέμβαση μετά την αφήγηση και την 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κάθε ιστορίας, συγκεντρώνοντας κι εκείνη παρατηρήσεις από τις 
συζητήσεις και τις μικρές συνεντεύξεις που είχε με τους μαθητές.   

Η ενασχόληση με την μελέτη αυτή περίπτωσης της τάξης έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω 
διερεύνηση κι ενασχόληση αναφορικά με την κοινωνικοποιητική λειτουργία του παραμυθιού και την 
αξιοποίησή του στη σφυρηλάτηση σχέσεων και βελτίωση κλίματος σχολικής τάξης ως έρευνα για 
όλες τις τάξεις.        

2.3 Αποτελέσματα παρέμβασης 
Το πρόγραμμα φάνηκε να αποδίδει καθώς δομήθηκε στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του 

συνόλου της τάξης. Το κλίμα της τάξης βελτιώθηκε και η συμπεριφορά των μαθητών τροποποιήθηκε, 
καθώς σφυρηλατήθηκε μεταξύ τους πνεύμα αποδοχής και συνεργασίας, καλλιεργήθηκε η κατανόηση 
της διαφορετικότητας, η αξία της υπομονής, η αλληλοβοήθεια, η ανεκτικότητα. Σημειώθηκε μείωση 
στη συχνότητα λεκτικών αψιμαχιών και εντάσεων. Οι αφηγήσεις ιστοριών ‘’έδεσαν’’ περισσότερο 
την ομάδα, καθώς μέσα από δραστηριότητες ποικίλου εύρους ανέπτυξαν δεσμούς εμπιστοσύνης, 
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κατανόησης και ενσυναίσθησης. Καλλιεργήθηκε μια κουλτούρα ανοχής και αποδοχής. Ο μαθητής 
με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έμαθε να συνεργάζεται, να συμμετέχει αρχικά στο πλαίσιο μιας 
μικρο-ομάδας, εκτελώντας το ρόλο του, να ελέγχει τα ξεσπάσματα θυμού του, ενώ και οι συμμαθητές 
του φάνηκαν να κατανοούν τις δυσκολίες του και να προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Η ώρα της 
αφήγησης αποτελούσε τη ‘’μαγική ώρα’’, όπως την αποκαλούσαν όλα τα παιδιά, καθώς η κάθε 
ιστορία σηματοδοτούσε μια σειρά δραστηριοτήτων και εκπλήξεων που ενέπλεκε ενεργά όλα τα 
παιδιά με ευχάριστο τρόπο. Τόσο η παρουσία του κριτικού φίλου όσο και της ψυχολόγου κρίθηκε 
σημαντική στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος με τις παρατηρήσεις που λαμβάνονταν υπόψη 
και συζητιόνταν στην ομάδα εργασίας. Αναδείχθηκε η ενσυναισθητική δύναμη της αφήγησης στην 
κατεύθυνση της άρσης προκαταλήψεων και της αποδοχής επιβεβαιώνοντας την άποψη του Jauss 
(1982:86) ότι η ‹‹εμπειρία της αφήγησης μπορεί να απελευθερώσει τον αναγνώστη από τις 
προκαταλήψεις και τα διλήμματα του πρακτικού του βίου, υποχρεώνοντας τον σε μια νέα αντίληψη των 
πραγμάτων››. Αναπτύχθηκαν επίσης, συλλογικές δράσεις στην τάξη, όπως ανάληψη έκδοσης 
εφημερίδας και το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης, όπου συνεργάστηκαν όλοι με χαρά. Αλλά 
και οι εκπαιδευτικοί ωφελήθηκαν καθώς ενδυναμώθηκε η συνεργασία μεταξύ τους, ανέλαβαν ενεργό 
ρόλο, καλλιεργήθηκε κουλτούρα συναπόφασης σε παιδαγωγικά θέματα, μελέτησαν, δοκίμασαν, 
έμαθαν ο ένας από τον άλλον. 

3. Συμπεράσματα 
Η συμμετοχική αυτή έρευνα δράσης ανέδειξε ότι το παραμύθι αποτελεί ένα σημαντικό 

παιδαγωγικό μέσο για τη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Συμβάλλει 
καθοριστικά στην ολόπλευρη ψυχοκινητική, γνωστική, αντιληπτική και συναισθηματική ανάπτυξη 
του παιδιού, καθώς: 

 Τονώνει το συναισθηματικό κόσμο των παιδιών. 
 Διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικοποιητικό ρόλο καλλιεργώντας στάσεις και αξίες. 
 Ασκεί  τους μαθητές σε καταστάσεις διερεύνησης και αναζήτησης. 
 Παρέχει την ευκαιρία για συζήτηση και αναστοχασμό. 
 Διευρύνει την αντίληψη και την οπτική, ασκεί την κριτική σκέψη. 
 Ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και τους κινητοποιεί  στην ανακάλυψη ‘’μιας 

προσωπικής ιστορίας’’, ενός συμβόλου, ενός νοήματος. 
 Καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας μεταξύ των μαθητών μέσα από την 

εμπλοκή τους σε ποικίλες δραστηριότητες, δημιουργώντας συμπεριληπτικά πλαίσια. 

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι το παραμύθι ως πανανθρώπινο είδος με σημαντικές πολιτισμικές 
και κοινωνικογνωστικές διαστάσεις γεφυρώνει κόσμους σε μικροεπίπεδο και μακροεπίπεδο, αίρει 
εμπόδια και προκαταλήψεις, καλλιεργεί στάσεις και αξίες μιλώντας σε συνειδητό και ασυνείδητο 
επίπεδο, προσφέρει ευκαιρίες έκφρασης και διαμόρφωσης ταυτότητας, ατομικής και συλλογικής, 
δρα ενοποιητικά, συμπεριληπτικά και κοινωνικοποιητικά. Ανοίγει δρόμους σκέψης και δράσης, 
ευαισθητοποιεί, ψυχαγωγεί. Είναι πηγή μάθησης και ενσταλάζει την αισιοδοξία για τη ζωή, βασικό 
μήνυμα σε μια εποχή προκλήσεων και ποικίλων μετασχηματισμών. 
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Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο μιας διαλεκτικής πορείας μετασχηματισμού και 

αναζήτησης σύγχρονων μοντέλων αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό σχολείο. 
Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού πειράματος όπου ο σκοπός είναι η διαμόρφωση ενός 
ολοκληρωμένου μοντέλου βέλτιστης διαχείρισης και αντιμετώπισης των εμποδίων μάθησης με τα 
οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές, χωρίς ωστόσο η διάγνωση να αποτελεί προϋπόθεση για την 
έναρξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Το θεωρητικό μοντέλο που πλαισιώνει την έρευνα είναι αυτό 
της ανταπόκρισης στην παρέμβαση (RtI) και το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο υλοποιήθηκε 
είναι τα μαθηματικά. Ο στόχος της ευρύτερης έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας 
διδακτικής παρέμβασης που συμπεριλαμβάνει και ενσωματώνει τις βασικές αρχές του μοντέλου. Η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελεί μια σύνθεση ημιπειραματικού σχεδιασμού, όπου οι 
συμμετέχοντες μαθητές επιλέχθηκαν με συγκεκριμένο κριτήριο διαχωρισμού έναντι των υπολοίπων, 
και μελέτης «μεμονωμένης περίπτωσης» πολλαπλών βασικών επιπέδων. Ως μεμονωμένη περίπτωση 
επιλέχθηκε μια ομάδα 13 μαθητών της Α΄ γυμνασίου με δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά. Η 
διδακτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε βασίστηκε στην άμεση διδασκαλία και τις προσαρμογές 
με βάση τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης έδειξαν ότι η 
βελτίωση της μαθηματικής ικανότητας των συμμετεχόντων ήταν στατιστικά σημαντική, γεγονός που 
συμβάλλει καθοριστικά στη θετική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου 
μοντέλου. H μελέτη του μοντέλου RtI ως καταλληλότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των 
μαθησιακών δυσκολιών βρίσκεται σε εξέλιξη και η παρούσα έρευνα προσδοκά να συνεισφέρει 
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ερευνητικά σε αυτό το πεδίο. Τα ευρήματα συγκλίνουν στη δυνατότητα προσαρμογής του RtI στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο 
αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών. 

 
Λέξεις κλειδιά: ανταπόκριση στην παρέμβαση, μαθησιακές δυσκολίες, εκπαιδευτική 

παρέμβαση, μαθηματική ικανότητα και επάρκεια 

1. Εισαγωγή 
Η διασφάλιση ότι κάθε μαθητής πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση, συμμετοχή και 

όφελος από εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί μια διακήρυξη που 
διατυπώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (European Commission, 2015). Εκκινεί από την είσοδο σε 
μια νέα εποχή στο πεδίο των δυσκολιών μάθησης που φαίνεται να διαμορφώνεται στην εμπειρική 
έρευνα και βιβλιογραφία, όπου το πεδίο επαναπροσδιορίζεται και η εστίαση μετατοπίζεται από το 
πρόβλημα στην επίλυση του. Η σχολική υποεπίδοση και οι αιτίες που σχετίζονται με αυτή αποτελούν 
ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που έχει αντίκτυπο στα άτομα, την κοινωνία, και την οικονομική 
ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Council of the European Union, 2009), θέτει ως βασικές 
προτεραιότητες την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και την ισότητα ευκαιριών 
εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. Επομένως, όλοι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
μάθησης αποτελούν ομάδα στόχο, ανεξάρτητα αν αυτές σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες, 
στερημένο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον ή μεταναστευτικό πλαίσιο. 

Με αυτή τη διεύρυνση της ομάδας στόχου των μαθητών με δυσκολίες μάθησης, η ανταπόκριση 
στην παρέμβαση (Response to Intervention-RtI) αποτελεί ένα εναλλακτικό μοντέλο εκπαίδευσης και 
μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που απασχολεί πλήθος 
μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Το RtI είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που στοχεύει στη 
βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης και την αντιμετώπιση συμπεριφορικών προβλημάτων 
(Musgrove, 2011). Αφετηρία για τη διαμόρφωση του μοντέλου RtI αποτέλεσε η μελέτη των 
μαθησιακών δυσκολιών και η κριτική που ασκήθηκε στο κριτήριο της απόκλισης (Kim & Albert 
2014). Παράλληλα, η ενσωμάτωση του στοιχείου της ανταποκρισιμότητας στην ομοσπονδιακή 
νομοθεσία των Η.Π.Α., έδωσε την ώθηση για την ανάπτυξή του (για τη σχετική ανασκόπηση βλέπε 
Τζιβινίκου & Παπαδημητρίου, 2019). Το RtI αποτελεί ένα πλέγμα διαδικασιών που έχουν στόχο την 
εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών μέσα από τρία επίπεδα διδασκαλίας και υποστήριξης. Η 
παρούσα έρευνα περιορίζεται στη διδακτική παρέμβαση που γίνεται στο 2ο επίπεδο υποστήριξης (tier 
2). Η επιλογή των μαθητών σε αυτό το επίπεδο γίνεται με ανίχνευση στο σύνολο της τάξης και με 
διαχωριστικό όριο (cut-off) που θέτει η ομάδα διαχείρισης και συντονισμού RtI για το σχολείο ή την 
ομάδα σχολείων. Παρόλο που η τιμή του διαχωριστικού ορίου δεν είναι μοναδική, το εύρος τιμών 
που είναι σύνηθες εκτείνεται μεταξύ 15% και 20% των μαθητών με τη χαμηλότερη βαθμολογία στα 
κριτήρια ανίχνευσης (Shapiro, 2015).  

Η έρευνα της αποτελεσματικότητας του μοντέλου στα μαθηματικά και μάλιστα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολείπεται σε σχέση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τη γλώσσα 
(Gersten, Beckmann et al., 2009). Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο στη μέχρι τώρα έρευνα, είναι η 
εστίαση του διδακτικού περιεχομένου των παρεμβάσεων σε βασικές μαθηματικές δεξιότητες και όχι 
σε ένα ευρύτερο περιεχόμενο προσανατολισμένο σε μια άμεση υποστήριξη σε σχέση με την τάξη 
φοίτησης των μαθητών (Dennis, Bryant & Drogan, 2015). Αυτό συνιστά έναν επιπλέον περιορισμό 
στη συσχέτιση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αφού η ετερογένεια των παρεμβάσεων μειώνει τη 
δυνατότητα άμεσων συγκρίσεων. Εντούτοις ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών καταδεικνύει τη 
θετική επίδραση που έχουν οι παρεμβάσεις στο 2ο επίπεδο στήριξης του RtI (Gersten, Beckmann et 
al., 2009; Gersten, Chard et al., 2009; NMAP, 2008).   

Σκοπός λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι να συμβάλει στην επιστημονική συζήτηση σχετικά 
με τα παραπάνω. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που αφορά το RtI και τη δυνατότητα 
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εφαρμογής του στην Ελλάδα. Σε αυτό το εγχείρημα περιλαμβάνονται κατασκευές εκπαιδευτικού 
υλικού, εκπαιδευτικών εργαλείων αξιολόγησης και παρακολούθησης της προόδου και διαμόρφωση 
διαδικασιών που όλα μαζί συγκροτούν μια πρόταση εφαρμογής του RtI. Ο στόχος της παρούσας 
έρευνας περιορίζεται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μοντέλου και ειδικότερα ως 
προς το μέρος της επίδοσης των μαθητών του 2ου επιπέδου. Έτσι, τα ερευνητικά ερωτήματα που 
τέθηκαν αφορούν τη μεταβολή της μαθηματικής ικανότητας των μαθητών της πειραματικής ομάδας. 
Ακόμα πιο συγκεκριμένα εξετάζουν τη σχετική αποτελεσματικότητα σε τρία επίπεδα σύγκρισης. Το 
πρώτο επίπεδο αφορά τη σύγκριση με την αρχική τους επίδοση, το δεύτερο τη σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου και το τρίτο τη συσχέτιση του αποτελέσματος με τη δυνατότητα απόσυρσης της 
επιπλέον υποστήριξης και επαναφοράς τους στη γενική τάξη. Επιπλέον γίνεται έλεγχος των 
παρακάτω ερευνητικών υποθέσεων:  

 Η παρέμβαση στην πειραματική ομάδα έχει σημαντική επίδραση στη μαθηματική ικανότητα 
των μαθητών σε σχέση με το αρχικό επίπεδο αναφοράς (της αρχική τους αξιολόγησης). 

 Η παρέμβαση στην πειραματική ομάδα έχει σημαντική επίδραση στη μαθηματική ικανότητα 
των μαθητών σε σχέση με το σύνολο της τάξης. 

 Η μεταβολή στην επίδοση για κάποιους μαθητές είναι ικανή ώστε να επανέλθουν στη γενική 
τάξη, χωρίς επιπλέον εκπαιδευτική υποστήριξη. 

2. Μέθοδος 
Η παραδοχή ότι οι μαθητές δεν είναι τα «υποκείμενα» της εκπαιδευτικής έρευνας, αλλά οι 

αποδέκτες και οι δυνητικά ωφελούμενοι στον «πραγματικό κόσμο», συνετέλεσε στη γενική θεώρηση 
και τη διαμόρφωση του τρόπου ανάλυσης και προσέγγισης της πολυπλοκότητας της παρούσας 
έρευνας. Η μετάβαση από το θετικιστικό παράδειγμα, που προσιδιάζει στο γνωστικό αντικείμενο του 
ερευνητή (μαθηματικά), προς μια πιο πραγματιστική προσέγγιση ήταν συγχρόνως αναπόφευκτη και 
επιβεβλημένη. Έτσι για τις ανάγκες διεξαγωγής της έρευνας διαμορφώθηκε μια σύνθετη πειραματική 
σχεδίαση ασυνεχούς παλινδρόμησης (Regression Discontinuity Design - R.D.D.) και μελέτης 
«μεμονωμένης περίπτωσης» (Single Case Design-S.C.D.) πολλαπλών βασικών επιπέδων (multiple 
baseline design) τύπου Α-Β (Α: βασικό επίπεδο-Β: παρέμβαση). Τα πειράματα μεμονωμένης 
περίπτωσης ακολουθούν τη συμπεριφορική θεώρηση αιτίας και αποτελέσματος, όπου κυριαρχεί η 
αναζήτηση της μεταξύ τους σχέσης.  

Στην παρούσα έρευνα τα πολλαπλά βασικά επίπεδα αφορούν τη μεταβλητή «μαθηματική 
ικανότητα» υποκειμένων (multiple baseline across subjects) όπου η μέτρησή της γίνεται την ίδια 
χρονική στιγμή (Concurrent multiple baseline design-C.M.B.L.). Η χρονική εγγύτητα της συλλογής 
των δεδομένων που προβλέπει το C.M.B.L. και εφαρμόστηκε στην έρευνα είναι παράγοντας που 
συνεισφέρει θετικά στην εσωτερική εγκυρότητα, αφού μειώνεται η επίδραση της ιστορίας (Carr, 
2005). Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι η ανίχνευση λειτουργικής σχέσης 
μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής μέσα από πειραματικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, ο 
πειραματικός έλεγχος εστιάζεται στο γεγονός ότι εάν η συμπεριφορά ενός συμμετέχοντα 
παρουσιάζει βελτίωση μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, τότε η βελτίωση πιθανό να οφείλεται 
στην παρέμβαση. Εάν τα ίδια χαρακτηριστικά απεικονίζονται και στις συμπεριφορές των άλλων 
συμμετεχόντων, τότε οι ερευνητές οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή 
(παρέμβαση) ήταν ο πιθανότερος λόγος για τις παρατηρηθείσες αλλαγές (Barger-Anderson, 
Domaracki, Kearney-Vakulick & Kubina, 2009; Γενά, 2007). 

2.1. Συμμετέχοντες  
Η επιλογή της σχολικής μονάδας έγινε με δειγματοληψία τυπικής περίπτωσης (typical case 

sampling) έτσι ώστε να μην αποτελεί ειδική ή αποκλίνουσα περίπτωση μελέτης (Etikan, Musa & 
Alkassim, 2016; Mertens, 2015). Στόχος αυτού του τρόπου δειγματοληψίας είναι η επιλογή 
περιπτώσεων που θεωρούνται ότι είναι «τυπικές», δηλαδή που τοποθετούνται στον μέσο όρο ως προς 
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τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον ερευνητή. Με αυτό τον τρόπο, οι πληροφορίες που συλλέγει 
ο ερευνητής δεν μπορούν να απορριφθούν στη βάση του επιχειρήματος ότι αφορούν ειδικές ή 
αποκλίνουσες περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτής της επιλογής τα χαρακτηριστικά που ελέγχθηκαν 
για την απόκλιση τους από το «μέσο γυμνάσιο» αφορούσαν τα ποσοστά διακοπής φοίτησης, 
απόρριψης, βαθμολογίας (μέτρια, καλά, πολύ καλά, άριστα), φοίτησης αλλοδαπών και μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

H πειραματική ομάδα αποτελούνταν από 13 μαθητές της Α΄ Γυμνασίου (χωρισμένους σε δύο 
υποομάδες) που επιλέχθηκαν με ανίχνευση για τον εντοπισμό δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικά. 
Η ανιχνευτική διαδικασία έγινε στο σύνολο των μαθητών της Α΄ τάξης, κατά την έναρξη του 
σχολικού έτους, με το εργαλείο Paps (Παπαδημητρίου et al., 2015). Το σύνολο των 13 μαθητών είχε 
έντονα χαρακτηριστικά ανομοιογένειας με διαφορές που αφορούσαν το μαθησιακό τους προφίλ, τα 
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τους και νευροβιολογικούς, ψυχοκοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Επιπλέον, οι πέντε από αυτούς είχαν διαγνωστεί με (ήπιες) ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες από Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.). 

2.2. Διαδικασία 
Η έρευνα διεξήχθη με την αυστηρή τήρηση της επιστημονικής και ηθικής δεοντολογίας, 

σχετικά με την εχεμύθεια, την εθελοντική συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου προσώπου (μαθητών, 
γονέων και εκπαιδευτικών). Οι βασικοί άξονες της διδακτικής προσέγγισης σε όλη τη διάρκεια της 
παρέμβασης ήταν η άμεση διδασκαλία, η συνεχής χρήση της στρατηγικής CRA (Concrete, 
Representational, Abstract) και ο συστηματικός έλεγχος της προόδου των μαθητών (Gersten, 
Beckmann et al., 2009). Το εμπόδιο της έλλειψης κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την 
εφαρμογή του μοντέλου αντιμετωπίστηκε με τη δημιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού και την 
αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πακέτων της σειράς A-Learning (Τζιβινίκου, 2018). Η διάρκεια της 
παρέμβασης ήταν 70 διδακτικές ώρες με διδάσκοντα τον ερευνητή εκπαιδευτικό και 
πραγματοποιήθηκε το α΄ τετραμήνο. Βασικά στοιχεία της διδασκαλίας ήταν η έμφαση στην 
εννοιολογική διάσταση του αριθμού, η αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών, η καθοδηγούμενη 
εξάσκηση σε συνδυασμό με την άμεση ανατροφοδότηση και η συσχέτιση του περιεχομένου με τη 
στοχοθεσία και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Gersten, Beckmann et al., 2009; Fuchs, 2011). 

2.3. Εργαλεία συλλογής δεδομένων 
Οι βασικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν τη μαθηματική ικανότητα και τη 

μαθηματική επάρκεια. Η πρώτη αποτελεί τη μεταβλητή που συσχετίζεται με τον λειτουργικό ορισμό 
της υπό εξέταση έννοιας, όπως αυτή συγκροτείται στην κατασκευή του εργαλείου μέτρησης Paps 
(Παπαδημητρίου, Σταθοπούλου & Τζιβινίκου, 2015). Η δεύτερη μεταβλητή διαφοροποιείται ως προς 
τον στόχο αξιολόγησης σε σχέση με την πρώτη, αλλά με αρκετά κοινά ως προς τη δόμηση του 
περιεχομένου. Έτσι, η μαθηματική επάρκεια αποτελεί τη μετρούμενη μεταβλητή ενός 
ολοκληρωμένου ψυχομετρικού κριτήριου αποσκοπώντας σε μια εκτίμηση πρόβλεψης της 
μελλοντικής μάθησης (Μπάρμπας et al., 2008). Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση της μαθηματικής 
ικανότητας αποτελεί μια μέτρηση που γίνεται με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα (Curriculum Based 
Measurement - CBM) και απευθύνεται σε συγκεκριμένο χρόνο και τάξη φοίτησης με σκοπό τη 
μέτρηση της συντελεσμένης μάθησης (Παπαδημητρίου et al., 2015). Έτσι, η μαθηματική γλώσσα-
λεξιλόγιο, οι πράξεις-υπολογισμοί και η επίλυση προβλήματος υπάρχουν και στα δύο κριτήρια. Στο 
κριτήριο Paps αξιολογούνται επιπλέον η κατανόηση της έννοιας του αριθμού και οι βασικές 
γεωμετρικές έννοιες. Το πρώτο γιατί η έλλειψη κατανόησης σε αυτό το πεδίο συνδέεται άμεσα με 
την εννοιολογική κατάκτηση των μαθηματικών διαδικασιών και ταυτόχρονα θέτει το πλαίσιο 
αξιολόγησης και διδασκαλίας των μαθητών με Μ.Δ. στα μαθηματικά (Jordan, Kaplan, Olah, & 
Louniak, 2006, Geary, 2010). Το δεύτερο γιατί οι βασικές έννοιες γεωμετρίας που διδάσκονται στο 
Δημοτικό, εμπεριέχουν γνωστικές διαδικασίες οπτικοποίησης εννοιών και ταξινόμησης σχημάτων 
που αποτελούν δομικά στοιχεία για τη στοιχειώδη ανάλυση και γενίκευση που θα ακολουθήσει στις 
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επόμενες τάξεις. Η δομή του περιεχομένου των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτή που 
φαίνεται στην εικόνα.  

 

 
Εικόνα 1: Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

3. Αποτελέσματα 
Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας που είχε η πειραματική παρέμβαση 2ου επιπέδου 

στους συμμετέχοντες μαθητές ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικές στατιστικές μέθοδοι. Η πρώτη 
βασίστηκε στη σύγκριση της μαθηματικής ικανότητας των 13 μαθητών της πειραματικής ομάδας με 
την ομάδα ελέγχου των 53 μαθητών της γενικής τάξης (που δεν δέχθηκαν επιπλέον υποστήριξη). Η 
δεύτερη μέθοδος αφορούσε τη σύγκριση της μαθηματικής ικανότητας των μαθητών της πειραματικής 
ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση. Στην πρώτη περίπτωση η μελέτη έγινε με ανάλυση 
παλινδρόμησης με ασυνέχεια (Regression Discontinuity (RD)) και στη δεύτερη με t test έλεγχο (για 
τον έλεγχο της διαφοράς δύο μέσων από συσχετιζόμενα δείγματα (πριν και μετά για τους 13).  

Η χρήση της ανάλυσης RD για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων, όπως η παρούσα έρευνα, αποτελεί μια επιλογή των ερευνητών του πεδίου με 
αυξανόμενη τάση (Schochet et al., 2010). Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, η επίδραση μιας 
εκπαιδευτικής παρέμβασης μπορεί να εκτιμηθεί ως η διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα μεταξύ 
των μαθητών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου με κατάλληλη στατιστική 
μοντελοποίηση των τιμών της εξεταζόμενης μεταβλητής πριν και μετά την παρέμβαση. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω κατασκευής των κατάλληλων γραμμών παλινδρόμησης (ή καμπυλών) που 
μοντελοποιούν τη σχέση των τιμών της εξεταζόμενης μεταβλητής για τις δύο ομάδες μαθητών 
(Schochet et al., 2010). Η επίδραση της παρέμβασης διαπιστώνεται από την ύπαρξη μιας «ασυνέχειας 
- discontinuity» μεταξύ των γραμμών παλινδρόμησης.  

Πίνακας 1: Μοντέλα παλινδρόμησης 

 

Γραμμική σχέση μεταξύ των 
μεταβλητών pre και post 

Τετραγωνική σχέση μεταξύ 
των μεταβλητών pre και post 

Κυβική σχέση μεταξύ των 
μεταβλητών pre και post 

   
R2=0.628 

control group 
R2=0.267 

experimental 
R2=0.651 

control group 
R2=0.299 
experimental 

R2=0.671 
control group 

R2=0.487 
experimental 

experimental experimental experimental 
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Στο πρώτο διάγραμμα η γραμμή για την πειραματική ομάδα είναι η Post=9.67+1.23∙Pre  και η 
γραμμή για την ομάδα ελέγχου είναι η Post=10.97+0.73∙Pre . Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 για 
την ομάδα ελέγχου είναι ίσος με 0.628 (ή 62.8%), ενώ για την πειραματική ομάδα είναι ίσος με 0.267 
(ή 26.7%). Επειδή η ερμηνεία της μεταβλητότητας της Post μετά την προσαρμογή της 
παλινδρόμησης είναι μικρή για την πειραματική ομάδα (μόλις 26.7%), έγινε περαιτέρω γραφική 
ανάλυση με τετραγωνικά πολυώνυμα.  

Στο δεύτερο διάγραμμα επιλέγεται η τετραγωνική σχέση μεταξύ των μεταβλητών Pre και Post. 
Από αυτό το Διάγραμμα παρατηρούμε ότι η τετραγωνική σχέση για την πειραματική ομάδα είναι η 
Post=2.21+4.56∙Pre-0.21∙Pre2 και η γραμμή για την ομάδα ελέγχου είναι η Post=0.26+1.74∙Pre-
0.02∙Pre2. Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 για την ομάδα ελέγχου είναι ίσος με 0.651 (ή 65.1%), 
ενώ για την πειραματική ομάδα είναι ίσός με 0.299 (ή 29.9%). Επειδή η ερμηνεία της 
μεταβλητότητας της Post μετά την προσαρμογή της παλινδρόμησης εξακολουθεί να είναι μικρή για 
την πειραματική ομάδα (μόλις 29.9%) έγινε περεταίρω γραφική ανάλυση με πολυώνυμα τρίτου 
βαθμού. 

Στο τρίτο διάγραμμα επιλέγεται η κυβική σχέση μεταξύ των μεταβλητών Pre και Post. Από 
αυτό το διάγραμμα παρατηρούμε ότι η κυβική σχέση για την ομάδα θεραπείας είναι η Post=-
113+50.97∙Pre-6.19∙Pre2+0.24∙Pre3 και η γραμμή για την ομάδα ελέγχου είναι η Post=-
36.24+6.66∙Pre-0.24∙Pre2+2.96∙Pre3. Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 για την ομάδα ελέγχου είναι 
ίσος με 0.671 (ή 67.1%), ενώ για την πειραματική ομάδα είναι ίσος με 0.487 (ή 48.7%). Η 
προοδευτική αύξηση της τιμής του συντελεστή προσδιορισμού R2 από το γραμμικό μοντέλο, στο 
τετραγωνικό και εντέλει στο κυβικό δείχνει την καλύτερη ερμηνευτική του τελευταίου. Εντούτοις, 
αυτός φαίνεται να αφορά μόνο την πειραματική ομάδα και τις μεταβολές που συμβαίνουν σε αυτή. 
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης εκτός από την RD ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε με παραμετρική στατιστική διαδικασία t-test εξαρτημένων δειγμάτων. Με αυτό 
τον τρόπο αξιολογήθηκε η μεταβολή της προόδου των μαθητών της ομάδας παρέμβασης, όχι σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου, αλλά συγκρίνοντας τη διαφορά των μέσων τιμών των επιδόσεων τους 
πριν και μετά την παρέμβαση. Ο έλεγχος αυτός έγινε με μηδενική υπόθεση ότι η μέση βαθμολογία 
των μαθητών της πειραματικής ομάδας μετά την παρέμβαση ( 2) είναι ίση με τη μέση βαθμολογία 
πριν την παρέμβαση ( 1) έναντι ότι αυτό δεν ισχύει. Ο έλεγχος που έγινε είναι διπλός και βασίστηκε 
στις βαθμολογίες του Paps κριτηρίου και του κριτηρίου μαθηματικής επάρκειας (pre & post). 

Από τα αποτελέσματα του Paps διαπιστώθηκε ότι p=0.000. Συνεπώς σε όλα τα συνήθη επίπεδα 
σημαντικότητας απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και συμπεραίνουμε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά των βαθμολογιών πριν και μετά την παρέμβαση. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η 
μέση τιμή για την ομάδα των 13 μαθητών πριν την παρέμβαση είναι 8.15 ενώ μετά την παρέμβαση 
είναι 19.85 (σε κλίμακα [0-40], μ=20 και σx=8). Τέλος, το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για μέση 
διαφορά στη βαθμολογία των 13 μαθητών ( 2- 1) είναι (8.34, 15.04). 

Αντίστοιχα στον δεύτερο έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν ως βαθμολογίες τα πηλίκα μαθηματικής 
επάρκειας των 13 μαθητών (pre & post). Η μηδενική υπόθεση ήταν ότι η μέση βαθμολογία των 
μαθητών της πειραματικής ομάδας μετά την παρέμβαση ( 4) είναι ίση με τη μέση βαθμολογία πριν 
την παρέμβαση ( 3) έναντι ότι αυτό δεν ισχύει. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι p=0.005 και 
συνεπώς σε όλα τα συνήθη επίπεδα σημαντικότητας απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και έτσι 
συμπεραίνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των βαθμολογιών πριν και μετά την 
παρέμβαση. Επίσης διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή για την ομάδα των 13 μαθητών πριν την 
παρέμβαση είναι 74,69, ενώ μετά την παρέμβαση είναι 83,85 (~N(100,15)). Επίσης το 95% διάστημα 
εμπιστοσύνης για μέση διαφορά στη βαθμολογία των 13 μαθητών ( 4- 3) είναι (3.38, 14.93). 

4. Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η επίδραση της παρέμβασης ήταν σημαντική στην 

επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας. Η μεταβολή της επίδοσης τους μετρούμενη με το 
Paps κατά διάστημα (8.34, 15.04) με 95% πιθανότητα δείχνει μια σημαντική πρόοδο σε σχέση με 
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την αρχική τους επίδοση. Εξίσου σημαντική ήταν και η αντίστοιχη πρόοδος που προκύπτει από τη 
μέτρηση της μαθηματικής επάρκειας με επιπρόσθετη αξία σε σχέση με τον προβλεπτικό της 
χαρακτήρα. Η σχετική πρόοδος των 13 μαθητών είναι επίσης σημαντική και φαίνεται και από τα τρία 
διαγράμματα του πίνακα (1). Εκκινώντας από την πρώτη περίπτωση (γραμμική) παρατηρούμε ότι τα 
pre και post της ομάδας ελέγχου έχουν μια καλή συσχέτιση (62,8%), ενώ αυτό που προβληματίζει 
είναι τα pre και post της πειραματικής ομάδας που η συσχέτιση τους είναι μόλις 26,7%. Αντίστοιχα 
και στην τετραγωνική και την κυβική προσαρμογή η ομάδα ελέγχου έχει καλή συσχέτιση, ενώ η 
πειραματική υπολείπεται κατά πολύ. Η «δυσκολία» συσχέτισης της πειραματικής ομάδας σχετίζεται 
με την αλλοπρόσαλλη μεταβολή της επίδοσης των 13 μαθητών (σε σχέση με τους υπόλοιπους). 
Αντίθετα, η πρόοδος των μαθητών της ομάδας ελέγχου έχει μια «κανονική» και «γραμμική» πρόοδο 
που σχετίζεται αφενός με τη συνήθη διδασκαλία στη γενική τάξη και αφετέρου με αναπτυξιακούς 
παράγοντες. Έτσι, εκτός από τη σχετική πρόοδο των 13 μαθητών σε σχέση με το σύνολο της τάξης 
τα διαγράμματα συνηγορούν στην ύπαρξη ενός παράγοντα θετικής μεταβολής. Τα αποτελέσματα 
αυτά συγκλίνουν με τα θετικά ευρήματα των Gersten, Beckmann και συνεργατών για τα οφέλη της 
άμεσης διδασκαλίας (2009), των Forbringer και συνεργατών για τα αποτελέσματα εφαρμογής της 
στρατηγικής CRA σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης (2014), των Gersten, Chard et al. (2009) και 
του National Mathematics Advisory Panel (2008) αναδεικνύοντας τη θετική επίδραση των 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με βασικά στοιχεία όπως της παρούσας έρευνας. Τέλος, η συνεξέταση 
των αποτελεσμάτων της ενδοατομικής και της σχετικής προόδου του κάθε μαθητή χωριστά δίνει 
σημαντικά στοιχεία για τη μαθησιακή κατάσταση του και τη δυναμική που έχει. Έτσι, για παράδειγμα 
η μεταβολή του Si μαθητή από το 10-εκατοστημόριο της επίδοσης του συνόλου των μαθητών πριν 
την παρέμβαση στο 37-εκατοστημόριο μετά, αποτελεί ένα αντικειμενικό δεδομένο για τη 
διαμόρφωση της κρίσιμης εκπαιδευτικής απόφασης για την άρση της επιπλέον υποστήριξης και την 
ένταξη στο 1ο επίπεδο του RtI (γενική τάξη). Αντίστοιχα, το έλλειμμα ανταποκρισιμότητας 
(responsiveness) ενός μαθητή αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο ύπαρξης εκπαιδευτικών αναγκών που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα. 

Τα συμπεράσματα από τη μελέτη αυτή σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα των άλλων 
επιμέρους μελετών του παρόντος ερευνητικού πρότζεκτ (Papadimitriou & Tzivinikou, 2019) 
μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική πράξη, ενθαρρύνοντας την ενσωμάτωση διδακτικών 
προσεγγίσεων που βασίζονται στο μοντέλο RtI, καθώς αυτές αναδεικνύονται ως οι προσφορότερες 
διδακτικές προτάσεις για την άμβλυνση των προβλημάτων μάθησης και την ενίσχυση της ισότιμης 
και αποτελεσματικής συμμετοχής όλων των μαθητών στη γενική εκπαίδευση, με βασικές 
προϋποθέσεις βέβαια, τη συνεχή υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ειδικού παιδαγωγού από 
επιστημονική ομάδα. 
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Περίληψη 
Στην συγκριτική διαχρονική αυτή έρευνα συμμετείχαν το έτος 2016, συνολικά 1014 

εκπαιδευτικοί και το έτος 2019 ισάριθμοι ηλικίας 27 έως 60 ετών έχοντας προϋπηρεσία από 2 έως 
30 χρόνια και υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά 
το ερωτηματολόγιο μέσω της υπηρεσίας Google Docs στο διάστημα 5 έως 30 Μάιου 2016 και 1 έως 
30 Οκτωβρίου 2019.  

 Πέρα από τα δημογραφικά στοιχεία για τη διερεύνηση των στάσεων τους δημιουργήθηκε 
ερωτηματολόγιο 28 προτάσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αρκετά θετική 
στάση απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, η οποία και εδραιώνεται στο πέρασμα των ετών 
και με την τριβή τους με τα «άλλα» παιδιά. 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από το πλαίσιο 
επιτυχούς συμπερίληψης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο. Τα αποτελέσματά 
μας συμφωνούν με αυτά  αντίστοιχων ερευνών, ενισχύοντας τα επί μέρους συμπεράσματα της 
έρευνάς μας. 

 
Λέξεις κλειδιά: Στάσεις εκπαιδευτικών,  συμπεριληπτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικές ανάγκες, 

σχολείο. 
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1.Εισαγωγή  
Οι στάσεις που τηρούν οι εκπαιδευτικοί είναι ικανές να ενισχύσουν ή να παρεμποδίσουν την 

εφαρμογή πρωτοπόρων εκπαιδευτικών πολιτικών, εφόσον η επιτυχία καινοτόμων προγραμμάτων 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κατά πόσο οι άμεσα εμπλεκόμενοι είναι διατεθειμένοι να 
συνεργαστούν και να δεσμευτούν για την υλοποίηση (Avissar, Reiter, & Leyser, 2003). Υπάρχει 
πληθώρα παραγόντων οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη των στάσεων, συνεπώς η γνώση της 
αιτίας που προκαλεί τις συμπεριφορές αυτές να θεωρείται σημαντική προκειμένου οι εκπαιδευτικοί 
να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης (Cassady, 2011. - Papapetrou, 2010). 

Η εργασία επιχειρεί την παρουσίαση των στάσεων εκπαιδευτικών προς την συμπεριληπτική 
εκπαίδευση καθώς και ο εντοπισμός των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτές με βάση ελληνικά 
και διεθνή ερευνητικά και βιβλιογραφικά δεδομένα. 

Η συμπερίληψη εξετάζει τις αιτίες, τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο και τα πιθανά αποτελέσματα 
μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα αφορά όλους τους εμπλεκόμενους ανεξαιρέτως (Barton, 
2012). Είναι μια διαδικασία αρκετά δύσκολη, η οποία έχει ως σκοπό την αναδιαμόρφωση του ίδιου 
του γενικού σχολείου ώστε να είναι σε θέση να επιτύχει την ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των 
μαθητών. Οραματίζεται, δηλαδή, την άρση οποιουδήποτε εμποδίου για την μάθηση, αποκλεισμού ή 
διάκρισης που τυχόν αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός 
δημοκρατικού σχολείου (Ζώνιου-Σιδέρη Α. , 2004). Πρόκειται για ένα συνεχή αγώνα με τελικό 
σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία να είναι άκρως λειτουργικά. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν δεσμεύεται μόνο στην έκφραση της πρακτικής της 
εκπαίδευσης όλων των μαθητών στη γενική τάξη αλλά ταυτόχρονα και την κοινωνική συμπερίληψη 
των μαθητών στο σχολείο. Η συμπερίληψη δεν περιορίζεται μόνο στην απλή φυσική τοποθέτηση 
των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη αλλά περιλαμβάνει και την ουσιαστική 
συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες (Arends, 2012). Ταυτόχρονα, η συμπερίληψη βοηθά τόσο 
στην κοινωνική ανάπτυξη όσο και στην υποστήριξη της μάθησης των παιδιών (Jones, 2002). 

2.1.Έρευνες σχετικές με τις στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη 
συμπερίληψη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η πρώτη ερευνητική εργασία που παρουσιάζεται είναι αυτή των Batsiou, Bebetsos, Panteli, & 
Antoniou (2008). Οι τελευταίοι διερεύνησαν τις στάσεις των Ελλήνων και Κύπριων εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
στο γενικό σχολείο προβαίνοντας σε ποσοτική έρευνα. Το δείγμα συνέθεσαν 179 εκπαιδευτικοί από 
τους οποίους 87 προέρχονταν από την Ελλάδα (34 άνδρες, 53 γυναίκες) και 92 από την Κύπρο (32 
άνδρες, 60 γυναίκες). 

Τα βασικά συμπεράσματα που σχετίζονται με αυτά της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι 
ότι οι εκπαιδευτικοί τίθενται θετικά στη διδασκαλία των μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στο σχολείο της γειτονιάς. Ακόμη  φαίνεται οι εκπαιδευτικοί που έχουν προηγούμενη 
εμπειρία με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να είναι πιο θετικοί για την από κοινού 
εκπαίδευση των παιδιών (Batsiou, Bebetsos, Panteli, & Antoniou, 2008). 

Συναφές περιεχόμενο έχει και ακόμα μία έρευνα που ασχολήθηκε με τις στάσεις που έχουν οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί σχετικά με τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 
γενικό σχολείο και πώς οι αντιλήψεις τους για την αυτο-αποτελεσματικότητα τους επηρεάζουν τις 
στάσεις τους. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητική μέθοδος, η περιγραφική έρευνα 
με τη χρήση ερωτηματολογίου ως μεθοδολογικού εργαλείου.  

Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι στη συγκεκριμένη έρευνα συμπεραίνεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους τηρούν θετική στάση για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση παρόλο που 
φαίνεται να είναι λίγο επιφυλακτικοί για τη συμπερίληψη παιδιών με σωματικές αναπηρίες.  Ακόμη, 
από την έρευνα προκύπτει ότι το φύλο και η ηλικία του εκπαιδευτικού, η περαιτέρω εκπαίδευση και 
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η εκπαιδευτική του εμπειρία είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση του απέναντι 
στη συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι 
γυναίκες παρουσιάζεται να είναι πιο θετικά κείμενες στη συμπερίληψη από τους άνδρες 
εκπαιδευτικούς ενώ οι νεότεροι εκπαιδευτικοί είναι πιο ανοιχτοί στο εγχείρημα της συμπερίληψης 
(Tsakiridou & Polyzopoulou, 2014). 

Η επόμενη ποσοτική έρευνα που αξίζει να αναφερθεί είναι αυτή των Avramidis και Kalyva, 
(2007) οι οποίοι μελέτησαν την επίδραση που έχει η εκπαιδευτική εμπειρία και περαιτέρω 
εκπαίδευση στις στάσεις των Ελλήνων δασκάλων μιας περιοχής της Βορείου Ελλάδος απέναντι στη 
συμπερίληψη. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ύστερα από τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου που βασιζόταν στην αυτό-έκθεση «My thinking about inclusion». Το δείγμα της 
έρευνας αποτελούσαν 155 (80 γυναίκες και 75 άνδρες) δάσκαλοι γενικών σχολείων. Το 25% των 
συμμετεχόντων (39 δάσκαλοι) προήλθε από δέκα ενταξιακά σχολεία που το προσωπικό τους είχε 
σημαντική προηγούμενη εμπειρία με διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ οι 
υπόλοιποι 116 εκπαιδευτικοί (75%) προήλθαν από 20 τυχαία επιλεγμένα της  περιοχής.  

Και σε αυτήν την έρευνα, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να τηρούν μια θετική στάση απέναντι στη 
συμπεριληπτική εκπαίδευση όλων των μαθητών. Επιπροσθέτως παρουσιάζεται να διαφοροποιούν τη 
στάση τους για το πόσο αποτελεσματική θα είναι η συμπεριληπτική εκπαίδευση ανάλογα με τις 
αναπηρίες των μαθητών. Συγκεκριμένα είναι πιο πρόθυμοι να συμπεριλάβουν στην τάξη τους παιδιά 
με μαθησιακές δυσκολίες παρά αυτά με πιο σύνθετες ανάγκες όπως πχ με διαταραχές αυτιστικού 
φάσματος ή νευρολογικές διαταραχές (Avramidis & Kalyva, 2007). 

2.2. Σκοπός και στόχος της έρευνας  
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συγκριτική μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμπερίληψη στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα επιδιώκεται η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην 
προσχολική και δημοτική εκπαίδευση σχετικά με τη νοηματοδότηση της συμπερίληψης, τα θετικά 
και τα αρνητικά σημεία της καθώς και η επαγγελματική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για την 
αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την υλοποίηση της 
συμπερίληψης. 

Ακόμη επιζητείται η διερεύνηση της διαφοροποίησης των στάσεων των εκπαιδευτικών προς 
τη συμπερίληψη ανάλογα με το φύλο, την ηλικία των εκπαιδευτικών, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, 
τη διδακτική τους εμπειρία με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την περαιτέρω 
επιμόρφωση, το είδος της αναπηρίας αλλά και την  ύπαρξη ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
στο οικείο περιβάλλον. 

2.3.Αναγκαιότητα της έρευνας 
Στην έρευνα προσπαθήσαμε να εξετάσουμε μέσα από την μέτρηση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών το εάν μπορούν να ενισχύσουν ή να παρεμποδίσουν την εφαρμογή πρωτοπόρων 
εκπαιδευτικών πολιτικών, εφόσον η επιτυχία καινοτόμων προγραμμάτων σε μεγάλο βαθμό 
στηρίζεται στο κατά πόσο οι άμεσα εμπλεκόμενοι είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν και να 
δεσμευτούν για την υλοποίηση. 

2.4. Ερευνητικά ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία προκύπτουν είναι τα εξής: 

1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να έχουν θετική στάση απέναντι 
στη συμπερίληψη (Avramidis & Kalyva, 2007; Gal, Schreur, & Engel-Yeger, 2010)  

2. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί διατηρούν περισσότερο ευνοϊκή στάση απέναντι στη συμπερίληψη 
από ότι οι άνδρες (Alghazo & Nagar Naad, 2004; Tsakiridou & Polyzopoulou, 2014). 
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3. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί διατηρούν πιο θετική στάση απέναντι στη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση (Tsakiridou & Polyzopoulou, 2014)  

4. Οι εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
αναμένεται να έχουν πιο θετική στάση σε σύγκριση με εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν 
αντίστοιχη εμπειρία (Avramidis & Kalyva, 2007; Batsiou, Bebetsos, Panteli, & Antoniou, 
2008). 

2.5. Ερευνητικά εργαλεία  
Προκειμένου να γίνει η συλλογή των δεδομένων αλλά και να ελεγχθούν οι ερευνητικές 

υποθέσεις χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική προσέγγιση. Πρόκειται για τη συνηθέστερη μέθοδο 
συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται για τη μελέτη φαινομένων όπως των στάσεων (Αβραμίδης 
& Καλύβα, 2006). Σύμφωνα με τους  Gajendra και Kanka (2004) οι ποσοτικές μέθοδοι προκειμένου 
να μετρήσουν θεωρητικές έννοιες και να κατασταλάξουν σε αιτιώδεις σχέσεις, επικεντρώνονται σε 
αριθμητικά δεδομένα και στατιστικές συγκρίσεις.  

Για την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου 
με ερωτήσεις της κλίμακας Likert, πολλαπλής επιλογής καθώς και κάποιες διχοτομικές ερωτήσεις. 
Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνθηκε η συμπλήρωση και η κωδικοποίηση των απαντήσεων (Cohen, 
Manion, & Morrison, 2007).  

2.7. Το δείγμα της έρευνας  
Το δείγμα της παρούσας έρευνας συγκροτήθηκε σε δύο φάσεις από εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν στις βαθμίδες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Η σύσταση αυτού έγινε μέσω απλής 
τυχαίας δειγματοληψίας. Δηλαδή το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά σε δασκάλους και 
νηπιαγωγούς σε όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 
1014 εκπαιδευτικοί, 412 άνδρες και 602 γυναίκες ηλικίας 27 έως 60 ετών έχοντας προϋπηρεσία από 
2 έως 30 χρόνια και υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
απαντήσουν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο μέσω της υπηρεσίας Google Docs ή Google Drive στο 
διάστημα 5 έως 30 Μάιου 2016. 

Επίσης, το έτος 2019 συμμετείχαν ισάριθμοι (1014) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στη 
δημόσια εκπαίδευση και κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο μέσω της 
υπηρεσίας Google Docs στο διάστημα 1 έως 30 Οκτωβρίου 2019.  

Το επιμέρους αυτό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 1014 εκπαιδευτικοί, 195 άνδρες και 819 
γυναίκες ηλικίας 27 έως 60 ετών έχοντας προϋπηρεσία από 2 έως 30 χρόνια και υπηρετούν στη 
δημόσια εκπαίδευση.  

2.8.Στατιστική ανάλυση 
Όπως υπαγορεύεται από τη φύση των διερευνητικών ερωτημάτων της μελέτης, στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν δείκτες περιγραφικής στατιστικής καθώς και 
κριτήρια επαγωγικής. Υπολογίστηκαν έτσι, οι αντίστοιχοι δείκτες περιγραφικής στατιστικής 
(συχνότητες και ποσοστιαίες αναλογίες) ώστε να οργανωθούν και να περιγραφούν οι μεταβλητές της 
έρευνας, οι οποίες είναι ποσοτικές – οι περισσότερες κατηγορικές και κάποιες διάταξης.  

Όλες οι επιμέρους συσχετίσεις έγιναν με αντίστοιχες αναλύσεις επαγωγικής στατιστικής και 
ανάλογα στατιστικά κριτήρια με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 

2.9.Αποτελέσματα  
Από την έρευνα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αρκετά θετική 

στάση απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση η οποία βελτιώνεται συνεχώς. Η στάση τους όμως 
αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της αναπηρίας αλλά και με κριτήριο την τυχόν 
επιμόρφωση τους σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης ή όχι. 
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Επιπροσθέτως η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη όλων των μαθητών 
εξετάστηκε και για την τυχόν διαφοροποίησή της με βάση το φύλο, την ηλικία, την εκπαιδευτική  
εμπειρία τους, την προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας με άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
την περαιτέρω εκπαίδευση τους αλλά και την ύπαρξη ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 
οικείο περιβάλλον. Από την μελέτη των παραγόντων αυτών, μόνο αυτός της περαιτέρω κατάρτισης 
εμφανίζεται να μη διαφοροποιεί τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη.  

2.10. Περιγραφή δείγματος 

2.10.1.Εκπαιδευτικοί 
Σε σχέση με την ιδιότητα, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

στην πρώτη φάση το έτος 2016, οι 278 (ποσοστό 27,4%) ήταν νηπιαγωγοί ενώ οι υπόλοιποι 736 
(72,6%) δίδασκαν σε δημοτικό.  

Επίσης στη δεύτερη φάση το έτος 2019, οι 282 (ποσοστό 27,8%) ήταν νηπιαγωγοί ενώ οι 
υπόλοιποι 732 (72,2%) δίδασκαν σε δημοτικό.  

Πίνακας 1: Κατανομή δείγματος με βάση την ιδιότητα 

 Πριν 
        (f)                 % 

Μετά 
          (f)                % 

Νηπιαγωγός 278 27,4 282 27,8 
Δάσκαλος/Δασκάλα 736 72,6 732 72,2 
Σύνολο 1014 100,0 1014 100,0 
 
Από αυτούς, οι 602 γυναίκες αποτελούσαν το 59,4% του δείγματος ενώ το δείγμα στην πρώτη 

φάση συμπληρωνόταν από 412 άνδρες (40,6%).   
Στη δεύτερη φάση το έτος 2019, 819 γυναίκες αποτελούσαν το 80,8% του δείγματος ενώ το 

δείγμα συμπληρωνόταν από 195 άνδρες (19,2%).    
Πίνακας 2: Κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο των εκπαιδευτικών 

 Πριν 
        (f)                 % 

Μετά 
          (f)                % 

Άνδρας 412 40,6 195 19,2 
Γυναίκα 602 59,4 819 80,8 
Σύνολο 1014 100,0 1014 100,0 

 

2.10.2. Περιφέρεια  
Από το σύνολο των εκπαιδευτικών στην πρώτη φάση η πλειονότητα ερχόταν από την Αττική  

με ποσοστό 47,8% ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 10,4% (Ν=105) προέρχονταν από την Κρήτη. 
Από όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες τα αντίστοιχα ποσοστά περιορίστηκαν κάτω του 10% με 
ικανοποιητική αντιπροσώπευση. 

Στη δεύτερη φάση το έτος 2019, η πλειονότητα ερχόταν από την Αττική  με ποσοστό 50,5% 
ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 9,9% (Ν=100) προέρχονταν από την Κρήτη. Από όλες τις υπόλοιπες 
περιφέρειες τα αντίστοιχα ποσοστά περιορίστηκαν κάτω του 10% με ικανοποιητική και πάλι 
αντιπροσώπευση. 
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Πίνακας 3:  Κατανομή του δείγματος με βάση την περιφέρεια στην οποία ανήκουν 

 Πριν 
        (f)                 % 

Μετά 
          (f)                % 

Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη 25 2,5 24 2,4 

Κεντρική Μακεδονία 90 8,9 88 8,7 
Δυτική Μακεδονία 20 2,0 20 2,0 
Ήπειρος 29 2,9 27 2,7 
Θεσσαλία 28 2,8 28 2,8 
Ιόνιοι Νήσοι 18 1,8 16 1,6 
Δυτική Ελλάδα 49 4,8 51 5,0 
Στερεά Ελλάδα 64 6,3 53 5,2 
Αττική 485 47,8 512 50,5 
Πελοπόννησος 74 7,3 73 7,2 
Νότιο Αιγαίο 27 2,7 22 2,2 
Κρήτη 105 10,4 100 9,9 
Σύνολο 1014 100,0 1014 100,0 

2.10.3.Προηγούμενη εμπειρία με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  
Από το σύνολο των ατόμων που συμπλήρωσαν τη σχετική ερώτηση στην πρώτη φάση της 

έρευνας, ποσοστό 67,5% είχαν προγενέστερη εμπειρία διδασκαλίας με μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 32,5% δήλωσαν αρνητικά. 

Επίσης το σύνολο των ατόμων που συμπλήρωσαν τη σχετική ερώτηση στη δεύτερη φάση της 
έρευνας, ποσοστό 68,0% είχαν προγενέστερη εμπειρία διδασκαλίας με μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 32,0% δήλωσαν αρνητικά. 

Πίνακας 4:  Κατανομή του δείγματος με βάση την εμπειρία διδασκαλίας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Πριν 
        (f)                 % 

Μετά 
          (f)                % 

Ναι 684 67,5 690 68,0 
Όχι 330 32,5 324 32,0 
Σύνολο 1014 100,0 1014 100,0 

3. Αποτελέσματα της έρευνας  

3.1. Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 
Όπως είδαμε παραπάνω το πρώτο μας διερευνητικό ερώτημα τέθηκε ως εξής: «Οι 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να έχουν θετική στάση απέναντι στη 
συμπερίληψη». Ας σημειωθεί ότι παρόμοιο ερώτημα τέθηκε και στις έρευνες των (Avramidis & 
Kalyva, 2007; Gal, Schreur, & Engel-Yeger, 2010).  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για 
καθεμιά από τις είκοσι οκτώ προτάσεις για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν κατά πόσο 
συμφωνούν ή διαφωνούν. Όσο υψηλότερη είναι η μέση τιμή τόσο πιο ισχυρή είναι η συμφωνία των 
εκπαιδευτικών με το περιεχόμενο της εκάστοτε πρότασης, ενώ όσο μικρότερη είναι η μέση τιμή τόσο 
πιο ισχυρή είναι η διαφωνία.  

Τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη φάση της έρευνας η μεγαλύτερη μέση τιμή (4,54 και 
4,50) αντιστοιχεί στην πρόταση 19: «Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης (π.χ. δυσλεξία) πρέπει 
να φοιτούν στο γενικό σχολείο» και η χαμηλότερη (2,70 και 2,79) στην 8: «Τα παιδιά με ειδικές 
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εκπαιδευτικές ανάγκες δεν πρέπει να φοιτούν στις ειδικές τάξεις/ειδικά σχολεία διότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στους στόχους της γενικής εκπαίδευσης».  

Στην  πλειονότητα των είκοσι οκτώ δηλώσεων η  μέση τιμή κυμαινόταν μεταξύ του 3 και του 
4, δηλαδή στις αντίστοιχες αξιολογικές κατηγορίες Συμφωνώ Λίγο και Δε συμφωνώ Καθόλου.   

Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να έχουν και διατηρούν μια θετική στάση απέναντι στη 
συμπερίληψη. 

Πίνακας 5: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των στάσεων των εκπαιδευτικών 

 Πριν Μετά 

 Μέση  
Τιμή 

Τ.Α. Μέση  
Τιμή 

Τ.Α. 

Το γενικό σχολείο είναι η καλύτερη επιλογή για την εκπαίδευση παιδιών με 
αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

3,27 1,102 3,23 1,086 

Η κοινή διδασκαλία μαθητών με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια 
της γενικής τάξης είναι εφικτή. 

3,19 ,989 3,25 ,967 

Μέσω της συμπερίληψης επιτυγχάνεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών 
στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως αναπηρίας, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας. 

4,14 ,984 4,13 ,933 

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο θα πρέπει να 
λαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης προκειμένου να 
αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

4,35 ,818 
4,32 ,775 

Η συμπερίληψη παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στο 
σχολείο της γειτονιάς ωφελεί όλους τους μαθητές ακαδημαϊκά. 

3,54 1,100 3,49 1,068 

Η συμπερίληψη στο σχολείο της γειτονιάς  παιδιών με και χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες  ωφελεί όλους τους μαθητές στον κοινωνικό τομέα. 

4,41 ,739 4,34 ,758 

Η συμπερίληψη στο σχολείο της γειτονιάς  παιδιών με και χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες  έχει θετικά αποτελέσματα στην συναισθηματική 
ανάπτυξη όλων των μαθητών. 

4,41 ,681 
4,38 ,676 

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν πρέπει να φοιτούν στις ειδικές 
τάξεις/ειδικά σχολεία διότι μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους της 
γενικής εκπαίδευσης. 

2,70 1,107 
2,79 1,056 

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να φοιτούν στα γενικά 
σχολεία. 

3,58 1,073 3,54 1,054 

Τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες πρέπει να φοιτούν στο γενικό σχολείο. 4,14 1,228 4,02 ,861 
Τα παιδιά με προβλήματα όρασης πρέπει να φοιτούν στο γενικό σχολείο. 3,57 ,589 3,51 1,184 
Τα παιδιά με προβλήματα ακοής πρέπει να φοιτούν στο γενικό σχολείο. 3,43 1,251 3,37 1,199 
Τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες πρέπει να φοιτούν στο γενικό σχολείο. 2,99 1,211 2,97 1,148 
Τα παιδιά με χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα πρέπει να φοιτούν στο γενικό σχολείο.  3,80 0,993 3,76 ,931 
Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς πρέπει να φοιτούν στο γενικό σχολείο. 3,86 1,011 3,83 1,015 
Τα παιδιά με συναισθηματικά προβλήματα πρέπει να φοιτούν στο γενικό 
σχολείο 4,08 ,888 4,06 ,902 

Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού πρέπει να φοιτούν στο γενικό σχολείο. 3,42 1,007 3,37 ,962 
Τα παιδιά με διαταραχές προφορικού λόγου πρέπει να φοιτούν στο γενικό 
σχολείο. 4,36 ,786 4,31 ,813 

Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης (π.χ. δυσλεξία) πρέπει να φοιτούν στο 
γενικό σχολείο. 

4,54 ,601 4,50 ,609 

Τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες πρέπει να φοιτούν στο γενικό σχολείο. 3,04 1,221 2,95 1,195 
Τα παιδιά με Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-
Υ) πρέπει να φοιτούν στο γενικό σχολείο. 4,08 ,976 4,09 ,929 

Ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης πρέπει να είναι υπεύθυνος για όλα τα παιδιά 
είτε έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε όχι. 3,88 1,281 3,89 1,239 

Θα δεχόμουν να διδάξω σε σχολείο με συμπεριληπτικές πρακτικές. 3,86 1,051 3,81 1,032 
Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι μπορώ να διδάξω σε σχολεία με 
συμπεριληπτικό προσανατολισμό. 3,24 1,248 3,16 1,136 

Επιζητώ τη συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς. 4,46 ,623 4,39 ,643 
Το να γίνουν κάποιες διευθετήσεις στο χώρο της τάξης ώστε όλα τα παιδιά να 
μπορούν να φοιτούν σε αυτή είναι δεκτό εκ μέρους μου. 4,45 ,724 4,42 ,728 
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Η διαφοροποίηση της ύλης για την ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των 
παιδιών, με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι δεκτή εκ μέρους μου. 4,16 1,021 4,16 ,975 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη συμπερίληψη θεωρώ ότι είναι 
πολύ σημαντικά για να εφαρμόσω συμπεριληπτικές πρακτικές 4,16 ,892 4,22 ,878 

3.2. Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 
Σύμφωνα με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, θελήσαμε να ελέγξουμε εάν το φύλο επηρεάζει 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών. Εάν δηλαδή οι γυναίκες εκπαιδευτικοί διατηρούν περισσότερο 
ευνοϊκή στάση απέναντι στη συμπερίληψη από ότι οι άνδρες (Alghazo & Nagar Naad, 2004; 
Tsakiridou & Polyzopoulou, 2014). Συγκεκριμένα,  οι γυναίκες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αναμένεται να παρουσιάζουν μια πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση από ότι οι άνδρες, σύμφωνα με την υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα όσον αφορά το 
συνολικό δείκτη της στάσης προς τη συμπερίληψη, τα οποία μας επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση. 
Έτσι στην πρώτη φάση της έρευνας ο αντίστοιχος μέσος όρος των γυναικών (3,8371) φαίνεται να 
είναι μεγαλύτερος των ανδρών (3,7225), ενώ αντίθετα στη δεύτερη φάση τα δεδομένα διατηρούν μεν 
τον ίδιο περίπου μέσο όρο αλλά ο αντίστοιχος μέσος όρος των γυναικών (3,7879) φαίνεται να είναι 
ελαφρώς μικρότερος των ανδρών (3,8227). 

Πίνακας 6:Διαφοροποίηση των στάσεων των εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο 

 Στάσεις 
 Πριν Μετά 

 Μέσος 
Όρος  

Τ.Α. F Sig. Μέσος 
Όρος  

Τ.Α. F Sig. 

Άνδρες 3,7225 ,75691 ,269 ,605 3,8227 ,61782 7,770 ,005 
Γυναίκες  3,8371 ,56886   3,7879 ,56093 6,748 ,010 

 
Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων εκπαιδευτικών είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,005 < 

0,05) και, (p = 0,010 < 0,05) επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι το φύλο των εκπαιδευτικών 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ένα παράγοντα που διαφοροποιεί τη στάση τους. Επομένως 
και η συγκεκριμένη υπόθεση της έρευνας επιβεβαιώνεται αφού η στάση των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών φαίνεται να διαφοροποιείται σε μικρό όμως βαθμό ανάλογα με το αν είναι άνδρες ή 
γυναίκες.   

3.3. Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 
Κριτήριο για την εκτίμηση της ηλικίας των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν αποτέλεσαν τα 

στοιχεία που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν στην αντίστοιχη ερώτηση. Σύμφωνα με το τρίτο 
ερευνητικό ερώτημα, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί αναμένεται να διατηρούν πιο ευνοϊκή στάση 
απέναντι στην συμπερίληψη. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όσον αφορά το 
συνολικό δείκτη της στάσης προς τη συμπερίληψη σε σχέση με την ηλικία των εκπαιδευτικών.  

Η διαφορά μεταξύ των επιμέρους ομάδων εκπαιδευτικών είναι στατιστικά σημαντική (p = 
0,005 < 0,05) και, (p = 0,005 < 0,05) επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι η ηλικία των 
εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ένα παράγοντα που διαφοροποιεί τη στάση 
τους. Επομένως και η συγκεκριμένη υπόθεση της έρευνας επιβεβαιώνεται αφού η στάση, των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών φαίνεται να διαφοροποιείται σε μικρό όμως βαθμό ανάλογα με την 
ηλικιακή ομάδα στην οποία κατατάχθηκαν.   
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Πίνακας 7: Διαφοροποίηση των στάσεων των εκπαιδευτικών ανάλογα με την ηλικία 

 Πριν Μετά 

 Μέσος 
Όρος  

Τ.Α. F Sig. Μέσος 
Όρος  

Τ.Α. F Sig. 

22 - 34 ετών  3,8904 ,56457 ,629 ,005 3,8165 ,55865 4,263 ,005 
35 - 44 ετών  3,6829 ,63984   3,6684 ,57101   
45 - 54 ετών  3,8050 ,69757   3,8768 ,65367   
55 ετών και άνω  3,6150 ,38004   3,7818 ,46625   

3.4. Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα 
Για την εκτίμηση της συνολικής προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών  κριτήριο 

αποτέλεσαν τα στοιχεία που οι ίδιοι συμπλήρωσαν στην αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου.  
  Σύμφωνα με το τέταρτο  ερευνητικό ερώτημα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με διδακτική εμπειρία με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναμένεται να 
έχουν πιο θετική στάση σε σύγκριση με εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν αντίστοιχη εμπειρία 
(Avramidis & Kalyva, 2007; Batsiou, Bebetsos, Panteli, & Antoniou, 2008). 

Η διαφορά μεταξύ των τεσσάρων επιμέρους ομάδων των εκπαιδευτικών δεν είναι στατιστικά 
σημαντική (p = 0,644 > 0,05) και, (p = 0,867 > 0,05, επομένως, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 
τα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας αποτελούν ένα παράγοντα που διαφοροποιεί τη στάση τους κι 
άρα η συγκεκριμένη, υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται. Δεν φαίνεται, δηλαδή, να υπάρχει διαφοροποίηση 
της  στάσης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη της εκπαιδευτικής τους 
προϋπηρεσίας.   

Πίνακας 8:Διαφοροποίηση των στάσεων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στην Α’/βάθμια 

 Στάσεις 
 Πριν Μετά 

 Μέσος 
Όρος  

Τ.Α. F Sig. Μέσος 
Όρος  

Τ.Α. F Sig. 

1 - 5 έτη  3,8945 ,61088 ,559 ,644 3,8050 ,57372 ,243 ,867 
6 - 10 έτη  3,8267 ,55659   3,7814 ,55840   
11 - 20 έτη  3,7663 ,67295   3,8066 ,62620   
21 έτη και άνω  3,6546 ,51922   3,7650 ,53508   

3.5.Συζήτηση αποτελεσμάτων 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχει μια αρκετά θετική τάση των 

εκπαιδευτικών προς τη συμπερίληψη. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με αντίστοιχα δεδομένα που 
καταγράφονται στην ελληνική (Batsiou, Bebetsos, Panteli, & Antoniou, 2008; Avramidis & Kalyva, 
2007; Tsakiridou & Polyzopoulou, 2014) αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία (Gal, Schreur, & Engel-
Yeger, 2010) και αφορούν τις στάσεις προς τη συμπερίληψη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι η έρευνα των Batsiou, Bebetsos, Panteli και Antoniou 
αφορά τις στάσεις Ελλήνων και Κυπρίων εκπαιδευτικών ενώ η έρευνα των Tsakiridou και 
Polyzopoulou εστίαζε σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.  

Τα αποτελέσματα αυτά, βέβαια έρχονται σε αντίθεση με αυτά που προέκυψαν από έρευνα,  
σύμφωνα με τα οποία η στάση των δασκάλων απέναντι στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
είναι αρνητική καθώς η συμπερίληψη θεωρήθηκε ως ουτοπικός στόχος για την ελληνική 
εκπαιδευτική πραγματικότητα (Papapetrou, 2010).  

Ακόμη η στάση των εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας φαίνεται να είναι περισσότερο 
θετική για τους μαθητές που έχουν ορισμένες μαθησιακές δυσκολίες απ’ ότι για αυτούς που έχουν 
νοητική αναπηρία. Το εύρημα ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πιο δεκτικοί στη συμπερίληψη παιδιών με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συνάδει με αυτό της έρευνας των Avramidis και  Kalyva από την οποία 
προκύπτει ότι η συμπερίληψη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο γενικό σχολείο θεωρείται 
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πρέπουσα αντίθετα με  τα παιδιά με πιο σοβαρές και πολύπλοκες ανάγκες, όπως εγκεφαλικές και 
νευρολογικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος ή αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες 
θεωρούνται ως μεγάλη πρόκληση.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στη στάση των εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την εκπαιδευτική τους 
εμπειρία, ενώ δεν υπάρχουν σε σχέση με προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας με άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και την ύπαρξη ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο οικείο 
περιβάλλον (p> 0.05). 

Όσον αφορά την περαιτέρω επιμόρφωση, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, 
είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει 
κάποια κατάρτιση σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης φαίνεται να έχουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στη στάση τους από αυτούς που απάντησαν όχι στη σχετική ερώτηση, καθώς είναι 
περισσότερο δεκτικοί να εφαρμόσουν στην τάξη τους συμπεριληπτικές πρακτικές. Αυτό έχει 
επικυρωθεί κι από τα αποτελέσματα που προέκυψαν κι από άλλες έρευνες τόσο εγχώρια (Avramidis 
& Kalyva, 2007) όσο και διεθνώς. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει 
εκπαίδευση σχετική με θέματα που άπτονται της Ειδικής Αγωγής φαίνεται να υιοθετούν πιο θετική 
στάση απέναντι  στη συμπερίληψη. Ακόμα σύμφωνα με έρευνα των Παπαπέτρου, Μπαλκίζα, 
Μπελεγράτη, & Υφαντή η οποία εστίαζε στη σύγκριση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της 
Ελλάδας και της Ολλανδίας η κατάρτιση αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης στάσεων που να 
διάκεινται θετικά απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (Παπαπέτρου, Μπαλκίζας, Μπελεγράτη, & Υφαντή, 2013).  

Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι εάν οι εκπαιδευτικοί λάβουν την κατάλληλη 
επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται της συμπερίληψης θα είναι περισσότεροι διατεθειμένοι να 
εφαρμόσουν συμπεριληπτικές πρακτικές αλλά και να υιοθετήσουν την φιλοσοφία της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην τάξη τους. 

4.Συμπεράσματα  
Οι αλλαγές της σημερινής κοινωνίας έχουν οδηγήσει την εκπαίδευση να μην θέτει ως στόχο 

της μόνο την παροχή μορφωτικών αγαθών αλλά την σφαιρική και ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. 
Η συμπερίληψη μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια του γενικού 
σχολείου αποτελεί το επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής πολλών χωρών παγκοσμίως. 

Στα πλαίσια των παραπάνω, η μελέτη αυτή  επιχείρησε να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 
Ελλήνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών 
με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο της γειτονιάς. Από τα ευρήματα προκύπτει 
ότι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν θετική στάση απέναντι στη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση. Η  στάση τους όμως αυτή παρουσιάζεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την αναπηρία 
που φέρουν οι μαθητές οι οποίοι πρόκειται να υπάρξουν στην γενική τάξη. 
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ΟΡΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑ 

ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
Σφακιανάκη Καλλιόπη 

 Φιλόλογος- Ειδική Παιδαγωγός 
 

Περίληψη 
Το παρόν κείμενο παρουσιάζει μία ερευνητική μελέτη που εκπονήθηκε στην Περιφέρεια της 

Κρήτης τον Ιανουάριο του 2019 και αφορά τη διερεύνηση των αντιλήψεων των τυφλών ατόμων της 
Ένωσης Τυφλών Κρήτης αναφορικά με την επιρροή που έχουν οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευσή 
τους, στην κοινωνικοποίησή τους καθώς και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση κι εξέλιξη. 
Προτού παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης, γίνεται μία συνοπτική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση με αναφορές σε προϋπάρχουσες παρεμφερείς έρευνες στον ελλαδικό 
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χώρο αλλά και σε διεθνή πλαίσια. Στη συνέχεια, ξεδιπλώνεται η μεθοδολογία  και η ανάλυση 
δεδομένων της παρούσας έρευνας και τα αποτελέσματα αυτής. Τα συμπεράσματα μένουν για το 
τέλος με κάθε επιφύλαξη από την ερευνήτρια. 

 
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή Τεχνολογία, Προβλήματα Όρασης, Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 
Ο σύγχρονος κόσμος κατακλύζεται διαρκώς από νέες εξελίξεις και δεδομένα για τις ψηφιακές 

τεχνολογίες. Αυτές, λοιπόν, οι τεχνολογίες εισέρχονται αναπόφευκτα μέσα στην καθημερινότητα του 
ανθρώπου, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της ζωής του. Ο κάθε άνθρωπος επηρεάζεται σε διαφορετικό 
βαθμό και με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις ανάγκες που θέλει  κι επιζητά να καλύψει 
(Δεληγιάννης, 2006). 

Η παρούσα έρευνα μελετά τις αντιλήψεις των τυφλών ατόμων αναφορικά με το κατά πόσο 
θεωρούν ότι επηρεάζεται η εκπαιδευτική, κοινωνική κι επαγγελματική τους εξέλιξη από τις νέες 
τεχνολογίες. Η ερευνήτρια έκρινε ότι η διερεύνηση αυτών των αντιλήψεων θα είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική ώστε να αναδείξει κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τρεις από τους 
βασικότερους πυλώνες της καθημερινότητας των τυφλών ατόμων, την εκπαιδευτική, την κοινωνική 
καθώς και την επαγγελματική τους πορεία. 

Επιπροσθέτως, κρίθηκε ότι στον ελλαδικό χώρο δεν επαρκούν οι έρευνες που να καλύπτουν 
και τις τρεις πτυχές της καθημερινότητας οι οποίες να αναφέρονται στα άτομα με προβλήματα 
όρασης και να επηρεάζονται από τις εξελισσόμενες τεχνολογίες. Ιδιαίτερα, στην Περιφέρεια της 
Κρήτης, όπου αντλείται το δείγμα της παρούσας μελέτης, οι έρευνες με συναφή θεματολογία δεν 
είναι διαδεδομένη. Συνεπώς, η αναγκαιότητα είναι σε υψηλή θέση στα κριτήρια της επιλογής του 
προβλήματος διερεύνησης. 

Η ερευνήτρια θα εξετάσει τρία ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα είναι οι άξονες όλης της 
μετέπειτα ερευνητικής προσέγγισης. 

Συγκεκριμένα: 
1. Κατά πόσο θεωρούν τα τυφλά άτομα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης ότι η 

ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την εκπαίδευσή τους; 
2. Κατά πόσο θεωρούν τα τυφλά άτομα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης ότι η 

ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνικοποίησή τους; 
3. Κατά πόσο θεωρούν τα τυφλά άτομα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης ότι η 

ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την επαγγελματική τους αποκατάσταση; 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και θεωρητικό πλαίσιο 
Όπως προαναφέρθηκε, παρατηρείται έλλειψη ερευνών που να καταπιάνονται με τη μελέτη 

συνδυαστικά της εκπαίδευσης, της κοινωνικοποίησης και της επαγγελματικής επιρροής της 
ψηφιακής τεχνολογίας των ατόμων με προβλήματα όρασης.  

Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί εστιαζόμενες στην επαγγελματική πορεία των 
ατόμων με προβλήματα όρασης και στις αντιλήψεις τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες. 
Συγκεκριμένα, έρευνα των Crudden και McBroom (1999) σε δείγμα εργαζομένων με προβλήματα 
όρασης, έδειξε ότι το 7% των συμμετεχόντων εργαζόταν από το σπίτι.  Σχετικά με τα σημαντικότερα 
εμπόδια που συναντούν τα άτομα αυτά στην απασχόλησή τους, οι συμμετέχοντες απάντησαν την 
ανάγνωση κειμένων, την έλλειψη εξοπλισμού υποστηρικτικής τεχνολογίας και την προσαρμογή τους 
στο εργασιακό περιβάλλον, τις περιορισμένες ευκαιρίες εργασίας εξαιτίας της αναπηρίας τους, την 
έλλειψη γνώσης των Windows ή χειρισμού του υπολογιστή κ.ά. 
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Έρευνα του τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Γιαννίτσας, 2000) δείχνει ότι τα 
άτομα με προβλήματα όρασης θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις, στην εργασία τους και με τους συναδέλφους τους. Μάλιστα, το 62,5% των συμμετεχόντων 
στην έρευνα θεωρεί ότι οι εργοδότες έχουν προκαταλήψεις απέναντι στην εργασία των ατόμων με 
προβλήματα όρασης, ενώ το 37,5% πιστεύει ότι  δεν έχουν. 

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή δίνεται από την έρευνα της Ζησοπούλου (2007, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου) όπου μελετάται μεταξύ άλλων η δυνατότητα εύκολης απόκτησης υποστηρικτικής 
τεχνολογίας από τα τυφλά άτομα. Συμπερασματικά, στην έρευνα διαφαίνεται ότι οι ερωτώμενοι 
προχωρούν στην αγορά υποστηρικτικής τεχνολογίας αφότου κάνουν αρκετή έρευνα καθώς υπάρχει 
έλλειψη ενημέρωσης στη μονοπωλειακή αγορά και το κόστος είναι αρκετά υψηλό. Τα δεδομένα αυτά 
συμφωνούν με την προϋπάρχουσα έρευνα του Στεφανίδη (2004).  

Μία σχετικά πρόσφατη έρευνα η οποία καλύπτει και τις τρεις πτυχές που προσπαθεί να καλύψει 
και η παρούσα έρευνα, έλαβε χώρα στην Αυστραλία το 2013 από τον Howard Eric Middleton για το 
σύλλογο Aid for the Blind Society Queensland. Το θέμα της έρευνας ήταν: Τεχνολογία, Μάθηση και 
Εργασία: η χρήση της τεχνολογίας από τυφλά άτομα και άτομα με προβλήματα όρασης. Μερικά από 
τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν ότι είναι εμφανής η ανάγκη να δοθεί και πάλι μεγάλο βάρος στην 
Braille. Υπάρχει η τάση να αντιμετωπίζονται οι άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες ως υποκατάστατα 
της Braille αντί για συμπληρωματικές. Ακόμα, ένα άλλο σημαντικό εύρημα ήταν η ανάγκη για πιο 
ισχυρά προγράμματα που θα αναπτύξουν την επικοινωνία, τις κοινωνικές και οργανωτικές 
δεξιότητες των τυφλών ατόμων. Τέλος, η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά κενά ως προς 
την κατανόηση για το πώς εκπαιδεύονται και εργάζονται τα άτομα με προβλήματα όρασης και το 
πώς μπορεί να τα βοηθήσει η τεχνολογία στην εκπαίδευση και την εργασία τους. 

2.2. Γραφική παρουσίαση εννοιών/μεταβλητών 

 
Σχήμα 1: Παράγοντες που επηρεάζει η ψηφιακή τεχνολογία, τα άτομα με προβλήματα όρασης. 

  

Η μεταβλητή έννοια στην έρευνα είναι οι αντιλήψεις των τυφλών ατόμων. Τα ερευνητικά 
ερωτήματα είναι περιγραφικά. Η έρευνα θα υπολογίσει το κατά πόσο τα άτομα με προβλήματα 
όρασης θεωρούν ότι η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει τρεις παράγοντες της ζωής (εκπαίδευση, 
κοινωνικοποίηση, επαγγελματική αποκατάσταση) τους οι οποίοι αποτυπώνονται στα τρία 
ερευνητικά ερωτήματα. 

2.3. Μεθοδολογία 
Η ερευνήτρια επέλεξε την ποσοτική μέθοδο διεξαγωγής της έρευνας και ως μέσο συλλογής 

δεδομένων χρησιμοποιεί αποκλειστικά το ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται μέσω 
της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης (ποσοστά, μέσος όρος, τυπική απόκλιση) (Παπαναστασίου, 
2016).  
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Πιο αναλυτικά, η ερευνήτρια επιλέγει να μελετήσει την πληθυσμιακή ομάδα των τυφλών 
ατόμων. Στην Ελλάδα, δεν έχει παρατηρηθεί συχνή απογραφή των τυφλών ατόμων από το υπουργείο 
Υγείας. Ορισμένες παλιές μελέτες (Γιαννίτσας, 2000) έδειξαν ότι ο αριθμός των τυφλών ατόμων 
ανέρχεται περίπου στις 22.000. Οι 500 από αυτούς είναι άτομα κάτω των 18 ετών.  

Το δείγμα της παρούσας έρευνας, αντλήθηκε από τον Σύλλογο Περιφερειακής Ένωσης 
Τυφλών Κρήτης. Η ερευνήτρια, αρχικά, ήρθε σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κύριο 
Παναγιώτη Γραμμενίδη, έλαβε τη συγκατάθεσή του ώστε να πάρει στην κατοχή της τα τηλέφωνα 
των ενεργών μελών του Συλλόγου. Ακολούθως, η ερευνήτρια επιθυμώντας να έχει άμεση επαφή με 
τα τυφλά άτομα και να δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις, τηλεφωνούσε η ίδια σε κάθε μέλος του 
Συλλόγου ώστε να συλλέξει τα δεδομένα της μέσω του ερωτηματολογίου που είχε ετοιμάσει. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Γραμμενίδης, ενημέρωσε την ερευνήτρια με κάθε 
επιφύλαξη για ορισμένες, κατά προσέγγιση, απογραφές που έχουν γίνει στην Περιφέρεια της Κρήτης 
για τον πληθυσμό των τυφλών ατόμων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τυφλοί 
στο Νομό Ηρακλείο είναι περίπου 850, στο Νομό Ρεθύμνου 470, στο Νομό Λασιθίου 450 και στο 
Νομό Χανίων 550. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επιλέχθηκαν με σκόπιμη/βολική δειγματοληψία. Ο λόγος είναι 
η πίεση του χρόνου όπου δυσκολεύει την επιλογή άλλης διαδικασίας δειγματοληψίας. Συνολικά, 
λοιπόν, το δείγμα αποτελείται από 40 τυφλά άτομα του Συλλόγου της Περιφερειακής Ένωσης 
Τυφλών Κρήτης. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα μέρη και οι  ερωτήσεις του είναι κλειστού τύπου. 
Το Α’ Μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις και δηλώσεις σχετικά με το προφίλ του ερωτώμενου/ης 
(δημογραφικά στοιχεία). Το Β΄ Μέρος περικλείει  ερωτήσεις και δηλώσεις για τις αντιλήψεις των 
τυφλών σχετικά με την υποστηρικτική τεχνολογία και την εκπαίδευση. Το Γ΄ Μέρος περικλείει 
ερωτήσεις και δηλώσεις για τις αντιλήψεις των τυφλών σχετικά με την υποστηρικτική τεχνολογία 
και την κοινωνικοποίηση. Το Δ΄ Μέρος περικλείει ερωτήσεις και δηλώσεις για τις αντιλήψεις των 
τυφλών σχετικά με την υποστηρικτική τεχνολογία και την επαγγελματική αποκατάσταση. Στο Α’ 
Μέρος χρησιμοποιείται η κατηγοριακή κλίμακα ενώ στα υπόλοιπα Μέρη, η διατακτική κλίμακα και 
πιο συγκεκριμένα, η κλίμακα Likert. Συμπερασματικά, το Α’ Μέρος αντλεί δημογραφικές 
πληροφορίες ενώ τα υπόλοιπα τρία μέρη χωρίζονται στα τρία αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα. 

Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου αξιοποιήθηκε το εγχειρίδιο: Παπαναστασίου, Ε. & 
Παπαναστασίου, Κ., (2016), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, 3η έκδοση, Λευκωσία καθώς και 
συνδυασμός ερωτήσεων από την διπλωματική εργασία της Ζησοπούλου (2007) με θέμα: «Η χρήση 
των νέων τεχνολογιών από τυφλούς χρήστες στο περιβάλλον εργασίας τους». 

Δεν υπήρξε χρόνος για πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η 
δυνατότητα και να αξιολογηθεί το ερωτηματολόγιο όσο γίνεται καλύτερα ως προς την ικανότητά του 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της έρευνας. 

Ωστόσο, η ερευνήτρια έχοντας στο νου την εγκυρότητα, προσπάθησε να ευθυγραμμίσει το 
ερωτηματολόγιο με τα ερευνητικά της ερωτήματα. Ομοίως, και με την αξιοπιστία, προσπάθησε να 
χορηγήσει σαφές ερωτηματολόγιο με επάρκεια χρόνου ώστε σε περίπτωση που επαναληφθεί η 
έρευνα σε παρόμοιες συνθήκες, να διεξαχθούν παρεμφερή αποτελέσματα. 
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2.4. Ανάλυση δεδομένων 
Δημογραφικά Στοιχεία:  

 

 
Σχήμα 2: Φύλλο 

 

 
Σχήμα 3: Ηλικία 

 

 
Σχήμα 4: Οικογενειακή κατάσταση 
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Σχήμα 5: Τόπος διαμονής 

 

 
Σχήμα 6: Εκπαίδευση 

 
Σχήμα 7: Εργάζεστε; 
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Σχήμα 8: Είχατε εκ γενετής πρόβλημα όρασης; 

 

 
Σχήμα 9: Πόσο επηρεάζει η πάθησή σας την ικανότητά σας για ανάγνωση; 

 
Σχήμα 10: Γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille; 

Aπό την άντληση των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος της έρευνας, αξίζει να 
επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (42.5%) δε γνωρίζει καθόλου να 
χρησιμοποιεί το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille.   

Προχωρώντας στα ερευνητικά ερωτήματα, η περιγραφική στατιστική ανάλυση των δηλώσεων 
των ερωτηθέντων έγινε, κυρίως, με βάση την κλίμακα Likert η οποία ήταν πεντάβαθμη και ξεκινούσε 
με 1=Συμφωνώ Απολύτως, 2=Συμφωνώ Λίγο, 3=Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ, 4=Διαφωνώ Λίγο, 
5=Διαφωνώ Απολύτως. Ως λειτουργικό ορισμό, θέτει η ερευνήτρια, το μέσο όρο 2 στα 5 της 
κλίμακας Likert ως θετική απάντηση των αντιλήψεων των τυφλών ατόμων αναφορικά με την 
επιρροή της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική, κοινωνική κι επαγγελματική τους εξέλιξη 
αντιστοίχως. 

Προτού, παρουσιαστούν οι πίνακες με τις δηλώσεις, θα δοθεί μία γενική εικόνα των 
ανταποκρίσεων του δείγματος στα ερευνητικά ερωτήματα, βάσει των εισαγωγικών ερωτήσεων που 
έθετε η ερευνήτρια στους συμμετέχοντες πριν προβεί στις εξειδικευμένες δηλώσεις: 
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Σχήμα 11: Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την εκπαίδευσή σας; 

 
Σχήμα 12: Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνικοποίησή σας; 

 
Σχήμα 13: Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την επαγγελματική σας αποκατάσταση; 

 

Εν συνεχεία, οι πίνακες που κατασκεύασε η ερευνήτρια βάσει των στατιστικών 
αποτελεσμάτων των δηλώσεων είναι οι εξής: 

Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα: Κατά πόσο θεωρούν τα τυφλά άτομα της Περιφερειακής 
Ένωσης Τυφλών Κρήτης ότι η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την εκπαίδευσή τους; 

 
Πίνακας 1 

Δηλώσεις Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Η ψηφιακή τεχνολογία έχει επηρεάσει 
θετικά την εκπαίδευσή μου. 

2,38 1,39 
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Το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει 
στους τυφλούς ικανοποιητική 
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. 

2,88 1,38 

Υπάρχει επαρκής ενημέρωση στα 
σχολεία και τα πανεπιστήμια για τις 
δυνατότητες που προσφέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία στα τυφλά 
άτομα. 

3,28 1,40 

Η ψηφιακή τεχνολογία είναι 
απαραίτητη για την εκπαίδευσή μου. 

1,50 1,05 

 
Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι το δείγμα στέκεται ουδέτερο όσον αφορά την επιρροή που 

δέχεται από την ψηφιακή τεχνολογία . Ακόμα, είναι εμφανής η δυσαρέσκειά του απέναντι στο 
εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν παρέχει ικανοποιητικό εξοπλισμό υποστηρικτικής τεχνολογίας 
καθώς κι επαρκή ενημέρωση. Τέλος, είναι θετική η τάση του δείγματος απέναντι στην αναγκαιότητα 
της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευσή τους. 

Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: Κατά πόσο θεωρούν τα τυφλά άτομα της Περιφερειακής 
Ένωσης Τυφλών Κρήτης ότι η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνικοποίησή τους; 

Πίνακας 2 

Δηλώσεις Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες που 
επιτρέπουν την πρόσβαση στην 
ενημέρωση και την ψυχαγωγία, 
συμβάλλουν  στη μείωση του 
κοινωνικού αποκλεισμού μου. 

2,13 1,25 

Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να 
εξασφαλίσει τη συμμετοχή των 
τυφλών ατόμων στην κοινωνική, 
πολιτική και οικονομική ζωή της 
χώρας. 

1,43 0,80 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών σε 
ολοένα και περισσότερους τομείς της 
σύγχρονης ζωής, εντείνει την 
περιθωριοποίηση των τυφλών 
ατόμων. 

3,18 1,73 

Η ψηφιακή τεχνολογία είναι 
απαραίτητη για την ένταξή μου στο 
κοινωνικό σύνολο. 

1,95 1,26 

 

Στον Πίνακα 2 τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι μοιρασμένα , στη δεύτερη και στην τέταρτη 
δήλωση το δείγμα τείνει θετικά προς την ψηφιακή τεχνολογία ενώ στην πρώτη και την Τρίτη δήλωση 
τείνει αρνητικά θεωρώντας ότι ενδεχομένως οι νέες τεχνολογίες να τους κρατά αποξενωμένους. 

Για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα: Κατά πόσο θεωρούν τα τυφλά άτομα της Περιφερειακής 
Ένωσης Τυφλών Κρήτης ότι η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την επαγγελματική τους 
αποκατάσταση; 
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Πίνακας 3 

Δηλώσεις Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Η ψηφιακή τεχνολογία βοηθά στην 
επαγγελματική κατάρτιση των 
τυφλών ατόμων. 

1,30 0,64 

Η ψηφιακή τεχνολογία είναι 
απαραίτητη για την εργασία μου. 

1,73 1,05 

Ο εργασιακός μου χώρος είναι 
εξοπλισμένος με υποστηρικτικές 
τεχνολογίες  για τους χρήστες με 
προβλήματα όρασης. 

2,83 1,18 

Χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία έχω 
αποκτήσει ίσες ευκαιρίες  για την 
επαγγελματική μου αποκατάσταση 
και την επαγγελματική μου ανέλιξη. 

2,38 1,37 

 

Στον Πίνακα 3 τα αποτελέσματα για την επιρροή της ψηφιακής τεχνολογίας στην 
επαγγελματική αποκατάσταση αναδύουν μία τάση θετική ενώ ταυτόχρονα τονίζεται η ανεπάρκεια 
υποστηρικτικής τεχνολογίας στον εργασιακό χώρο. 

3. Αποτελέσματα/συμπεράσματα 
Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, ένα ικανοποιητικό μέρος του δείγματος δε δείχνει να 

επηρεάζεται ούτε θετικά ούτε αρνητικά από τις νέες τεχνολογίες σχετικά με την εκπαιδευτική τους 
πορεία. Ακόμα, καταδεικνύεται, η πενιχρή ενημέρωση του εκπαιδευτικού συστήματος προς τα τυφλά 
άτομα ως προς τις νέες τεχνολογίες και την εκμάθησή τους. 

Στο ζήτημα της κοινωνικοποίησης, είναι αρκετά τα άτομα του δείγματος που θεωρούν ότι τα 
ψηφιακά μέσα δεν είναι απαραίτητα για την κοινωνικοποίησή τους. Στην επαγγελματική 
αποκατάσταση, οι αντιλήψεις των τυφλών ατόμων τείνουν να συγκλίνουν προς τη θετική επιρροή 
της ψηφιακής τεχνολογίας προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, αναφέρουν ότι ο χώρος εργασίας 
τους χρειάζεται ακόμα αρκετές προσθήκες υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

Η ερευνήτρια είναι δύσκολο να προβεί σε ασφαλή συμπεράσματα λόγω του πολύ μικρού 
δείγματος που αξιοποιήθηκε προς έρευνα. Ωστόσο, θα επιχειρηθεί μία ενδεικτική πρώτη ανάγνωση 
των αποτελεσμάτων . 

Από τα αποτελέσματα διαφαίνεται ότι τα τυφλά άτομα στην Περιφέρεια της Κρήτης είναι 
αρκετά διστακτικά στο να αλλάξουν τις συνήθειες τους και το κράτος με την έλλειψη κατάλληλης 
ενημέρωσης εντείνει αυτό το κλίμα άρνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 42,5%, όπως 
προαναφέρθηκε, δε γνωρίζει να χρησιμοποιεί το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille. Ακόμα, 
μόνο το 30% έχει ανώτατη εκπαίδευση.  

Όπως αναφέρθηκε στην έρευνα της Ζησοπούλου (2007) τα τυφλά άτομα κάνουν λόγο για 
υψηλό κόστος της υποστηρικτικής τεχνολογίας, γεγονός που έρχεται να συμπληρώσει την 
αποτρεπτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών που καταδεικνύει η παρούσα εργασία. 

Τέλος, όπως και στην έρευνα των Crudden και McBroom (1999) παρότι αρκετά χρόνια πριν, 
παρατηρείται όπως και στην παρούσα έρευνα ότι και το δείγμα εκείνων των ερευνητών, είχε 
αναφέρει έλλειψη κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας στο χώρο εργασίας καθώς κι έλλειψη 
γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών από πλευράς των τυφλών ατόμων.  
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https://www.researchgate.net/publication/29466421_Technology_Learning_and_Working_
Blind_and_Vision-Impaired_People's_use_of_Technology 

Παράρτημα (ερωτηματολόγιο) 

Συνοδευτική επιστολή 
Αγαπητές/οί, 
Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Πατρών, στη Σχολή των Επιστημών Αγωγής και πιο συγκεκριμένα, στο Εξ’ 
αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». Στα πλαίσια του 
μαθήματος «Εκπαιδευτική Έρευνα», θα πραγματοποιήσω μια έρευνα σχετικά με τη στάση των 
τυφλών ατόμων του Συλλόγου της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης απέναντι στην επιρροή 
των Νέων Τεχνολογιών αναφορικά με την εκπαιδευτική, κοινωνική κι επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Η έρευνα θα διενεργηθεί αποκλειστικά με τη χρήση ερωτηματολογίου και η διάρκεια της 
συμπλήρωσής του αναμένεται να είναι περίπου ένα τέταρτο. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο 
προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι απαντήσεις σας προορίζονται 
αποκλειστικά για ερευνητική χρήση. 

Η συμμετοχή σας θα διευκολύνει τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και η ειλικρινής και 
προσεκτική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα είναι αρωγός στην έγκυρη και αξιόπιστη εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 

Το επιθυμητό δείγμα στην έρευνα είναι 40 άτομα με προβλήματα όρασης. 
Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. 
Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με την πορεία την έρευνας, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

στο παρακάτω e-mail: SfakianakiKalliopi@yahoo.gr 
Με εκτίμηση, 
Σφακιανάκη Καλλιόπη. 
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(Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Πατρών) 

Ερωτηματολόγιο 
 Θέμα Έρευνας: Διερεύνηση των αντιλήψεων των ατόμων με προβλήματα όρασης της 

Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης, για το κατά πόσο επηρεάζει η ψηφιακή τεχνολογία την 
εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Ερευνητικά Ερωτήματα:  
1. Κατά πόσο θεωρούν τα τυφλά άτομα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης ότι η 

ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την εκπαίδευσή τους; 
2. Κατά πόσο θεωρούν τα τυφλά άτομα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης ότι η 

ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνικοποίησή τους; 
3. Κατά πόσο θεωρούν τα τυφλά άτομα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης ότι η 

ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την επαγγελματική τους αποκατάσταση; 

Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

 Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ.  
 Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της κάθε ομάδας ερωτήσεων. 
 Παρακαλώ απαντήστε με ειλικρίνεια. 

Α΄ μέρος 

Προφίλ ερωτώμενου/ης 
1. Φύλο 

Άντρας Γυναίκα  
2. Ηλικία 

Έως 19 20-39 40-59 60 και άνω  
3. Οικογενειακή κατάσταση 

Έγγαμος/η Άγαμος/η Διαζευγμένος/η Χήρος/α  
4. Τόπος διαμονής 

Νομός Χανίων Νομός Ρεθύμνου Νομός Ηρακλείου Νομός Λασιθίου Άλλο  
5. Εκπαίδευση 

Καμία Απόφοιτος Δημοτικού Απόφοιτος Γυμνασίου Απόφοιτος Λυκείου

Ανώτατη Εκπαίδευση  
6. Εργάζεστε; 

Ναι, εργάζομαι με πλήρη απασχόληση Ναι, εργάζομαι με μερική απασχόληση Όχι

Είμαι συνταξιούχος  
7. Είχατε εκ γενετής πρόβλημα όρασης; 

Ναι  Όχι  
8. Πόσο επηρεάζει η πάθησή σας την ικανότητά σας για ανάγνωση; 

Πλήρως Πολύ Μέτρια Λίγο  
9. Γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille; 

Πλήρως Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου  
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Β΄ μέρος 

Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση των τυφλών ατόμων. 
1. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την εκπαίδευσή σας; 
Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου  

2. Πόσο συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με τις 
παρακάτω δηλώσεις; 

1=Συμφωνώ 
απόλυτα 

2=Συμφωνώ 
λίγο 

3=Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

4=Διαφωνώ 
λίγο 

5=Διαφωνώ 
απόλυτα 

Η ψηφιακή τεχνολογία 
έχει επηρεάσει θετικά 
την εκπαίδευσή μου. 

     

Το εκπαιδευτικό 
σύστημα παρέχει στους 
τυφλούς ικανοποιητική 
πρόσβαση στις νέες 
τεχνολογίες. 

     

Υπάρχει επαρκής 
ενημέρωση στα 
σχολεία και τα 
πανεπιστήμια για τις 
δυνατότητες που 
προσφέρει η ψηφιακή 
τεχνολογία στα τυφλά 
άτομα. 

     

Η ψηφιακή τεχνολογία 
είναι απαραίτητη για 
την εκπαίδευσή μου. 

     

Γ΄ μέρος 

Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στην κοινωνικοποίηση των τυφλών ατόμων. 
1. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνικοποίησή σας; 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου  
2. Πόσο συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με τις 
παρακάτω δηλώσεις; 

1=Συμφωνώ 
απόλυτα 

2=Συμφωνώ 
λίγο 

3=Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

4=Διαφωνώ 
λίγο 

5=Διαφωνώ 
απόλυτα 

Οι υποστηρικτικές 
τεχνολογίες που 
επιτρέπουν την 
πρόσβαση στην 
ενημέρωση και την 
ψυχαγωγία, 
συμβάλλουν  στη 
μείωση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των 
τυφλών ατόμων. 
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Η ψηφιακή τεχνολογία 
μπορεί να εξασφαλίσει 
τη συμμετοχή των 
τυφλών ατόμων στην 
κοινωνική, πολιτική 
και οικονομική ζωή της 
χώρας. 

     

Η χρήση των νέων 
τεχνολογιών σε ολοένα 
και περισσότερους 
τομείς της σύγχρονης 
ζωής, εντείνει την 
περιθωριοποίηση των 
τυφλών ατόμων. 

     

Η ψηφιακή τεχνολογία 
είναι απαραίτητη για 
την ένταξή μου στο 
κοινωνικό σύνολο. 

     

Δ΄ μέρος 

Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στην επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών ατόμων. 

1. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την επαγγελματική σας 
αποκατάσταση; 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου  
2. Πόσο 
συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με 
τις παρακάτω 
δηλώσεις; 

1=Συμφωνώ 
απόλυτα 

2=Συμφωνώ 
λίγο 

3=Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

4=Διαφωνώ 
λίγο 

5=Διαφωνώ 
απόλυτα 

Η ψηφιακή 
τεχνολογία 
βοηθά στην 
επαγγελματική 
κατάρτιση των 
τυφλών 
ατόμων. 

     

Η ψηφιακή 
τεχνολογία 
είναι 
απαραίτητη για 
την εργασία 
μου. 

     

Ο εργασιακός 
μου χώρος 
είναι 
εξοπλισμένος 
με 
υποστηρικτικές 
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τεχνολογίες  
για τους 
χρήστες με 
προβλήματα 
όρασης. 
Χάρη στην 
ψηφιακή 
τεχνολογία έχω 
αποκτήσει ίσες 
ευκαιρίες  για 
την 
επαγγελματική 
μου 
αποκατάσταση 
και την 
επαγγελματική 
μου ανέλιξη. 

     

 
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας! 
 
 

 
ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ 8-9 ΕΤΩΝ 
 

Τσικριτσή Αικατερίνη 
Υποψήφια Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής 

 

Περίληψη 
Σκοπός της έρευνας ήταν ο προσδιορισμός δεικτών και προβλεπτών της διαταραχής της 

δυσαριθμησίας, στην ηλικία των 8-9 ετών, μέσα από τη διερεύνηση των υποκείμενων ικανοτήτων 
στο μη συμβολικό εγγενές αριθμητικό σύστημα ANS και PI, στη συμβολική αριθμητική επεξεργασία 
και στις γνωστικές λειτουργίες, υπό το πρίσμα της σύγκλισης τριών υφιστάμενων θεωριών, ήτοι, του 
ελλείμματος αναπαράστασης μεγεθών, του ελλείμματος πρόσβασης και του μοντέλου των γνωστικών 
ελλειμμάτων. Βάσει μιας σειράς διαγνωστικών ελέγχων, η ομάδα των μαθητών με προφίλ 
δυσαριθμησίας συγκρίθηκε με την ομάδα των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών σε πειραματικά 
έργα, που εμπεριείχαν μετρήσεις του μη συμβολικού συστήματος, της επεξεργασίας συμβολικών 
ποσοτήτων και των γνωστικών λειτουργιών. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι μαθητές με 
δυσαριθμησία παρουσιάζουν μια διακριτή διαφορά των προτύπων ενεργοποίησης των εγγενών 
αριθμητικών συστημάτων, εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις στις συμβολικές αριθμητικές 
αναπαραστάσεις και διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τα δομήματα των γνωστικών 
λειτουργιών. Τα μοντέλα παλινδρόμησης συντείνουν στην πρόβλεψη, μέσα από πέντε προβλεπτές.  

 
Λέξεις κλειδιά: δυσαριθμησία, ANS, Subitizing 

1. Εισαγωγή 
Ενώ η μαθηματική επάρκεια είναι εφικτή στους περισσότερους μαθητές στα πλαίσια της 

τυπικής εκπαίδευσης, η ουσιώδη αυτή γνωστική ικανότητα υπονομεύεται στους μαθητές που 
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εμφανίζουν δυσαριθμησία. Πρόκειται για μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή η οποία, σύμφωνα με το 
DSM – V (2013, σελ 67), εμφανίζεται ως προσδιοριστής της Ειδικής Μαθησιακής Διαταραχής, 
κωδικοποιείται με τον αριθμό 315.1 (F81.2) ως Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή με δυσκολία στα 
μαθηματικά ή/και εναλλακτικά δυσαριθμησία, με δυσκολίες στην αίσθηση των αριθμών, στην 
απομνημόνευση αριθμητικών δεδομένων, στον ακριβή ή ευχερή υπολογισμό και στον ακριβή 
μαθηματικό λογισμό.  

Αν και την τελευταία δεκαετία η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο διανύει μια περίοδο 
μεγαλύτερης ανάπτυξης, πολλά ζητήματα παραμένουν άγνωστα. Μεταξύ αυτών των προβλημάτων 
είναι η ταυτοποίηση της διαταραχής μέσα από αξιόπιστους δείκτες και η συναίνεση σχετικά με την 
υποκείμενη αιτία της διαταραχής. Πολλές υποθέσεις έχουν προταθεί για να εξηγήσουν τις δυσκολίες 
που συναντούν τα παιδιά με δυσαριθμησία. Ένα σώμα ερευνητών υποστηρίζει ότι η δυσαριθμησία 
είναι μονολιθική αναπηρία που προκαλείται από νευρογνωστική δυσλειτουργία (Piazza et al., 2010) 
σε ένα συγκεκριμένο σύστημα αριθμών στον εγκέφαλο (Dehaene, 2011). Στα πλαίσια αυτής της 
νευρογνωστικής προσέγγισης, οι δύο θεωρίες που καθοδηγούν τη σύγχρονη έρευνα στην ερμηνεία 
της φύσης του ελλείμματος της εν λόγω διαταραχής, διαφέρουν ως προς το αν η δυσαριθμησία 
προκαλείται από ένα συγκεκριμένο (βασικό) έλλειμμα στη μη συμβολική αριθμητική διάκριση και / 
ή στη συμβολική επεξεργασία αριθμών. Από την άλλη, υπάρχουν ερευνητές που θεωρούν ότι η 
δυσαριθμησία είναι μια ανομοιογενής διαταραχή η οποία είναι αποτέλεσμα ελλειμμάτων σε γνωστικές 
λειτουργίες (Geary, 2004) 

1.1. Ελλείμματα στο μη συμβολικό αριθμητικό σύστημα ANS και PI 
Βάσει της θεωρητικής προσέγγισης του ελλείμματος στο μη συμβολικό αριθμητικό σύστημα 

(Dehaene, 2011∙ Piazza et al., 2010), η δυσαριθμησία είναι το αποτέλεσμα ελλείμματος 
αναπαράστασης μεγεθών. Σύμφωνα με τον Dehaene (2011, σελ. 29) ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιέχει 
μια αναλογική αναπαράσταση αριθμητικών ποσοτήτων, η οποία μπορεί να συνδεθεί με μια 
πνευματική/εγκεφαλική «αριθμητική γραφή». Αυτή η ικανότητα της αναπαράστασης είναι 
ανεξάρτητη από τα πολλαπλά γραπτά συμβολικά συστήματα (αριθμολέξεις ή αραβικά ψηφία) που 
χρησιμοποιούμε για να συνδιαλλαγούμε αριθμητικά και στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου σε 
προκαθορισμένα εγκεφαλικά, νευρωνικά κυκλώματα, τα οποία εμπλέκονται προλεκτικά στις 
αναπαραστάσεις αριθμητικών μεγεθών (Dehaene, 2011).  

Τη βάση του προλεκτικού (μη συμβολικού) συστήματος αριθμών αποτελούν δύο διακριτά 
συστήματα: Το σύστημα των κατά προσέγγιση αριθμών (Approximate Number System, ANS) και το 
σύστημα παράλληλης εξατομίκευσης (Parallel Individuation, PI) ή σύστημα εντοπισμού αντικειμένων 
(Object Tracking System, OTS). Το σύστημα των κατά προσέγγιση αριθμών (ANS) είναι ένα 
γνωστικό σύστημα που υποστηρίζει την εκτίμηση του μεγέθους μιας ποσότητας (δηλαδή την κατά 
προσέγγιση εκτίμηση της πληθικότητας ενός συνόλου αντικειμένων) (Dehaene, 2011) και 
ταυτόχρονα, την κατά προσέγγιση αποτύπωση και αναπαράσταση των εσωτερικών σχέσεων μεταξύ 
διαφορετικών αριθμητικών ποσοτήτων. Αρχίζοντας η ανάπτυξή του από την πρώιμη βρεφική ηλικία, 
το ANS επιτρέπει σε ένα άτομο να ανιχνεύσει διαφορές μεγέθους μεταξύ δύο ποσοτήτων (π.χ. τα 
παιδιά μπορούν να εκτιμούν ποιο σύνολο έχει περισσότερα αντικείμενα ή και να ξέρουν ότι 
τοποθετώντας ένα επιπλέον αντικείμενο σε ένα σύνολο αντικειμένων τότε έχουμε περισσότερα) 
χωρίς την εμπλοκή της απαρίθμησης. Η ικανότητα του ANS μετριέται με το W που αναπαριστά την 
ακρίβεια των αναπαραστάσεων κάθε ανθρώπου. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του W τόσο μεγαλύτερη 
είναι η ικανότητα διάκρισης του ατόμου, ενώ αντίθετα μεγάλες τιμές στο W δείχνουν μειωμένη 
οξύτητα (Libertus et al., 2013).  

Το ANS αξιολογείται συνήθως χρησιμοποιώντας ένα μη συμβολικό έργο σύγκρισης 
κουκκίδων, όπου ζητείται από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν την αριθμητικά μεγαλύτερη διάταξη 
κουκκίδων σε χρόνους που δεν επιτρέπουν την καταμέτρηση.  

Δύο ενδιαφέροντα συμπεριφορικά φαινόμενα που παρατηρούνται από τη σύγκριση είναι το 
φαινόμενο της επίδρασης της απόστασης (distance effect) και το φαινόμενο της επίδρασης του 
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μεγέθους (size effect) (Krajcsi et al., 2016). Η επίδραση της απόστασης αναφέρεται στο γεγονός ότι 
είναι ευκολότερη και ταχύτερη η διάκριση μεταξύ ποσοτήτων όσο μεγαλώνει η αριθμητική 
απόσταση μεταξύ τους (π.χ. είναι ευκολότερη η σύγκριση 3 κουκκίδων με 8 απ’ ότι η σύγκριση 3 
κουκκίδων με 5). Η επίδραση του μεγέθους αναφέρεται στην παρατήρηση ότι είναι ευκολότερη η 
διάκριση μικρών ποσοτήτων έναντι μεγαλύτερων παρά την ίδια αριθμητική απόσταση (π.χ. είναι 
ευκολότερη η σύγκριση 3 κουκκίδων με 5 απ’ ότι η σύγκριση 23 με 25) (Krajcsi  et al., 2016). 

Το δεύτερο σύστημα PI ή OTS είναι επίσης ένα μη συμβολικό εγγενές σύστημα, που 
επιτρέπει την ακριβή και ταχεία διάκριση μιας μικρής ποσότητας αντικειμένων (Piazza et al., 2010) 
μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται subitizing. Η λέξη subitizing προέρχεται από τη λατινική 
λέξη Subito που σημαίνει «αμέσως», «ξαφνικά», και αναφέρεται στην ικανότητα της άμεσης (με μια 
ματιά) αντίληψης μιας μικρής ομάδας αντικειμένων (1 έως και 4 αντικείμενα), ακόμη και όταν ο 
ρυθμός παρουσίασης των ερεθισμάτων είναι πολύ σύντομος. 

Στα πλαίσια αυτής της νευρογνωστικής προσέγγισης, τα παιδιά με δυσαριθμησία έχουν 
ελλειμματικό ANS ή και PI.   

1.2. Υπόθεση ελλείμματος πρόσβασης στην επεξεργασία συμβολικών αριθμών  
Βασική παραδοχή της θεωρίας της έλλειψης πρόσβασης επεξεργασίας συμβολικών αριθμών, 

είναι ότι τα παιδιά με δυσαριθμησία δεν αναπτύσσουν επαρκώς ένα σύστημα αναπαράστασης και 
επεξεργασίας συμβολικών αριθμών, που είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από το μη συμβολικό 
σύστημα (Noël, & Rousselle, 2011).  

Η συμβολική έννοια του αριθμού αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης των 
ποσοτήτων με τη χρήση αφηρημένων πολιτισμικών σύμβολων, όπως οι λέξεις και τα αραβικά ψηφία, 
και γίνεται αντιληπτή σε εργασίες στις οποίες οι αριθμολέξεις και τα αριθμητικά σύμβολα 
χρησιμοποιούνται ενεργά για να αντιπροσωπεύσουν μια ποσότητα (Noël, & Rousselle, 2011).  

Στα πλαίσια αυτής της υπόθεσης, τα παιδιά με δυσαριθμησία μπορούν να έχουν άθικτο μη 
συμβολικό σύστημα αντιπροσώπευσης της ποσότητας, αλλά αποτυγχάνουν να κάνουν τη σύνδεση 
αυτού και των νεοαποκτηθέντων συμβολικών αναπαραστάσεων, εξαιτίας δυσχέρειας στον τρόπο που 
ο εγκέφαλος συνδέει τις έννοιες της ποσότητας με τα σύμβολα των αριθμών, ή στο πώς αντιστοιχίζει 
τους αριθμούς με λεκτικά ή χωρικά σχήματα (De Smedt, & Gilmore, 2013).  

Προς το παρόν οι ενδείξεις για την ορθότητα της μιας ή της άλλης θεωρίας είναι 
αντικρουόμενες.  

1.2. Μοντέλο των γνωστικών ελλειμμάτων 
Σύμφωνα με το μοντέλο των γνωστικών ελλειμμάτων το έλλειμμα των αριθμητικών 

δεξιοτήτων στη δυσαριθμησία, διαμεσολαβείται από ελλείμματα σε γνωστικές λειτουργίες. Η μνήμη, 
ανάμεσα σε αυτές αποτελεί την κυρίαρχη λειτουργία που έχει εξεταστεί σε συνάρτηση με τα 
προβλήματα στα μαθηματικά, καθώς διάφορες συνιστώσες αυτής είναι κρίσιμες τόσο κατά τη 
διάρκεια των μαθηματικών συλλογισμών όσο και των μαθηματικών διαδικασιών (Szücs et al., 2016). 

Το 1974, οι Baddeley και Hitch διατύπωσαν το ευρέως αποδεκτό θεωρητικό μοντέλο της 
εργαζόμενης μνήμης αποδίδοντάς της το χαρακτηρισμό ενός σύνθετου αλλά και ευέλικτου 
συστήματος. Η σύνθετη δομή της περιλαμβάνει το Κεντρικό Εκτελεστικό Σύστημα, που είναι ένα 
σύστημα ελέγχου και προσοχής το οποίο συντονίζει δύο υποτελή συστήματα τα οποία ευθύνονται 
για την προσωρινή αποθήκευση διαφορετικών ομάδων πληροφοριών. Αυτά τα δύο υποτελή 
συστήματα είναι: α) το φωνολογικό, που είναι υπεύθυνο για τη συγκράτηση και το χειρισμό των 
λεκτικών πληροφοριών και β) το οπτικοχωρικό σημειωματάριο, που είναι υπεύθυνο για τη 
συγκράτηση και το χειρισμό των οπτικών πληροφοριών. Αυτά τα δύο υποσυστήματα επεξεργάζονται 
τα διαφορετικά είδη πληροφοριών κατά παράλληλο, αλλά και εντελώς ανεξάρτητο τρόπο. 

Ο Geary (2004) στηριζόμενος σε αυτό το μοντέλο υποστηρίζει ότι οι αδυναμίες χειρισμού 
εννοιών ή διαδικασιών στο πεδίο των μαθηματικών σχετίζονται με υποκείμενες ελλείψεις τόσο στο 
κεντρικό εκτελεστικό σύστημα όσο και στα δύο υποτελή συστήματα της εργαζόμενης μνήμης,  
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1.3. Προηγούμενες έρευνες 
Την τελευταία δεκαετία, η σύγχρονη έρευνα που εστίασε στην αναγνώριση και ανάλυση των 

ελλειμμάτων των παιδιών με δυσαριθμησία έχει να προσφέρει αντικρουόμενα και αντιφατικά 
αποτελέσματα. Προς την υποστήριξη της υπόθεσης της ελλειμματικής αναπαράστασης μεγέθους 
(ANS ή και PI), ερευνητές βρήκαν δυσλειτουργία στα μη συμβολικά έργα υποστηρίζοντας πως αυτό 
το έλλειμμα διαφοροποιεί τα παιδιά με δυσαριθμησία από τους τυπικούς συνομήλικους (Libertus et 
al., 2013), σε αντίθεση με άλλες μελέτες που διαπίστωσαν δυσλειτουργία στα συμβολικά έργα προς 
υποστήριξη της υπόθεσης της έλλειψης πρόσβασης (De Smedt, & Gilmore, 2013∙ Olsson et al., 
2016).  

Αξίζει να αναφερθεί ότι δύο μελέτες όπως των Landerl και συν. (2009), καθώς και των 
Mussolin και συν. (2010b)  βρήκαν ελλείμματα τόσο σε μη συμβολικά έργα όσο και σε συμβολικά, 
υποστηρίζοντας ωστόσο η πρώτη, ότι το ελλειμματικό ANS είναι αυτό που οδηγεί στην ελλειμματική 
συμβολική απόδοση των μαθητών με δυσαριθμησία, ενώ η δεύτερη, ότι είναι έλλειμμα πρόσβασης 
στις συμβολικές δεξιότητες, καθώς τα παιδιά αποτυγχάνουν να κάνουν σύνδεση μεταξύ συμβολικών 
αριθμών και των αναπαραστάσεών τους.  

Ακόμη σημαντικότερα κάποιες μελέτες έδειξαν μεγαλύτερες επιδράσεις του φαινομένου 
απόστασης / μεγέθους στα παιδιά με δυσαριθμησία σε σχέση με τους τυπικούς συνομήλικους 
(Ashkenazi et al., 2009) ενώ οι Canizares και συν. (2013), δε βρήκαν διαφοροποιημένη επίδραση 
απόστασης και μεγέθους, αλλά βραδύτητα στο χρόνο της απάντησης κατά τη διάρκεια σύγκρισης 
αραβικών ψηφίων. 

Σε αντίθεση με τα ευρήματα του ελλειμματικού ANS, έρευνα των Noël και Rousselle (2011) 
υποδεικνύει ότι τα ελλείμματα στις συμβολικές και ακριβείς αναπαραστάσεις προηγούνται των 
διαταραχών στο ANS. Τα συμβολικά ελλείμματα είναι παρόντα στις ηλικίες των 6-7 με ανεπηρέαστη 
οξύτητα ANS ενώ η μειωμένη οξύτητα του ANS αποδεικνύεται μόνο σε δείγματα παιδιών ηλικίας 
10 ετών και άνω (De Smedt, & Gilmore, 2013∙ Olsson et al., 2016).  

Ασυνεπή είναι τα ευρήματα μέσα στη βιβλιογραφία και για τις γνωστικές λειτουργίες, καθώς 
μερικές μελέτες βρήκαν ελλείμματα στη μνήμη εργασίας σε παιδιά με δυσαριθμησία (Geary, 2004), 
ενώ άλλες δεν έχουν βρει ελλείμματα σε σύγκριση με τους τυπικούς συνομήλικους (Landerl et al., 
2004).  

Για να κατανοήσουμε περαιτέρω το ασυνεπές των ευρημάτων θα πρέπει να δούμε τις 
συνεισφορές διαφορετικών πτυχών της μνήμης εργασίας. Για παράδειγμα, οι Mammarella και συν. 
(2015), διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με δυσαριθμησία είχαν ελλείμματα στην οπτικο-χωρική μνήμη 
εργασίας σε σύγκριση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές, αλλά όχι στη λεκτική μνήμη 
εργασίας ή στη λεκτική βραχυπρόθεσμη μνήμη, εν αντιθέσει με έρευνες του Geary και των συν. 
(2012). Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση οι Peng και συν. (2016), διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με 
δυσαριθμησία εμφανίζουν προβλήματα με τη λεκτική μνήμη εργασίας, όταν πρέπει να ανακαλέσουν 
ψηφία και όχι με εργασίες μέτρησης της λεκτικής μνήμης όπου υπάρχει η ακρόαση και η ανάκληση 
λέξεων. 

Συνολικά, τα ευρήματα ερευνών που υποστηρίζουν μεμονωμένα τις τρεις θεωρίες είναι 
αντιφατικά, καθιστώντας δύσκολη την εξαγωγή ισχυρών συμπερασμάτων σχετικά με τα βασικά 
ελλείμματα και τους δείκτες εκείνους που διαφοροποιούν τα παιδιά με δυσαριθμησία από τους 
τυπικούς συνομήλικους. 

2. Η παρούσα έρευνα 
Στην εν λόγω έρευνα επιχειρήθηκε να προσδιοριστούν οι δείκτες και προβλεπτές της 

διαταραχής της δυσαριθμησίας, στην ηλικία των 8-9 ετών, υπό το πρίσμα της σύγκλισης των τριών 
υφιστάμενων θεωριών. Βάσει μιας σειράς διαγνωστικών ελέγχων οι μαθητές οι οποίοι 
ταξινομήθηκαν ως μαθητές με προφίλ δυσαριθμησίας συγκρίθηκαν με την ομάδα των τυπικά 
αναπτυσσόμενων μαθητών σε πειραματικά έργα για τη μέτρηση της μη συμβολικής αριθμητικής 
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διάκρισης, της συμβολικής αριθμητικής επεξεργασίας και των γνωστικών λειτουργιών. Η θεωρητική 
λογική της έρευνας, θεμελιώνεται στο μεταθετικιστικό παράδειγμα έρευνας με επιλογή της 
εμπειρικής ερευνητικής μεθόδου. 

2.1. Μέθοδος 
2.1.1. Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 60 μαθητές, ηλικίας 8-9 ετών, οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα 
μαθητών με δυσαριθμησία, (34 αγόρια, 26 κορίτσια Μ.Η = 101,53 μήνες, Τ.Α. = 1,17) και 60 μαθητές 
την ομάδα τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών (29 αγόρια, 31 κορίτσια Μ.Η = 101,8 μήνες, Τ.Α. = 
1,25). Οι μαθητές ήταν άπταιστοι ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, με φυσιολογική οπτική οξύτητα 
και χωρίς απώλεια ακοής. Τα παιδιά με ιστορικό άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών όπως: 
ΔΕΠ-Υ, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Δυσλεξία ή ιστορικό νευρολογικής ή ψυχιατρικής 
διαταραχής, αποκλείστηκαν από τη μελέτη.  

Για τον εντοπισμό των δύο ομάδων μαθητών διεξήχθη ένας διαγνωστικός μαθηματικός έλεγχος 
αποτελούμενος από τρεις υποδοκιμές: υπολογισμός πράξεων, επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 
και αριθμητική ευχέρεια. Επίσης, διεξήχθη ένας έλεγχος τη μη λεκτικής νοημοσύνης με τις 
προοδευτικές μήτρες του Raven και έλεγχος της αναγνωστικής ικανότητας με το Τεστ Ανάγνωσης 
Τεστ-Α. Τα παιδιά με βαθμολογία στο τεστ μαθηματικών ικανοτήτων από το 10ο εκατοστημόριο και 
κάτω, μη λεκτική νοημοσύνη >85 (οι μαθητές έπρεπε να έχουν το απαιτούμενο επίπεδο της μη 
λεκτικής νοημοσύνης ως ένδειξη απουσίας γενικών νοητικών δυσλειτουργιών), και βαθμολογία στο 
τεστ αναγνωστικών ικανοτήτων από το 25ο εκατοστημόριο και πάνω και στους δύο δείκτες του τεστ, 
ταξινομήθηκαν στην ομάδα παιδιών με δυσαριθμησία.  

2.1.2. Διαδικασία-Ερευνητικά εργαλεία 
Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματώθηκε από τον Φεβρουάριο του 2019 έως 

και τον Απρίλιο 2019, μέσω μιας σειράς εργαλείων που σκοπό είχαν – μετά την ανίχνευση των 
συμμετεχόντων - να μετρήσουν την ικανότητα της μη συμβολικής αριθμητικής διάκρισης (δοκιμασία 
w-οξύτητα διάκρισης μεγεθών, δοκιμασία subitizing, την ικανότητα της επεξεργασίας συμβολικών 
ποσοτήτων (την ικανότητα της απαρίθμησης, της σύγκρισης μονοψήφιων αριθμών, της σύγκρισης 
διψήφιων αριθμών, την επίδραση απόστασης και μεγέθους των αριθμών και την αντίστροφη 
καταμέτρηση), την ικανότητα των γνωστικών λειτουργιών (λεκτική μνήμη εργασίας, οπτικοχωρική 
μνήμη εργασίας και τις επιτελικές λειτουργίες της αναστολής, της προσοχής-ταχύτητα επεξεργασίας 
και της γνωστικής εναλλαγής). Η σειρά οδηγιών στο πλαίσιο των συνεδριών ήταν η ίδια για όλα τα 
παιδιά και όλες οι δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία των παιδιών. 

2.2. Αποτελέσματα-Ερμηνεία 
Στον Πίνακα 1. (βλ. Παράρτημα) παρουσιάζονται οι μέσες τιμές, οι τυπικές αποκλίσεις και ο 

έλεγχος Mann-Whitney των μεταβλητών της μη συμβολικής αριθμητικής διάκρισης, στους μαθητές 
που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως μαθητές με δυσαριθμησία και στους τυπικούς μαθητές. Βάσει του 
συγκριτικού ελέγχου Mann-Whitney, διαπιστώνεται σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο πληθυσμών 
(p = 0,0001 < 0,05), στο προσεγγιστικό σύστημα αριθμών (ANS). Οι μαθητές με δυσαριθμησία 
εμφανίζουν υψηλό W, το οποίο δείχνει τη μικρή ικανότητα διάκρισης μεγεθών και μεγάλους χρόνους 
κατά τη διάκριση (R.T. W). Σύμφωνα με τους Rousselle και Noël (2011), τα παιδιά με δυσαριθμησία 
κάτω των δέκα ετών δεν παρουσιάζουν διαφορές στο προσεγγιστικό σύστημα των αριθμών. Σε 
αντίθεση με την υπόθεση της έλλειψης πρόσβασης, τα παρόντα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι οι 
μαθητές με δυσαριθμησία ηλικίας 8-9 ετών εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερες μέσες τιμές w - που 
δείχνει τις ανακριβείς απαντήσεις των μαθητών, όταν πρέπει να κρίνουν ποιες από τις δύο 
αριθμητικές διατάξεις είναι μεγαλύτερη, σε σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομήλικους. 
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Οι μαθητές με δυσαριθμησία διαφοροποιούνται σημαντικά και ως προς το δεύτερο εγγενές μη 
συμβολικό σύστημα, αυτό της παράλληλης εξατομίκευσης (PI) (p = 0,0001 < 0,05), καθώς 
εμφανίζουν σημαντικά μικρότερη ικανότητα ταχείας και ακριβούς εκτίμησης μιας ποσότητας 1-4 
κουκκίδων, χωρίς προσφυγή στην καταμέτρηση (Subitizing) και διπλάσιους χρόνους κατά την 
εκτίμηση. Αυτό το εύρημα συμφωνεί με ανάλογα αποτελέσματα ερευνητικών προσπαθειών στο 
χώρο του εξωτερικού (Ashkenazi et al., 2016), και έρχεται σε διαφωνία με άλλα (Landerl, et al., 
2004∙ Olsson et al., 2016). Δεδομένου ότι στην παρούσα έρευνα τα παιδιά με δυσαριθμησία 
εμφανίζουν σημαντικά μικρότερη ικανότητα ταχείας και ακριβούς διάκρισης 1-4 κουκκίδων και 
μεγαλύτερες αυξήσεις στο χρόνο απόκρισης των 1-4 κουκίδων, η πιθανότερη εξήγηση είναι μια 
ανώριμη ανάπτυξη της ικανότητας Subitizing, όπως προβλέπει η θεωρία του ελλείμματος 
αναπαράστασης (Dehaene, 2011). 

Από την άλλη, η διερεύνηση των διαφορών μεταξύ τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών και 
μαθητών με προφίλ δυσαριθμησίας στην επεξεργασία συμβολικών αναπαραστάσεων, μέσω του 
ελέγχου Mann-Whitney, καταδεικνύει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για το σύνολο των 
μεταβλητών (p = 0,0001 < 0,05) (βλ. Παράρτημα, Πίνακα 2.). Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι οι χαμηλές επιδόσεις στις συμβολικές αριθμητικές αναπαραστάσεις ή η αδυναμία πρόσβασης σε 
τέτοιες αναπαραστάσεις από αριθμητικά σύμβολα, οι οποίες εντοπίζονται στους υψηλούς χρόνους 
που χρειάζονται οι μαθητές στην απαρίθμηση, στη σύγκριση των μονοψήφιων και διψήφιων 
αριθμών, στις μεγαλύτερες επιδράσεις των φαινομένων της απόστασης και του μεγέθους των 
αριθμών, στα απαριθμητικά λάθη και με την αναγνώριση ότι η αντίστροφη καταμέτρηση εμφανίζει 
το υψηλότερο ποσοστό διαφοράς, συνιστούν σημαντικές πηγές μαθηματικών μηχανισμών που 
σχετίζονται με την κακή αριθμητική απόδοση κι επομένως αποτελούν σημαντικούς δείκτες 
διαφοροποίησης των δύο ομάδων μαθητών. Αυτό το εύρημα συγκλίνει με αποτελέσματα ερευνών 
στον διεθνή χώρο (Noël, & Rousselle, 2011∙ Olsson et al., 2016). 

Τα τρέχοντα αποτελέσματα της μελέτης, παρέχουν υποστήριξη του μοντέλου των γνωστικών 
ελλειμμάτων, καθώς αποκαλύπτεται στατιστικά σημαντική διαφορά στα δομήματα των γνωστικών 
λειτουργιών, μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών (p = 0,0001 < 0,05) (βλ. Παράρτημα, Πίνακα 3.). Τα 
παιδιά με δυσαριθμησία επιδεικνύουν σημαντικά ελλείμματα στη λεκτική εργαζόμενη μνήμη 
αριθμών, στη λεκτική εργαζόμενη μνήμη λέξεων αλλά και στην οπτικοχωρική μνήμη εργασίας 
Συγκεκριμένα το εύρος της μνήμης αριθμών κυμαίνεται μεταξύ 2 έως 3 αριθμών με την ανάκληση 
αυτών και με την αντίστροφη σειρά σε αντίθεση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομήλικους 
που το εύρος της λεκτικής εργαζόμενης μνήμης αριθμών είναι 4 έως 6 αριθμούς.  

Ένα σημαντικό ζήτημα στον τομέα των γνωστικών επεξεργασιών της παρούσας έρευνας είναι 
οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών στις επιτελικές λειτουργίες. Οι μαθητές με τη 
διαταραχή, εμφανίζουν λάθη στο αριθμητικό έργο αναστολής του φυσικού μεγέθους του αριθμού, 
όπου πρέπει να διακρίνουν τον μεγαλύτερο ποσοτικά μεταξύ δύο αριθμών που διαφέρουν 
αντιληπτικά σε μέγεθος (π.χ. το 3 με το 2) σε αντίθεση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους 
συνομήλικους. Η παρουσία λαθών στην ασυμφωνία του (αριθμητικού) μεγέθους των αριθμών κατά 
τη σύγκριση, υποδηλώνει ότι η άσχετη πληροφορία μεγέθους του αριθμού δεν έχει υποστεί αυτόματη 
επεξεργασία στους μαθητές με τη διαταραχή. 

Στην επιτελική λειτουργία της Προσοχής – Ταχύτητα Επεξεργασίας, τα ευρήματα 
τεκμηριώνουν μια σημαντική έκπτωση τόσο στην προσοχή των συγκεκριμένων μαθητών όσο και 
στην ταχύτητα με την οποία επεξεργάζονται τα ερεθίσματα. Στην επιτελική λειτουργία της 
Γνωστικής Εναλλαγής, που εξετάστηκε με το trail making test, παρατηρείται μεγάλη ποσοστιαία 
διαφορά (60,66%). Στη συγκεκριμένη συνθήκη του τεστ ο συμμετέχοντας πρέπει να συνδέσει 24 
κύκλους (οι 12 κύκλοι περιέχουν αριθμούς και οι 12 γράμματα) όσο πιο γρήγορα μπορεί, 
εναλλάσσοντας γράμματα και αριθμούς (π.χ. 1-Α-2-Β-3-Γ κ.λ.π.). Η επίδοση σε αυτή τη συνθήκη 
μετριέται με τον χρόνο, δηλαδή πόσα δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
(Bowie, & Harvey, 2006), με αποδεκτό χρόνο ολοκλήρωσης μικρότερο των 273 δευτερολέπτων. Οι 
μαθητές με δυσαριθμησία δυσκολεύονται να εναλλάσσονται μεταξύ γραμμάτων και αριθμών ενώ οι 



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

117 

χρόνοι ολοκλήρωσης ξεπερνούν κατά πολύ τους αποδεκτούς χρόνους ολοκλήρωσης του τεστ 
(Bowie, & Harvey, 2006).  

Στον Πίνακα 4. (βλ. Παράρτημα), παρουσιάζεται το τελικό μοντέλο πρόβλεψης της 
δυσαριθμησίας stepwise παλινδρόμησης, το οποίο αποκαλύπτει πέντε μεταβλητές στην πρόβλεψη 
αυτής. Τα ευρήματα παλινδρόμησης της μελέτης, με την αμοιβαία συνεισφορά της ικανότητας της 
μη συμβολικής αριθμητικής διάκρισης, της συμβολικής αριθμητικής επεξεργασίας και των 
γνωστικών λειτουργιών, αναδεικνύουν ως σημαντικότερο προβλέπτη την ικανότητα Subitizing, και 
ακολουθούν η γνωστική εναλλαγή, η επίδραση της απόστασης 1 ψηφίου, ο χρόνος απόκρισης της 
ικανότητας Subitizing, και ο χρόνος απόκρισης κατά τη διάκριση ποσοτήτων, ως προβλέπτες που 
συνεισφέρουν στην πρόβλεψη.  

Αυτά τα ευρήματα, μοναδικά στη βιβλιογραφία στην πρόβλεψη της δυσαριθμησίας με την 
αμοιβαία διαπλοκή των τριών μοντέλων, παρέχουν περαιτέρω υποστήριξη στον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της διαταραχής και στη χρησιμότητα των παραπάνω δεικτών ως σημαντικές επιρροές στη 
μαθηματική ικανότητα των μαθητών με προφίλ δυσαριθμησίας.  

3. Συζήτηση-Συμπεράσματα-Εισηγήσεις 
Υπό το φως των παραπάνω ευρημάτων της τρέχουσας μελέτης, οι μαθητές με δυσαριθμησία 

παρουσιάζουν μια αναπαραστατική εξασθένιση αριθμητικών μη συμβολικών μεγεθών, η οποία 
συνιστά μια διακριτή διαφορά των προτύπων ενεργοποίησης των δύο εγγενών αριθμητικών 
συστημάτων (ANS και PI), σε σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομήλικους.  

Στον τομέα των συμβολικών επεξεργασιών εμφανίζουν ασαφείς αναπαραστάσεις αριθμητικών 
μεγεθών και μεταβλητότητα αυτών κατά την αύξηση τους, καθώς και αδυναμία σχηματισμού της 
γραμμικής αριθμογραμμής κατά την πραγματοποίηση συμβολικών τοποθετήσεων με την αντίστροφη 
σειρά.  

Η εστίαση στις διαφορές στις γνωστικές επεξεργασίες μεταξύ παιδιών τυπικής ανάπτυξης και 
παιδιών με δυσαριθμησία, αποκαλύπτει ότι η εργαζόμενη μνήμη και οι επιτελικές λειτουργίες 
εμπλέκονται ως βασικοί μηχανισμοί που υπογραμμίζουν τις διαφορές στη μαθηματική γνώση των 
παιδιών με τη διαταραχή.  

Βάσει των ευρημάτων, η παρούσα μελέτη καταλήγει σε συμπεράσματα και εισηγήσεις γύρω 
από τους ακόλουθους άξονες: (α) Σε μια διαγνωστική διαδικασία ορθής διάκρισης των περιπτώσεων 
μαθητών με προφίλ δυσαριθμησίας στην ηλικία των 8-9 ετών, από τυπικά αναπτυσσόμενους 
μαθητές, τα ευρήματα της έρευνας συντείνουν στον έλεγχο των μη συμβολικών, συμβολικών και 
γνωστικών επεξεργασιών για τον εντοπισμό σημαντικών διαφοροποιητικών, αξιολογικών στοιχείων 
της διάκρισης των μαθητών με τη διαταραχή. (β) Από μόνος του ο δείκτης της συμβολικής 
αριθμητικής επεξεργασίας, απουσία των ελλειμμάτων στο μη συμβολικό αριθμητικό σύστημα, δεν 
είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της διαταραχής, καθώς ελλείμματα σε συμβολικές αριθμητικές 
επεξεργασίες μπορεί να έχουν και οι μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά και των οποίων οι 
χαμηλές επιδόσεις να οφείλονται σε εξωγενείς επιδράσεις. (γ) Καθίστανται αναγκαίοι μελλοντικοί 
σχεδιασμοί διαχρονικής έρευνας που θα συμπεριλαμβάνει δείγματα μαθητών 7 – 12 ετών. Οι 
σχεδιασμοί αυτοί θα προσέφεραν πληροφορίες με μεγαλύτερη σαφήνεια αναφορικά με τις 
μεταβλητές που συνεισφέρουν στην πρόβλεψη της διαταραχής σε μικρότερες και μεγαλύτερες 
ηλικίες και κατά συνέπεια θα συνεισέφεραν στην καλύτερη αξιολόγηση των μαθητών κατά τα χρόνια 
των σπουδών τους στο δημοτικό.  
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Παράρτημα 
 

Πίνακας 1. Μέσες τιμές (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), Mann-Whitney U και P-value των ικανοτήτων στη μη συμβολική 
αριθμητική διάκριση των μαθητών με δυσαριθμησία και των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών 

 Μαθητές με δυσαριθμησία Τυπικοί μαθητές   
 Ν=60 Ν=60   
 M SD M SD Mann-

Whitney U 
P-value  

W Οξύτητα ANS 0,6520 0,51852 0,328 0,08594 546,5 0,0001 
R.T W  2934,20 635,35107 1.412,5167 189,3522 0,0001 0,0001 
Ικανότητα Subitizing 19,6167 4,75890 32 0,00 0,0001 0,0001 
RT Subitizing 114282 34273,39820 53.762,93 4560,65236 0,0001 0,0001 

 
Πίνακας 2. Μέσες τιμές (M), Τυπικές αποκλίσεις (SD), Mann-Whitney U και P-value των ικανοτήτων στη συμβολική 

αριθμητική επεξεργασία των μαθητών με δυσαριθμησία και των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών 
 

 
 

Πίνακας 3. Μέσες τιμές (M), Τυπικές αποκλίσεις (SD), Mann-Whitney U και P-value στις γνωστικές λειτουργίες  μαθητών με 
δυσαριθμησία και  τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών 

 
 Μαθητές με δυσαριθμησία 

(Ν=60) 
Τυπικοί μαθητές 

(Ν=60) 
  

 M SD M SD Mann-
Whitney  

P-
value 

 Μαθητές με δυσαριθμησία 
(Ν=60) 

Τυπικοί μαθητές 
(Ν=60) 

  

 M SD M  SD Mann-
Whitney 

P-value 

Ικανότητα Απαρίθμησης 8,5833 1,5215 10 0,000 810 0,0001 
RT Απαρίθμησης 118.146,816 12.333,6973 52.795,95 3.045,97 0,0001 0,0001 
Ικανότητα Σύγκρισης Μονοψήφιων  25,6167 6,17565 32 0,000 300 0,0001 
Επίδραση απόστασης 1 αριθμού 41.092,483 4.134,04 24.314,48 2.736,69 0,0001 0,0001 
Επίδραση απόστασης 4-5 αριθμών 29.618,00 1.877,2342 14.714,8 2.394,31 0,0001 0,0001 
Ικανότητα Σύγκρισης Διψήφιων 16,5667 5,44733 32 0,000 0,0001 0,0001 
Επίδραση απόστασης 1 ψηφίου 44.100,75 2.693,0813 33.109,83 2.343,33 0,0001 0,0001 
Επίδραση απόστασης 4-5 ψηφίων 35.813,4333 3.163,7631 22.526,03 1.753,74 0,0001 0,0001 
Επίδραση Μεγέθους 26.729,6 3.077,7315 14.282,66 3.030,34 0,0001 0,0001 
Αντίστροφη Καταμέτρηση 7 4,62125 20 0,000 0,0001 0,0001 
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Μνήμη Αριθμών 1,2833 0,88474 6,9167 0,99646  0,0001 0,0001 
Μνήμη Λέξεων 2,3167 0,83345 6,1 0,752 0,0001 0,0001 
Οπτικοχωρική Μνήμη 1,975 0,5556 3,125 0,557 324 0,0001 
Ικανότητα Αναστολής 22,25 8,12951 32 0,000 480 0,0001 
RT Αναστολής 122.348,1333 41.752,148 53.708,8 2.952,58 0,0001 0,0001 

Προσοχή – Ταχύτητα Επ/σίας 178,8 36,43373 61,8 10,549 0,0001 0,0001 
Γνωστική Εναλλαγή 432,7333 57,36971 170,01 39,634 0,0001 0,0001 

 
Πίνακας 4.: Τελικό μοντέλο πρόβλεψης της δυσαριθμησίας stepwise παλινδρόμησης 

Μεταβλητές μη συμβολικής 
αριθμητικής διάκρισης, 
μεταβλητές συμβολικών 
αριθμητικών αναπαραστάσεων 
και μεταβλητές γνωστικών 
λειτουργιών 

R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

R 
Square 
Change 

1 Ικανότητα Subitizing ,924 ,853 ,851 ,7113 ,853 
2 Γνωστική Εναλλαγή ,942 ,887 ,883 ,6302 ,034 
3 Επίδραση απόστασης 1 ψηφίου ,952 ,906 ,900 ,5807 ,019 
4 R.T Subitizing ,956 ,914 ,908 ,5589 ,009 
5 R.T W ,960 ,922 ,914 ,5385 ,008 

 
 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
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Περίληψη 
   Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, γνωστή και ως ψηφιακή επανάσταση, είχε ως απόρροια 

την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Σήμερα, το 
ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας ακολουθώντας την πορεία της τεχνολογικής προόδου έχει 
προσανατολίσει το πεδίο δράσης της στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ειδικότερα στη χρήση 
του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα οποία ως εργαλεία επικοινωνίας, 
πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται πλέον σε πολλούς τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Κάτω από το νέο αυτό πρίσμα οι μέθοδοι εκμάθησης οφείλουν να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, με τεχνικές που εναρμονίζονται στη νέα ψηφιακή εποχή. Η 
παιχνιδοποίηση (gamification) είναι μία νέα τάση η οποία κερδίζει καθημερινά έδαφος προς αυτό το 
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σκοπό. Η μέθοδος αυτή αφορά στη μετατροπή της γνώσης που θέλει ο εκπαιδευτικός να διδάξει σε 
παιχνίδι. Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε πως η χρήση των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών μπορούν να συμβάλλουν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την κάλυψη βασικών, 
διαγνωστικών και άλλων εκπαιδευτικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Παιχνιδοποίηση, Ειδική Αγωγή, Κοινωνικός Λειτουργός. 
 

1. Εισαγωγή 
Η άσκηση της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας κρίνεται συχνά από πολλούς μαθητές, 

διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης, ως αναποτελεσματική και ανιαρή. Σε αυτό έχουν συμβάλει 
καταλυτικά οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, η αλλαγή πολλών συνηθειών 
των μαθητών, καθώς και ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχονται καθημερινά μέσω του 
Διαδικτύου. Αν και πολλοί εκπαιδευτικοί αναζητούν συνεχώς καινοτόμες εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις, είναι γεγονός πως σε μεγάλο βαθμό τα σημερινά σχολεία αντιμετωπίζουν σημαντικά 
προβλήματα στο να δημιουργήσουν κίνητρα για συμμετοχικότητα από μεριάς των μαθητών (Lee, & 
Hammer, 2011). Η χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση είναι μία καινοτόμος 
προσέγγιση λόγω των χαρακτηριστικών τους να διδάσκουν και να ενισχύουν όχι μόνο την μάθηση, 
αλλά και σημαντικές γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων, η 
αφαιρετική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η επικοινωνία. Επίσης, τα παιχνίδια 
βοηθάνε πολλές φορές στη διαγνωστική εκτίμηση πολλών μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και άλλων 
ψυχοκοινωνικών προβληματικών καταστάσεων, όταν υφίστανται άλλες αντικειμενικές δυσκολίες 
για διάγνωση, αξιολόγηση και κοινωνική έρευνα.  

Η παιχνιδοποίηση (gamification) ορίζεται ως η χρήση μηχανισμών παιχνιδιών, με σκοπό την 
προώθηση και υιοθέτηση επιθυμητών συμπεριφορών και δεξιοτήτων (Δημητριάδου, 2016). Επίσης, 
ορίζεται ως η χρήση στοιχείων σχεδιασμού παιχνιδιών σε περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με αυτό 
καθαυτό το παιχνίδι, δηλαδή η χρήση των μηχανισμών παιχνιδιού σε μη παιγνιώδεις καταστάσεις 
(Deterding, et al., 2011). Μέχρι στιγμής η παιχνιδοποίηση έχει εφαρμοστεί σε ένα εύρος τομέων 
δραστηριοτήτων όπως το μάρκετινγκ, η εκπαίδευση, η υγεία, η φυσική αγωγή, η επιχειρηματική 
συμβουλευτική, κ.ά., ενώ συνεχώς εξελίσσεται. Οι συμμετέχοντες σε ένα παιχνίδι επενδύουν 
αμέτρητες ώρες απασχόλησης και έτσι αναγνωρίζουν την αξία της εκτεταμένης πρακτικής, 
αναπτύσσοντας παράλληλα προσωπικές δεξιότητες όπως η επιμονή, η δημιουργικότητα και η 
ανθεκτικότητα μέσω παιχνιδιού (McGonigal, 2011). Η παιχνιδοποίηση εκμεταλλεύεται την 
κινητήρια δύναμη των παιχνιδιών και την εφαρμόζει για την αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων, 
όπως στην περίπτωση μας δημιουργώντας κίνητρα για τους μαθητές στα σχολεία και ειδικότερα 
ικανοποιώντας εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών με αναπηρίες. 

Η παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση ενισχύει το μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης, καθώς 
βοηθάει τους μαθητές να μαθαίνουν στον δικό τους χρόνο με τον δικό τους ρυθμό, με μέσα που τους 
είναι οικεία και τους κινητοποιούν πιο εύκολα, καθώς και να μαθαίνουν βιώνοντας πλούσια 
συναισθήματα (ενθουσιασμός, ενθάρρυνση, ικανοποίηση, απογοήτευση, χαρά, ανυπομονησία, 
δημιουργικότητα, προβληματισμός, μυστήριο, κ.ά.), απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και μια 
ελευθερία.  Η παιχνιδοποίηση της μάθησης βραχυπρόθεσμα στοχεύει στην αυξημένη εμπλοκή του 
μαθητή με τα αντικείμενα διδασκαλίας (Seaborn, & Fels, 2015), ενώ σε βάθος χρόνου είναι σε θέση 
να εμφυσήσει συμπεριφορές οι οποίες θα ευνοήσουν την απόκτηση της γνώσης και τις ορθές 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Furdu, Tomozei, & Köse, 2017). Οι βασικές αρχές της 
Παιχνιδοποίησης είναι βασισμένες στις αρχές του συμπεριφορισμού και γι’ αυτό το λόγο στηρίζονται 
στην επιβράβευση του μαθητή και στην θετική του ενίσχυση. Η τακτική αυτή έχει αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η Παιχνιδοποίηση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
Σύμφωνα με πολλές μελέτες, οι οποίες έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι η 

παιχνιδοποίηση μπορεί να έχει πολλά θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση των μαθητών. Η 
ελκυστική μορφή διδασκαλίας που έχει, τα κίνητρα που προσφέρει, η αίσθηση της ψυχαγωγίας, το 
οπτικοακουστικό υλικό και τα έντονα γραφικά, καθώς και η προσήλωση των μαθητών που 
καταφέρνει να επιτύχει, είναι ιδιαίτερα ενισχυτικοί παράγοντες, για την ολοένα και μεγαλύτερη 
εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση. Προϋπόθεση πάντα για την επιτυχή έκβαση της 
μεθόδου είναι να έχει σχεδιαστεί σωστά και να εφαρμόζεται κατάλληλα από εκπαιδευτικούς που 
έχουν καταρτιστεί ειδικά γι’ αυτό (Dicheva, et al., 2015). 

Σύμφωνα με έρευνα της Λαμπρινού (2015) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, βρέθηκε ότι η 
εφαρμογή της παιχνιδοποίησης βελτίωσε σημαντικά την αίσθηση αυτονομίας των μαθητών, καθώς 
και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Επίσης, στην ίδια έρευνα, αναφέρεται ότι με την παιχνιδοποίηση 
της μάθησης παρατηρήθηκε μείωση στη διαφορά επίδοσης ανάμεσα σε αδύναμους και καλούς 
μαθητές, καθώς και ενίσχυση της συμμετοχής, ακόμα και σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες. 
Σύμφωνα με άλλη έρευνα του Lister (2015), με την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης δημιουργήθηκε 
κίνητρο στους μαθητές να προσπαθήσουν για κάτι διαφορετικό από τη βαθμολόγησή τους και είχαν 
καλύτερη προετοιμασία για τα μαθήματά τους. Η προτίμηση στην παιχνιδοποιημένη παρουσίαση 
του εκπαιδευτικού υλικού σε σύγκριση με την παραδοσιακή παρουσίασή του είναι κοινό εύρημα 
αρκετών ερευνών. 

Όσον αναφορά στην εξειδικευμένη εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην ειδική αγωγή, σε 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκεί έχουμε όλα τα οφέλη που ισχύουν και στη γενική 
εκπαίδευση με κύριο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης ειδικής εκπαίδευσης και την 
προσαρμογή των ειδικών διδακτικών αντικειμένων και της παραδοτέας ύλης στην παιχνιδοποιημένη 
γνώση, βάση πάντα των εξατομικευμένων δυνατοτήτων των μαθητών με αναπηρίες (Τσικολάτας, 
2011). Στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση πέρα από τη διδασκαλία των παραδοσιακών μαθημάτων 
στους μαθητές με αναπηρία, βασικός στόχος της παιχνιδοποίησης πρέπει να είναι και η εκμάθηση 
γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές αυτούς, οι οποίες τους είναι απολύτως 
απαραίτητες για την αυτόνομη διαβίωσή τους. Οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν τη μέθοδο της 
παιχνιδοποίησης σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, οφείλουν να συνυπολογίζουν πάντα την 
κοινωνική και συναισθηματική αξία που έχουν οι παιχνιδοποιημένες λειτουργίες γι’ αυτή την 
ιδιαίτερη ομάδα μαθητών (Νοβάκος, 2018). 

Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα στα Ειδικά 
Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) στην Ελλάδα, η 
παιχνιδοποίηση θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την κινητοποίηση των μαθητών 
που φοιτούν στις συγκεκριμένες δομές του Υπουργείου Παιδείας. Άλλωστε οι συγκεκριμένοι 
μαθητές είναι γνωστό ότι κινητοποιούνται ευκολότερα να συμμετάσχουν σε διαδικασίες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης μέσω της οπτικοποίησης και ακουστικής παρουσίασης της παραδοτέας ύλης, αφού 
με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, ελκυστική και κατανοητή (Williams, et al., 2006). 

 Σύμφωνα με τον Prince (2013), η παιχνιδοποίηση διατηρεί αμείωτο το παιδαγωγικό-
μαθησιακό ενδιαφέρον των μαθητών με αναπηρίες, είτε πρόκειται για συμμετοχή σε αμιγώς 
εκπαιδευτική διαδικασία, είτε πρόκειται για κατάρτιση των μαθητών αυτών, οι οποίοι μπορεί να 
διαθέτουν από μέτριες έως ελάχιστες ή μηδαμινές υπολογιστικές γνώσεις και δεξιότητες. Στη βάση 
αυτή το μάθημα της πληροφορικής που διδάσκονται οι μαθητές με αναπηρίες στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., μπορεί 
να αποτελέσει το αρχικό εφαλτήριο, ώστε και οι καθηγητές των υπολοίπων γενικών και ειδικών 
μαθημάτων να χρησιμοποιούν την παιχνιδοποίηση ως μέθοδο διδασκαλίας, πάντα στη λογική των 
εξατομικευμένων αναγκών και της απλούστευσης της παρεχόμενης γνώσης. Πέρα από τη γλώσσα, 
τα μαθηματικά, την πληροφορική, η παιχνιδοποίηση θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και σε 
μαθήματα όπως η μουσική, η γεωπονία, η κοινωνική και πολιτική αγωγή, τα καλλιτεχνικά η 
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αυτόνομη διαβίωση και φυσικά στην εκμάθηση και καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε η εκμάθηση καθημερινών δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης να 
γίνει μέσα από ένα παιχνίδι όπου ο ήρωας του παιχνιδιού θα πρέπει να ξυπνήσει το πρωί μόνος του, 
να φροντίσει την ατομική του υγιεινή, να στρώσει το κρεβάτι του, να ντυθεί, να φάει πρωϊνό και να 
πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τη δουλειά ή το σχολείο. Με παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να 
κάνει και όλες τις δραστηριότητες της υπόλοιπης ημέρας. Τον ήρωα του παιχνιδιού θα μπορεί να τον 
χειρίζεται και να τον κατευθύνει ο μαθητής, στον οποίο ήρωα θα μπορεί ενδεχομένως να δώσει και 
το όνομά του. Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να γίνει και η εκμάθηση διαφόρων άλλων γνωστικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι η αυτοεκτίμηση, ο αυτοέλεγχος, η δημιουργικότητα, η 
συνεργατικότητα, η επικοινωνία, η κοινωνικότητα, κ.ά. Ακόμα και σε άλλα μαθήματα όπως για 
παράδειγμα η Γεωπονία, θα μπορεί ο μαθητής να έχει μέσα από ένα παιχνίδι το δικό του κήπο ή 
θερμοκήπιο και να το φροντίζει, όπως ακριβώς φροντίζει και καλλιεργεί με τον καθηγητή του και το 
θερμοκήπιο του σχολείου. Φυσικά, όλα τα παραπάνω θα γίνονται σε συνδυασμό με την παραδοσιακή 
διδασκαλία, καθώς οποιαδήποτε συνθήκη προσομοίωσης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ενεργή 
μάθηση σε πραγματικές συνθήκες. Μπορεί ωστόσο να την υποβοηθήσει, να την κάνει πιο 
ενδιαφέρουσα, κατανοητή και διασκεδαστική και να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης του 
μαθητή με αναπηρία. 

2.2. Μηχανισμοί Παιχνιδοποίησης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
Οι μαθητές με διάφορους τύπους αναπηριών, μέσα από ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, 

κινητοποιούνται ευκολότερα για συμμετοχή και μάθηση. Κατ’ αρχήν τα παιχνίδια μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στους μαθητές των ειδικών σχολείων. Τα έντονα 
γραφικά, οι ήχοι, τα χιλιάδες χρώματα, οι διαδραστικές εικόνες, οι πολλές επιλογές, η ευκολία των 
εναλλαγών κ.ά,, ενθουσιάζουν τους μαθητές με αναπηρίες και τους εξιτάρουν το ενδιαφέρον για 
ενασχόληση. Επιπλέον,  τα παιχνίδια αυτά είναι αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των αισθήσεων και 
οπτικοκινητικών λειτουργιών των εφήβων με αναπηρίες. Πολλά από τα συγκεκριμένα παιχνίδια 
εμπεριέχουν εφαρμογές που αναγκάζουν τους έφηβους να κάνουν μαθηματικές πράξεις, να 
καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα, να μαθαίνουν πιο εύκολα βασικές έννοιες της ελληνικής 
γλώσσας και να ανακαλύπτουν νέους τρόπους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Για πολλούς 
μαθητές με αναπηρίες τα παιχνίδια αυτά αποτελούν ένα παράθυρο στον κόσμο, ίσως και το πιο 
μεγάλο γι’ αυτούς (Δημητριάδου, 2016). 

  Μία άλλη θετική διάσταση των διαδικτυακών παιχνιδιών είναι η ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών 
δεξιοτήτων. Η διαδικτυακή αλληλεπίδραση που επιτυγχάνεται μέσα από τα online παιχνίδια βοηθάει 
στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων με αναπηρίες, κυρίως αυτών που αντιμετωπίζουν 
μεγάλες δυσκολίες κοινωνικοποίησης και προσαρμοστικότητας. Ακόμη, πολλά ειδικά τέτοια 
παιχνίδια χρησιμοποιούνται και στη διαγνωστική εκτίμηση ποικίλων μαθησιακών δυσκολιών ή στην 
ερμηνεία προβληματικών συμπεριφορών, καθώς μέσα από το παιχνίδι ο μαθητής αφήνεται και 
ξετυλίγει στον εκπαιδευτικό πολλές άγνωστες πτυχές της καθημερινότητας που βιώνει εκτός 
σχολείου. Επίσης, βοηθάνε σημαντικά τους εφήβους αυτούς διευκολύνοντας αρκετούς πρακτικούς 
τομείς της ζωής τους (Δημητριάδου, 2016). 

Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί παιχνιδοποίησης που μπορούν να κινητοποιήσουν τους 
μαθητές με αναπηρίες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Μερικοί από τους μηχανισμούς αυτούς 
είναι οι εξής (Abramovich, et al., 2013): 

α) Ανταμοιβή θετικών συμπεριφορών. Η ενίσχυση των επιτευγμάτων που καταφέρνουν οι 
μαθητές σε ένα παιχνίδι, είναι από τους βασικούς μηχανισμούς της παιχνιδοποίησης. Η χρήση 
των ανταμοιβών ως θετική ενίσχυση όταν ένας μαθητής καταφέρνει να πετύχει τους 
εκπαιδευτικούς στόχους μπορεί να γίνεται με βαθμούς, διακριτικά σήματα και πίνακες 
κατάταξης. Στην παιχνιδοποίηση συνήθως χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός αυτών των 
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ανταμοιβών και βασικός στόχος του εκπαιδευτικού είναι να ανακαλύψει ποιες από τις 
ανταμοιβές αυτές ταιριάζουν στην εξατομικευμένη περίπτωση κάθε εφήβου με αναπηρία και 
μπορούν να του δώσουν το κατάλληλο κίνητρο για συμμετοχή στο παιχνίδι. 

β)  Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. Με την παιχνιδοποίηση επιδιώκεται επίσης η 
καλλιέργεια και τόνωση γνωστικών δεξιοτήτων όπως της αυτοεκτίμησης και της 
αυτοπεποίθησης των μαθητών με αναπηρία. Τα ειδικά παιχνίδια για το σκοπό αυτό, με την 
επιβράβευση του μαθητή όταν επιτυγχάνει τον στόχο, δημιουργούν την αίσθηση του 
επιτεύγματος. Με την αίσθηση αυτή ο μαθητής δεν εγκαταλείπει εύκολα το παιχνίδι, δηλαδή 
την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές επιστρέφουν συνεχώς στη 
διαδικασία για να πετύχουν όλο και κάτι περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση το εθιστικό 
στοιχείο των παιχνιδιών συνδυάζεται με μια παραγωγική διαδικασία και φυσικά με τόνωση 
της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του μαθητή. 

γ) Συνεργασία και αίσθηση κοινότητας. Η παιχνιδοποίηση βοηθάει τους μαθητές να 
αναπτύσσουν την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας. Πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια που 
εφαρμόζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ταυτόχρονα από παραπάνω από έναν χρήστες. Η ομαδική εργασία επιτυγχάνει πολλές φορές 
καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες, επιπρόσθετα δίνει την 
αίσθηση την κοινότητας, μέσα στην οποία ο κάθε μαθητής κινητοποιείται καλύτερα και 
αναπτύσσει προσωπικά και ομαδικά επιτεύγματα. Το να πετυχαίνει ο μαθητής επιτεύγματα 
μέσα στην κοινότητα και αυτά να αναγνωρίζονται από τα υπόλοιπα μέλη, ενισχύει την 
συνεργατικότητα και τονώνει την κοινωνική λειτουργικότητα του μαθητή. 

δ)  Άμεση Ανατροφοδότηση. Η παιχνιδοποίηση προσφέρει στους μαθητές με αναπηρίες άμεση 
ανατροφοδότηση, ώστε κατά την εκπαιδευτική διαδικασία να γνωρίζουν τι κάνουν σωστά και 
τι λάθος. Αυτό δημιουργεί καλύτερη καμπύλη μάθησης, ουσιαστικότερη εμπειρία μάθησης 
και έτσι αυξάνεται η διάθεση του μαθητή για ενασχόληση με την εκπαιδευτική διαδικασία 
και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά (Werbach, 2016). Επιπρόσθετα, το να κυνηγάς 
μακροπρόθεσμους εκπαιδευτικούς στόχους για μεγάλα χρονικά διαστήματα κουράζει. Με 
την παιχνιδοποίηση επιτυγχάνονται βραχυπρόθεσμοι στόχοι, μέσα από μία ευχάριστη 
εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστική στους εφήβους με αναπηρία. 

ε)  Εξερεύνηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Οι αναζητήσεις μέσω ηλεκτρονικών μέσων είναι 
μια διαδικασία που δημιουργεί ιδιαίτερη ευχαρίστηση και ενθουσιασμό στα παιδιά με 
αναπηρίες. Με την παιχνιδοποίηση οι αναζητήσεις αυτές επιτυγχάνονται σε ένα δομημένο 
και ασφαλές περιβάλλον, όπου ο μαθητής με αναπηρία δεν κινδυνεύει να εκτεθεί σε υλικό 
και πληροφορίες επικίνδυνες για την ψυχοκοινωνική του υγεία. Επιπλέον, παρέχοντας ένα 
ασφαλές περιβάλλον για μάθηση, η παιχνιδοποίηση ενισχύει όσο περισσότερο γίνεται την 
αφοσίωση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

2.3. Κοινωνικοί Λειτουργοί στην Ειδική Αγωγή και Παιχνιδοποίηση 
Ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη και καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, για την όσο το δυνατόν καλύτερη 
εκπαίδευση για αυτόνομη διαβίωση των μαθητών με αναπηρίες και την ενίσχυση της κοινωνικής 
τους λειτουργικότητας. Επίσης, οι παρεμβάσεις τους έχουν ως έτερο στόχο την ενδυνάμωση και 
εμψύχωση των μαθητών και των οικογενειών τους, την πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων, την 
παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεις και την συμβουλευτική υποστήριξη τόσο των μαθητών με 
αναπηρίες, όσο και των οικογενειών τους. 

Για την επίτευξη του παραπάνω ρόλου του ο κοινωνικός λειτουργός που εργάζεται τόσο στη 
γενική, όσο και στην ειδική εκπαίδευση, χρησιμοποιεί συχνά το θεωρητικό μοντέλο της γνωστικής-
συμπεριφορικής προσέγγισης. Η εφαρμογή των μεθόδων και των τεχνικών του γνωστικού-
συμπεριφορικού μοντέλου της κοινωνικής εργασίας μπορεί να γίνει τόσο στο επίπεδο της πρόληψης, 
όσο και της αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων και συμπεριφορών. Αρχικά, όσον αφορά 
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το πεδίο της πρόληψης, σημαντικό ρόλο παίζει το μοντέλο της γνωστικής-συμπεριφορικής 
προσέγγισης στη μάθηση και ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Με τον όρο αυτό, 
αναφερόμαστε στις δεξιότητες που πρέπει να υιοθετήσει ένας έφηβος, ώστε να αναπτύξει υγιείς 
τρόπους συμπεριφοράς στην καθημερινότητά του και μηχανισμούς άμυνας σε αρνητικές 
συμπεριφορές. Η γνωστική-συμπεριφοριστική προσέγγιση βασίζεται στη σχέση τριών βασικών 
διαστάσεων: α) των Σκέψεων, δηλαδή τι ακριβώς σκεπτόμαστε, β) των Συναισθημάτων, δηλαδή τι 
ακριβώς νιώθουμε και γ) των Συμπεριφορών, δηλαδή τι ακριβώς πράττουμε (Stallard, 2002). Ένα 
βασικό στοιχείο κατά την παρέμβαση με συμπεριφορικό προσανατολισμό είναι η επιλογή των 
κατάλληλων ενισχυτών (σύστημα ανταμοιβών), οι οποίοι συμβάλλουν, ώστε να επιτευχθεί η 
επιθυμητή συμπεριφορά. Ένα αξιόλογο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τον  κοινωνικό λειτουργό 
στην εκπλήρωση του ρόλου του στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι και η μέθοδος της 
παιχνιδοποίησης. 

Με την παιχνιδοποίηση ο κοινωνικός λειτουργός προσπαθεί να μεταφέρει, με απλό και 
κατανοητό τρόπο, στους μαθητές με αναπηρία, βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα τους 
βοηθήσουν στην επίτευξη  αυτονομίας τους, στην ενίσχυση της κοινωνικής τους λειτουργικότητας 
και στη δημιουργία αισθήματος ικανότητας και συμμετοχής. Για τον κοινωνικό λειτουργό, επίσης, 
τα παιχνίδια είναι ένα καλό εργαλείο για τη διαγνωστική εκτίμηση προβληματικών καταστάσεων και 
δυσερμήνευτων συμπεριφορών. Επιπλέον με την παιχνιδοποίηση ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να 
μαθαίνει να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά του και να βελτιώνει την επικοινωνία του με 
το περιβάλλον ώστε να αποφευχθεί το στίγμα, η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
Επίσης, με την προσομοίωση και τις κοινωνικές ιστορίες, μέσω της παιχνιδοποίησης, ο κοινωνικός 
λειτουργός στην ειδική αγωγή μπορεί να προσεγγίσει μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων όπως είναι η 
κοινωνικοποίηση του μαθητή, η φιλία, οι σχέσεις, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ενδοσχολική 
βία, η σεξουαλική αγωγή, η κακοποίηση, η διαχείριση των χρημάτων, κ.ά. 

Για παράδειγμα, μέσα από ένα παιχνίδι οι μαθητές με αυτισμό και νοητικές αναπηρίες μπορούν 
να μάθουν πως να επικοινωνούνε με τους γύρω τους ή πώς να τακτοποιούνε το δωμάτιό τους ή πώς 
να ετοιμάζουν μόνοι τους ένα γεύμα. Ακόμη μπορούν μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον να 
μαθαίνουν πως να κάνουν αγορές από το φούρνο, από το σούπερ-μάρκετ ή το ψιλικατζίδικο της 
γειτονιάς, κάνοντας ορθή διαχείριση των χρημάτων τους. Έχοντας έναν ήρωα που διαχειρίζονται οι 
ίδιοι μπορούν να κάνουν όλες τις παραπάνω ενέργειες για τις οποίες θα επιβραβεύονται με πόντους 
ή ενισχυτικούς ήχους και εντυπωσιακές εικόνες, όταν τις κάνουν σωστά. Επίσης, μπορούν να 
διδαχθούν κυκλοφοριακή αγωγή, έχοντας έναν ήρωα ο οποίος θα πρέπει να κυκλοφορήσει με 
ασφάλεια στην πόλη και ο οποίος μπορεί να κάνει επισημάνσεις σε άλλους χαρακτήρες όταν δεν 
κυκλοφορούν σωστά. Μπορεί επίσης να απευθύνει ερωτήσεις και να ψάχνει απαντήσεις μέσα στο 
παιχνίδι. Σημαντικό, επίσης, είναι μέσα από ένα παιχνίδι να διδαχθεί ο έφηβος πώς να αναγνωρίζει 
και να διαχειρίζεται σωστά τα συναισθήματά του. Παίζοντας να βιώνει διάφορες καταστάσεις που 
μπορεί να τον κάνουν χαρούμενο, θυμωμένο, λυπημένο, φοβισμένο, απογοητευμένο και να τα 
εκφράζει είτε συμβαίνουν στον ίδιο, είτε σε άλλους χαρακτήρες του παιχνιδιού.  Όλα αυτά φυσικά 
καλό θα είναι να γίνονται σε συνδυασμό και με πραγματικές συνθήκες, οι οποίες θα έπονται της 
διδασκαλίας στο εικονικό περιβάλλον, με ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες των μαθητών, υπό 
την εποπτεία και καθοδήγηση του κοινωνικού λειτουργού. 

3. Συμπεράσματα 
Όπως είδαμε παραπάνω, η παιχνιδοποίηση είναι μία σύγχρονη μαθητοκεντρική μέθοδος 

διδασκαλίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη γενική, όσο και στην ειδική εκπαίδευση. 
Ανακεφαλαιωτικά η μέθοδος αυτή συμβάλει: α) στην προώθηση και επιστημονική χρήση του 
μοντέλου μικτής μάθησης για μαθητές με ή χωρίς αναπηρίες, β) στην ανάπτυξη εσωτερικών 
κινήτρων και την ενεργό εμπλοκή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, γ) στην ανάπτυξη και 
καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, δ) στη διάχυση της ψηφιακής 
παιχνιδοποιημένης μάθησης στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ε) στην 
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ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικής έκφρασης των εφήβων μαθητών με αναπηρίες, στ) στη 
συνεργατική μάθηση με ελκυστικό και προσιτό τρόπο και ζ) στη διαγνωστική εκτίμηση μαθησιακών 
και άλλων εκπαιδευτικών αναγκών (Lucero, et al., 2014).  Η παιχνιδοποιημένη υποστήριξη του 
υπολογιστή στην εκπαιδευτική πράξη, συν τοις άλλοις, συμβάλλει στο να νιώθουν οι μαθητές πιο 
χαρούμενοι και να αναπτύσσουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες όπως είναι το σθένος, η υπομονή, η 
επιμονή, η βιωματική μάθηση και η φαντασία (McGonigal, 2011). 

Παρ’ όλες τις αναμφίβολες θετικές επιδράσεις της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της 
μεθόδου. Κατ’ αρχήν η εξαρτητική φύση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Τα παιχνίδια στον 
υπολογιστή και στο Διαδίκτυο προσφέρουν ευχαρίστηση και λογικό είναι ο έφηβος να επιδιώκει την 
όλο και περισσότερο αυξητική χρονική διάρκεια χρήση τους. Απαιτείται λοιπόν η ενασχόληση με τα 
παιχνίδια όσο δημιουργική και εκπαιδευτική και αν είναι, να γίνεται οριοθετημένα, με κανόνες και 
με ασφάλεια. Πολλές φορές έχει τύχει κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με ένα διαδικτυακό παιχνίδι 
να εμφανίζονται σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε σελίδες με ακατάλληλο και επικίνδυνο περιεχόμενο 
για μαθητές. Επίσης, ο McGonigal (2011) υποστηρίζει ότι μπορεί με την παιχνιδοποίηση να 
δημιουργούνται θετικά συναισθήματα και να καλλιεργούνται γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, 
αλλά αυτά αν δεν μεταφέρονται στον πραγματικό κόσμο για εφαρμογή, δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα 
και οδηγούν μόνο σε χειραγώγηση των εκπαιδευόμενων. Ακόμα, η συμπεριφοριστική αντιμετώπιση 
της παιχνιδοποίησης, η οποία έχει βάση στις αντιδράσεις των μαθητών σε θετικά ή αρνητικά 
ερεθίσματα, εμπεριέχει αρκετές αδυναμίες. Η υπερβολική έμφαση στο σύστημα ανταμοιβών, πολλές 
φορές έχει αρνητικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη θεωρία της γνωστικής αξιολόγησης, όταν ένα 
άτομο έχει εσωτερική υποκίνηση για μία δραστηριότητα, τότε οι εξωτερικές ανταμοιβές επιδρούν 
αρνητικά (Deci, Koestner, Ryan, 1999). Ακόμα και στους μαθητές που δεν έχουν μεγάλη εσωτερική 
υποκίνηση, το σύστημα ανταμοιβών πρέπει να αναδιαμορφώνεται. Οι εξωτερικές ανταμοιβές θα 
πρέπει είτε να αυξάνονται, είτε να αλλάζουν μορφή, γιατί συνηθίζονται εύκολα και τότε ουσιαστικά 
δεν αποτελούν κίνητρο (Δημητριάδου, 2016). 

Παρ’ ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ειδικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών που καλύπτουν 
εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών με αναπηρίες είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, που σίγουρα 
απαιτεί υψηλές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, εν τούτοις η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην 
εκπαιδευτική πρακτική δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και 
από τους μαθητές. Ωστόσο, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο 
της παιχνιδοποίησης, να επιμορφωθούν πρώτα διαμέσω ειδικών σεμιναρίων και προγραμμάτων 
κατάρτισης, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες και τεχνικές για τη σωστή εφαρμογή της μεθόδου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής, οι οποίοι έχουν να 
διαχειριστούν μια ευρεία γκάμα μαθησιακών δυσκολιών και ζητημάτων που συνδέονται με την 
πολυπλοκότητα της κάθε μορφής αναπηρίας, η επιμόρφωση αυτή είναι επιβεβλημένη. 
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Περίληψη 
H παρούσα εργασία επιχείρησε να προσπελάσει το θεωρητικό πλαίσιο και τις διαστάσεις της 

αυτιστικής διαταραχής (ΔΑΦ) μέσα από την προσπάθεια προσέγγισης των διαφορετικών ορισμών 
στην ιστορική επιστημολογική εξέλιξη τους, καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της. Κατάληξη 
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και στόχος αυτής της ανάλυσης υπήρξε η ανάπτυξη του γνωστικού υποβάθρου για την καλύτερη 
αντίληψη και εκπαιδευτική παρέμβαση σε άτομα με ΔΑΦ. Έπειτα, παρουσιάστηκε, στο πλαίσιο μίας 
«μελέτης περίπτωσης», το προφίλ ενός μαθητή με ΔΑΦ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου, επιχειρώντας 
μία ανασκόπηση του ιατρικού, οικογενειακού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού του ιστορικού. 
Σημαντικό ρόλο στην παρούσα προσπάθεια διαδραμάτισε η παρατήρηση του μαθητή, τόσο ως προς 
τη γενικότερη λειτουργία του, όσο και ως προς την αλληλεπίδραση του με την υπόλοιπη ομάδα. Στη 
συνέχεια, χορηγήθηκε στο μαθητή ένα άτυπο εργαλείο αξιολόγησης, αναδείχθηκαν οι ελλείψεις του 
(ως προς το ακαδημαϊκό πρόγραμμα) και στη συνεχεία ελήφθησαν εκπαιδευτικές αποφάσεις με 
οριοθέτηση συγκεκριμένων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων. 

 
Λέξεις Κλειδιά: αυτισμός, εκπαιδευτικοί στόχοι, εκπαίδευση, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Εισαγωγή ΔΑΦ: Ιστορική αναδρομή και κατηγοριοποίηση  
Από το 1911, όταν για πρώτη φορά ο Bleuler αναφέρθηκε στον αυτισμό (Μπεζεβέγκης, 

Καλαντζή-Αζίζι, & Ζώνιου-Σιδέρη, 1997), πολλοί επιστήμονες στράφηκαν στη μελέτη των 
νευροαναπτυξιακών διαταραχών γενικά και του αυτισμού ειδικότερα υπό την οπτική των 
διαφορετικών επιστημών. Αρχικά, στο πλαίσιο του ιατρικού μοντέλου, δόθηκε έμφαση στην 
προσέγγιση των αιτίων και την παρουσίαση των χαρακτηριστικών του αυτισμού ως μίας παθολογίας 
ανεξάρτητης, στόχευε δηλαδή στην απόδοση της διάγνωσης και ελάχιστα ή καθόλου στην 
εκπαίδευση, όπως επιτάσσει πλέον το κοινωνικό μοντέλο. Πράγματι, έκτοτε, όλες οι προσπάθειες 
αναδείκνυαν τα ελλείμματα υπό την οπτική της «αναπηρίας». Σε αυτό το πλαίσιο και ο Leo Kanner 
(1943), επισημαίνοντας τα ελλείμματα στην επικοινωνία και τις συναισθηματικές διαταραχές των 
παιδιών με αυτισμό, συνέβαλε στη διάκριση αυτής της ομάδας παιδιών από άλλες ψυχωσιακές 
αναπηρίες. Ένα χρόνο αργότερα, ο αμφιλεγόμενος για τις μεθόδους που μετήλθε γιατρός Asperger 
(Heward, 2011), αναφέρθηκε σε μία ομάδα παιδιών με ελλείμματα αντίστοιχα με αυτά του Kanner, 
παρουσιάζοντας μία ψυχοπαθολογία, που μόνο αρκετά χρόνια αργότερα έγινε αντιληπτό ότι 
επρόκειτο για διαφορετικής βαρύτητας έκφανση της ίδιας διαταραχής. Κοινό χαρακτηριστικό ήταν 
το κοινωνικό έλλειμμα που θεωρήθηκε βασικό χαρακτηριστικό του Συνδρόμου Άσπεργκερ και 
συνοδό χαρακτηριστικό της ψυχοπαθολογίας του αυτισμού (Frith, 1994, όπ.αναφ. στο Plaisted, 
2015). 

Μόλις το 1990 το αμερικανικό κογκρέσο πρόσθεσε τον αυτισμό - και το Άσπεργκερ ως 
υποκατηγορία του – στον κατάλογο των αναπηριών IDEA (1990: P.L. 100-476, όπ.αναφ. στο 
Heward, 2011), φέρνοντας ουσιαστικά στην επιφάνεια το ζήτημα της αναγκαίας κρατικής 
παρέμβασης. Δύο χρόνια αργότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εντάσσει τον αυτισμό 
στον κατάλογο των ψυχιατρικών και διανοητικών αναπηριών στο International Classification of 
Diseases (World Health Organization, ICD-10, 1992) περιγράφοντας διαγνωστικά οκτώ 
υποκατηγορίες αναπτυξιακών διαταραχών, με ένα εύρος βαρύτητας από ελαφριά έως πολύ σοβαρή 
διαταραχή (F84.0 Παιδικός Αυτισμός, F84.1 μη τυπικός αυτισμός, F84.2 Σύνδρομο Rett, F84.3 άλλη 
αποδιοργανωτική παιδική διαταραχή, F84.4 Διαταραχή υπερκινητικότητας, σχετιζόμενη με νοητική 
καθυστέρηση και στερεοτυπικές κινήσεις, F84.5 σύνδρομο Asperger, F84.8 άλλες διάχυτες 
αναπτυξιακές διαταραχές, F84.9 διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, μη προσδιοριζόμενη). 

Πάντα στο ίδιο πλαίσιο ενός ιατρικοκεντρικού μοντέλου και με πολλή μεγάλη καθυστέρηση, 
μόλις το 2000 η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο 
Ψυχικών Διαταραχών (American Psychiatric Association, 2000) αναφέρεται στον αυτισμό 
χρησιμοποιώντας τον όρο-ομπρέλα Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) και τους εξής πέντε 
όρους για τους υποτύπους του: 1. Αυτιστική Διαταραχή, 2. το σύνδρομο Asperger, 3. το σύνδρομο 
Rett, 4. την Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή και 5. τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – μη 
προσδιοριζόμενη αλλιώς). Μερικά χρόνια αργότερα, η ΑΨΕ στην ανανεωμένη έκδοση του DSM-V 
(American Psychiatric Association, 2013), δημιούργησε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των ειδικών 
ψυχικής υγείας αλλά και στις τάξεις των οργανώσεων  διάφορων επαγγελματιών που σχετίζονταν με 
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την ειδική αγωγή και την αναπηρία.  Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, μια σειρά από αναπηρίες τίθεντο 
υπό αμφισβήτηση ή ακόμη και καταργούντο πλήρως, κάτι που προφανώς έπληττε επαγγελματικά 
συμφέροντα και δικαιώματα μιας σειράς ειδικοτήτων της ειδικής αγωγής και της ψυχικής υγείας. 
Χαρακτηριστική υπήρξε η έντονη αντίδραση της Διεθνούς Ένωσης Δυσλεξίας (IDA) αναφορικά με 
την κατάργηση από το συγκεκριμένο εγχειρίδιο των όρων που προϋπήρχαν στο DSM-IV (American 
Psychiatric Association, 2000) i. dyslexia, ii. dyscalculia, iii. disorder of written expression, ή ακόμη 
και για την άρση των χαρακτηριστικών και της διάγνωσης της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής 
(Τζιβινίκου, 2015). Παρόλα αυτά, οι επαγγελματίες υγείας συνέχισαν να χρησιμοποιούν τις 
προηγούμενες διαγνωστικές κατηγορίες, κάτι που ήταν αναμενόμενο μια και τουλάχιστον στην 
Ευρώπη το ICD-10 (World Health Organization, 1992) ήταν και είναι πιο διαδεδομένο έναντι του 
DSM-IV ή/και του DSM-V (American Psychiatric Association; 2000, 2013). 

Ως προς τον αυτισμό, το DSM-V (American Psychiatric Association, 2013), αντικαθιστώντας 
τις τρεις από τις πέντε διακριτές διαγνώσεις του προηγούμενου εγχειριδίου (Αυτιστική Διαταραχή, 
σύνδρομο Asperger και τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – μη προσδιοριζόμενη αλλιώς), 
ανέδειξε, στο πλαίσιο του κοινωνικού μοντέλου, το επίπεδο της αναγκαίας παρέμβασης, έναντι του 
ιατρικοκεντρικού προσανατολισμού των ΔΑΔ που ουσιαστικά επεσήμαναν την αναπηρία και τη 
βαρύτητά της. Πράγματι, κατά το νέο DSM-V (American Psychiatric Association, 2013), ο ειδικός 
επιστήμονας, διερευνά τα ελλείμματα του παιδιού ως προς την «Κοινωνική Αλληλεπίδραση και 
Επικοινωνία» (1ος άξονας ελλειμμάτων) και ως προς τις «Περιορισμένες Επαναληπτικές 
Συμπεριφορές, Ενδιαφέροντα και Δραστηριότητες» (2ος άξονας ελλειμμάτων) που οδηγούν σε 
μία διάγνωση με Αναγκαία Παρέμβαση: 

 Επιπέδου 1: «Ανάγκη Υποστήριξης»,  
 Επιπέδου 2: «Ανάγκη ενισχυμένης Υποστήριξης», με εμφανείς δυσχέρειες,  
 Επιπέδου 3: «Ανάγκη Ιδιαίτερα ενισχυμένης Υποστήριξης», με σοβαρά ελλείμματα στην 

κοινωνικοποίηση και στην ευελιξία.  
Τέλος, επισημαίνεται ότι η βαρύτητα και το πλήθος των ελλειμμάτων πρέπει να είναι παρόντα 

κατά την αναπτυξιακή περίοδο ή/και κατά την περίοδο της τυπικής ανάπτυξης των κοινωνικών 
σχέσεων με εμφανείς τις αδυναμίες στις κοινωνικές διεργασίες που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν 
από χαμηλό νοητικό δυναμικό, αν και ΔΑΦ και Νοητική Καθυστέρηση μπορούν να συνυπάρχουν 
(συννοσηρότητα με προϋπόθεση το παιδί να υστερεί στην κοινωνική επικοινωνία).  

2. Η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές έρευνες για τις ιδιαίτερες καταστάσεις και τα 

λειτουργικά ελλείμματα που βιώνουν τα παιδιά με αναπηρίες στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τις μελέτες της Δροσινού (χ.χ.). Παρόλα αυτά, λίγες προσπάθειες έχουν γίνει σε σχέση 
με τον γραμματισμό των παιδιών που φοιτούν σε αυτά. Η έλλειψη μελετών ακαδημαϊκού 
προγράμματος για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. οφείλεται αφενός στη φύση και στο χαρακτήρα των σχολείων 
αυτών, που λόγω ελλείψεων σε κέντρα διημέρευσης και κοινωνικής φροντίδας, έχουν αρχίσει 
σταδιακά να μετασχηματίζονται σε χώρους φύλαξης και αφετέρου στη βαρύτητα των περιστατικών 
των παιδιών που εγγράφονται σε αυτά. Τέλος, τα επιχειρήματα ότι πρόκειται επί της ουσίας για 
σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης ή απόκτησης προεπαγγελματικής δεξιότητας, φαίνονται σαθρά, 
καθώς η γλωσσική επικοινωνία, ο γραμματισμός και η ικανότητα διεπαφής αποτελούν αν μη τι άλλο 
καίρια προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη των ατόμων που φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..  

Παρόλες αυτές τις δυσκολίες και τη φύση του μαθητικού δυναμικού του σχολείου, κάποιες 
λίγες εξαιρέσεις παιδιών, που μπορούν να χαρακτηριστούν πιο λειτουργικές, όχι όμως τέτοιες ώστε 
να μπορούν να ενταχθούν στην τυπική εκπαίδευση, θα μπορούσαν να δεχθούν ένα πιο εντατικό 
ακαδημαϊκό και λογοθεραπευτικό πρόγραμμα. 
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Ειδικό Πλαίσιο Μελέτης Περίπτωσης: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου 
Το πλαίσιο στο οποίο έγινε η μελέτη περίπτωσης είναι ένας ιδιαίτερα προβληματικός χώρος, 

με αρκετά ελλείμματα που δε συνάδουν με το πλαίσιο της ειδικής αγωγής αλλά και τις ανάγκες των 
παιδιών που «φιλοξενούνται» εκεί. 

Πρόκειται για ένα κτήριο που δύσκολα μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και 
λειτουργικές ανάγκες παιδιών με αναπηρία. Παρόλα αυτά, είναι ένας χώρος εξοπλισμένος με 
κουζίνα-μαγειρείο όπου τα παιδιά επιχειρούν ένα βήμα αυτονομίας και ένταξης στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, με αίθουσες με καλλιτεχνική οσμή αλλά και με χώρους διδασκαλίας που 
όμως δυσχεραίνουν τις συνθήκες εργασίας και το έργο των συναδέλφων. Παρά τις φιλότιμες και 
άοκνες προσπάθειες του προσωπικού και της διεύθυνσης, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, 
υλικών μάθησης νέας γενιάς και γενικότερα όλων αυτών των προϋποθέσεων που θα βοηθούσαν το 
προσωπικό υγείας, αγωγής και γενικότερης υποστήριξης να δράσουν με μεγαλύτερη επιτυχία και 
αυτονομία, κάνουν την όλη προσπάθεια σχεδόν ατελέσφορη. 

Περιγραφή του προφίλ του μαθητή 
Ο μαθητής, ένα αγόρι 21 ετών με αυτισμό, κατά την περίοδο της έρευνας           παρακολουθούσε 

τα μαθήματα της Στ΄ τάξης στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου. Ο πατέρας του είναι οδηγός, η μητέρα του 
νοσηλεύτρια, ενώ έχει μία αδελφή 11 χρόνια μεγαλύτερη (32 ετών), η οποία τον φροντίζει και έχει 
αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον αδελφό της συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια 
εκπαίδευσής του. 

Η εγκυμοσύνη, κατά δήλωση των γονέων του ήταν απόλυτα επιθυμητή, χωρίς ιδιαίτερες 
επιπλοκές και χωρίς χρήση φαρμάκων (πέρα των συνηθισμένων: Filicine, Utrogestan κτλ), αλκοόλ 
ή ναρκωτικών ουσιών. Το παιδί κατέκτησε τον έλεγχο των σφικτήρων 18 μηνών, ενώ μέχρι τα 3 του 
έτρωγε τα πάντα, όμως ακολούθησε μία περίοδος εμμονών ως προς τη διατροφή (π.χ. για μεγάλη 
περίοδο έτρωγε μόνο τηγανιτές πατάτες). Ο ύπνος του ήταν άστατος και μικρής διάρκειας (από τη 
1:30 ως τις 6:00), βελτιώθηκε όμως μετά τη διάγνωση και τη χορήγηση του φαρμάκου Rispedal (0,5 
mg X 2).  

Σύμφωνα με τη διάγνωση του ΚΕΔΔΥ παρουσιάζει διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. Η 
κοινωνική λειτουργός, η οποία είχε το παιδί σε ατομικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου σχολικού έτους τον χαρακτηρίζει ως ένα πολύ έξυπνο, γελαστό και συνεργάσιμο 
παιδί. Η προσέγγιση του, εφόσον γίνει με διακριτικό τρόπο, μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα 
και αφού έτσι κερδίσεις την εμπιστοσύνη του μπορείς εύκολα να τον προτρέψεις σε κάθε λογής 
δραστηριότητα. Πράγματι, ο μαθητής ανταποκρίνεται σε ό,τι του ζητήσεις, είτε πρόκειται για γραφή, 
παζλ, ζωγραφική, καθ’υπαγόρευση γραφή κ.ο.κ., είτε για μία βόλτα στην αυλή. Ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, τον οποίο γνωρίζει να χειρίζεται, φαίνεται ότι είναι η ανταμοιβή του παιδιού. 

Η κοινωνική λειτουργός αναφέρει ότι παρουσιάζει αυτονομία στο να φάει, να πλύνει τα χέρια 
του κ.ό.κ. κάτι όμως που στην έως τώρα επαφή μας δεν φάνηκε ως κατακτημένη δεξιότητα, καθώς 
ήταν απαραίτητη η καθοδήγηση με ανάλυση έργου, εκτός από την περίπτωση του φαγητού. 

Σε ψυχοκινητικό επίπεδο, δεν παρουσιάζει φοβίες, δεν εκφράζει συναισθήματα, όμως του 
αρέσει να του εκφράζουν συναισθήματα και να τον χαϊδεύουν. Έχει άγχος σε διάφορες πιεστικές 
καταστάσεις το οποίο το εκδηλώνει με κλάμα. Έχει έντονο το συναίσθημα της ντροπής, δεν είναι 
επιθετικός, παρουσιάζει έντονες στερεοτυπικές συμπεριφορές και απόσυρση, ενώ η μόνη σχετικά 
αυθόρμητη επαφή που επιδιώκει είναι με την αδερφή του. 

Παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στον κινητικό συντονισμό, με αδέξιες κινήσεις και 
στερεοτυπίες και παντελή αδυναμία προσανατολισμού, ενώ με τη βοήθεια του ενήλικα και τη 
σταθερή καθοδήγηση με ανάλυση έργου, μπορεί να λειτουργήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
του και την ατομική υγιεινή και καθαριότητα του. 

Σε επίπεδο αντίληψης και σε γνωστικό επίπεδο, το παιδί έμαθε να διαβάζει, ενώ η καλή του 
οπτική μνήμη έχει συμβάλει πολύ στην επίτευξη ενός πολύ ορθογραφημένου γραπτού. Μπορεί να 



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

131 

γράψει σχεδόν όλες τις λέξεις που θα του ζητήσεις, ενώ πολύ σπάνια κάνει ορθογραφικά λάθη. Δεν 
μπορεί να γράψει ολόκληρες φράσεις, ενώ η παντελής απουσία αυθόρμητης παραγωγής προφορικού 
λόγου (εκτός από τις ηχολαλίες), δεν του επιτρέπει να παράξει άλλα εκφραστικά σχήματα, εκτός από 
αυτά που ευθέως του ζητώνται. Επί παραδείγματι, κατά τη γραφή του ζητήσαμε να γράψει τη λέξη 
«βράδυ», την οποία έγραψε με απόλυτα ορθογραφημένο τρόπο και επαναλάμβανε εν είδει 
ηχολαλίας, όμως στην επίμονη μας προτροπή για τον πληθυντικό («πολλά, δηλαδή, το ένα βράδυ, τα 
πολλά ;»), απαντούσε και έγραφε «πολλά» αντί το επιθυμητό «βράδια», το οποίο όμως αφού του 
ζητούσες να το γράψει, το έγραφε και πάλι ορθογραφημένα, διαφοροποιώντας τη γραφή στους δύο 
αριθμούς (βράδυ/βράδια). 

Επιπροσθέτως, κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, ο μαθητής αν και έδινε την αίσθηση ότι δεν 
άκουγε, μπόρεσε να απαντήσει, έστω και μονολεκτικά σε κάποιες απλές ερωτήσεις, χωρίς σύνθετα 
νοήματα, όμως δεν μπόρεσε να ανασυνθέσει το κείμενο. Σημασιολογικά, μπορούσε να αντιληφθεί 
και να αντιστοιχίσει κάποιες έννοιες αλλά κυρίως συγκεκριμένες, ενώ οι αφηρημένες έννοιες όπως 
ήταν αναμενόμενο τον δυσκόλευαν. Γνώριζε τα χρώματα και τα κατονόμαζε στο χώρο, γνώριζε τις 
μέρες και τους μήνες αλλά επρόκειτο για μηχανική αποστήθιση. Πράγματι, σε μία εργασία που του 
χορηγήσαμε για την χρονική ακολουθία των ημερών, αδυνατούσε να συμπληρώσει τη σωστή μέρα 
«πριν» και «μετά» από αυτή που του δίναμε. Επίσης, μπορεί να γράψει αριθμούς μέχρι το 90 αλλά 
δε μπορεί να εκτελέσει καμία αριθμητική πράξη, καθώς αφενός αγνοεί τα μαθηματικά σύμβολα κι 
αφετέρου δεν έχει τη δεξιότητα της λογικής διεργασίας της πράξης. 

Σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων, δε μπορεί να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις, δείχνει 
αδιάφορος και ότι αγνοεί τους κανόνες του κοινωνικού παιχνιδιού. Δε συμμετέχει στο ομαδικό 
παιχνίδι, ενώ η διεπαφή του με τους συμμαθητές του είναι ανύπαρκτη. Μέσα στη τάξη είναι σε 
απόσυρση, ενώ η παρουσία των συμμαθητών του, του δημιουργεί μεγαλύτερη διέγερση και άγχος. 
Χρειάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο προκειμένου να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις δεξιότητες του. 

Αξιολόγηση του μαθητή - μεθοδολογία 
 Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν μικτή. Στηριχθήκαμε κυρίως σε ποσοτικά δεδομένα, με 

ερωτηματολόγια και κλείδες, στα πρότυπα άλλων σταθμισμένων εργαλείων (Protopapas, Sideridis, 
Mouzaki & Simos, 2007· Μουζακη & Πρωτόπαπας, 2010), αλλά και βάσει της παρατήρησης και της 
συνέντευξης. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μελέτης ανέδειξαν σε μεγαλύτερο βάθος τις πτυχές 
των δυσκολιών του μαθητή, οι οποίες δε θα μπορούσαν να διαφανούν μόνο με τη χρήση 
ερωτηματολογίων κλειστού τύπου. 

Παρόλα αυτά, για της ανάγκες της παρούσας εργασίας, τα ποσοτικά στοιχεία ήταν αυτά που 
δημιούργησαν τους βασικούς άξονες της αξιολόγησης και ως εκ τούτου και της παρέμβασης, ενώ τα 
ποιοτικά στοιχεία επέτρεψαν τη προσθήκη επιμέρους διαστάσεων και ζητημάτων. 

Χορήγηση του 1ου εργαλείου (ανολοκλήρωτο λόγω αδιαθεσίας του παιδιού) 
Οργανώθηκε μία λίστα λέξεων διαβαθμισμένης ορθογραφικής δυσκολίας. Ο καθηγητής, 

διάβαζε αργά και καθαρά, μία μία λέξη, ζητώντας από το μαθητή να καταγράψει τις λέξεις αυτές. 
Επειδή ήταν δύσκολο να γράψει στις γραμμές του εργαλείου, δόθηκε η ελευθερία να καταγράψει τις 
λέξεις όπως ήθελε σε όποια θέση του τετραδίου επιθυμούσε.   

Το εργαλείο είχε δομηθεί με αύξουσα δυσκολία, όμως το παιδί συνεργάστηκε μόνο στις πρώτες 
15 λέξεις, καθώς φαίνεται ότι είχε κάποια ίωση που δεν του επέτρεψε να συνεργαστεί περισσότερο. 

Παρόλα αυτά, το παιδί κατέγραψε και τις 15 λέξεις με απόλυτα ορθογραφημένο τρόπο αν και 
οι πιο δύσκολες λέξεις ακολουθούσαν στη λίστα. Πάντως ακόμη και σε αυτές τις 15 λέξεις υπήρχαν 
λέξεις όπως το «βράδυ», «βόδι», «χέρι» (ελέγξαμε κατάληξη ουδετέρου) αλλά και ο πληθυντικός 
«άνεμοι» (ελέγξαμε κατάληξη πληθυντικού). 

Ακριβώς εξαιτίας της καλής γενικής ορθογραφικής επίδοσης του παιδιού, αλλά επειδή το παιδί 
δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, μερικές μέρες αργότερα επανήλθαμε με ένα πιο δύσκολο εργαλείο. 
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Περιγραφή κριτηρίων του 2ου εργαλείου. 
Μερικές μέρες αργότερα, χορηγήθηκε ένα άλλο εργαλείο αξιολόγησης της ορθογραφίας. Το 2ο 

εργαλείο αξιολόγησης, για λόγους ακρίβειας, ταχύτητας, αντικειμενικότητας αλλά και αξιοπιστίας 
ακολούθησε τη δομή ενός ερωτηματολογίου κλειστών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής μεταξύ 
λέξεων που παρουσίαζαν ιδιαίτερα ορθογραφικά χαρακτηριστικά. Στόχος του εργαλείου ήταν να 
καταδείξει σε ποσοτικό επίπεδο τα ορθογραφικά σφάλματα που κάνει ο μαθητής και σε ποιοτικό 
επίπεδο να διακρίνουμε αν τα λάθη ήταν συγκεκριμένων γραμματικών κατηγοριών (π.χ. καταλήξεις 
ρημάτων, συνήθη παραγωγικά επιθήματα κ.ο.κ.) ή αν σχετίζονται με την ιστορική γραφή των 
λέξεων.  

Η ορθή επιλογή βαθμολογήθηκε με 1, ενώ οι λανθασμένες κυμαίνονταν από 0 ως 0,5, ανάλογα 
με τη δυσκολία και τις ιδιαιτερότητες της λέξης. Επί παραδείγματι, μια λανθασμένη επιλογή 
βαθμολογήθηκε με 0,5 εάν επρόκειτο για σφάλμα ιδιαίτερης βαρύτητας (π.χ. καταληκτικό επίθημα, 
λανθασμένη ορθογραφία πτώσης κτλ.), ενώ η επίγνωση της ετυμολογικής-ιστορικής γραφής της 
λέξης (πχ το «-αι-» σε ένα παράγωγο του «παις»), επειδή κρίνεται ιδιαζόντως δυσκολότερη γραφή, 
βαθμολογήθηκε με μικρότερη αυστηρότητα. 

Στο ίδιο πνεύμα, ορίστηκε η βαθμολογία όλων των επιλογών, αποδίδοντας πάντα μικρότερη 
βαρύτητα (άρα μικρότερο βαθμό επίτευξης) στις καταλήξεις ουσιαστικών/επιθέτων/ρημάτων, καθώς 
αποτελούν πιο συνηθισμένη επιλογή, ενώ στα ορθογραφικά της ετυμολογίας, των κανόνων και των 
εξαιρέσεων των κανόνων αποδώσαμε μεγαλύτερη βαρύτητα (άρα μεγαλύτερο βαθμό επίτευξης), 
καθώς αποτελούν πιο σπάνια ή πιο δύσκολη γνωστική κατάκτηση. 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία 
Η εγκυρότητα του περιεχομένου τόσο του 1ου  όσο και του 2ου εργαλείου εξασφαλίζεται σε 

ένα μεγάλο βαθμό καθώς τα εργαλεία βρίσκουν έρεισμα περιεχομένου στην ύλη των σχολικών 
εγχειριδίων της Α-Γ Δημοτικού, ενώ επιπρόσθετο στοιχείο εγκυρότητας για το 2ο εργαλείο αποτελεί 
η επιλογή των απαντήσεων κλειστού  τύπου, πολλαπλής επιλογής. Επιπροσθέτως, όπως προτείνεται 
από τη βιβλιογραφία, ζητήθηκε και η γνώμη και άλλων πιο έμπειρων δασκάλων που αξιολόγησαν το 
εργαλείο (Ουζούνη & Νακάκης, 2011).  

Τέλος, για την πρόσκτηση της εγκυρότητας επελέγη η αξιοποίηση του κριτηρίου της 
φαινομενικής εγκυρότητας (face validity), καθώς με μια αδρή επισκόπηση των θέσεων (items) και 
των λέξεων-επιλογής ήταν εφικτή η άμεση συσχέτιση με το αντικείμενο διερεύνησης και τις 
δυσκολίες του παιδιού (Φοδελιανάκης, 2017, Ουζούνη & Νακάκης, 2011). 

Η αξιοπιστία του εργαλείου, ως μη σταθμισμένο αλλά και εξαιτίας του χαρακτήρα του, καθώς 
απευθύνεται σε ένα άτομο για μια χορήγηση, δε μπορεί να ελεγχθεί με την επαναλαμβανόμενη 
χορήγηση, τακτική που έτσι κι αλλιώς έχει σοβαρούς κινδύνους σφάλματος μια και παρατηρήθηκε ότι 
οι ερωτώμενοι θυμούνταν συχνά τις απαντήσεις (Φοδελιανάκης, 2017· Ουζούνη & Νακάκης, 2011).  

Περιορισμοί 
Στους περιορισμούς του συγκεκριμένου εργαλείου θα πρέπει να αναφερθεί ότι, καθώς αποτελεί 

μια διαδικασία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού, δεν μπορεί εκ των 
πραγμάτων να αποτελέσει ένα εργαλείο μεγάλης κλίμακας. Δεν είναι σταθμισμένο και αναφέρεται 
στην συγκεκριμένη ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναφερθεί σε 
μια πιο γενική και διευρυμένη εικόνα του ελληνικού πληθυσμού. 

Τέλος, ελλείψει χρόνου, δεν δίδεται η δυνατότητα μίας ενδελεχέστερης μελέτης της 
αξιοπιστίας του εργαλείου σε μεγαλύτερο δείγμα. Θα ήταν ευχής έργον να δοθεί και σε άλλα παιδιά 
της ίδιας ηλικίας ή/και διάγνωσης για να υπάρξει συσχέτιση των αποτελεσμάτων και ίσως και 
σχετική στάθμιση. 
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Διαδικασία χορήγησης  
Το συγκεκριμένο εργαλείο χορηγήθηκε σε ένα μαθητή της ΣΤ΄ τάξης του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Ηρακλείου. Οι γονείς του δέχθηκαν την εφαρμογή του συγκεκριμένου άτυπου κριτηρίου 
αξιολόγησης που κατασκευάσαμε ειδικά για το συγκεκριμένο παιδί, ελπίζοντας να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα και για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, αλλά και για την εικόνα του παιδιού 
τους που θα αποτελέσει αφορμή για ένα πρόγραμμα παρέμβασης. Δόθηκαν οι κατάλληλες εξηγήσεις 
και βεβαιώσεις για τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του παιδιού και τη διασφάλιση των προσωπικών 
δεδομένων, διατυπώνοντας με σαφήνεια τους στόχους του συγκεκριμένου τεστ αξιολόγησης. 

Τα ευρήματα της αξιολόγησης 
Στο 2ο εργαλείο, σε απόλυτα αριθμητικά δεδομένα, ο μαθητής έκανε 9 συνολικά λάθη στις 30 

λέξεις της κλείδας (ποσοστό 30%), από τα οποία τα 6 λάθη είναι σε ρηματικές καταλήξεις και σε 
παραγωγικές καταλήξεις ρημάτων, 1 στην παραγωγική κατάληξη «-πώλης» (οπτικά-ετυμολογικά) 
και 2 στο ετυμολογικό-οπτικό ρημάτων (αγκίζω-φαίρνω).  

Τα 9 λάθη δίνουν σε ποιοτική διερεύνηση ένα σκορ 24,25 στη κλίμακα από 0-30. Πράγματι, 
ενώ οι σωστές απαντήσεις ήταν 21, τα 9 λάθη αφαιρούν μόλις 6,75 μονάδες, λόγω χαμηλής 
σοβαρότητας και δυσκολίας. Συνεπώς η ποιοτική επίτευξη του μαθητή είναι 24,25 στα 30, που σε 
εκατοστιαία κλίμακα αποτελεί ένα 80,83% ορθότητας. 

Αξιολόγηση: Συνολική αποτίμηση των ελλείψεων του μαθητή 
Ο μαθητής παρουσίασε ένα πολύ καλό ορθογραφημένο λόγο με ιδιαίτερες όμως δυσκολίες (α) 

στις παραγωγικές καταλήξεις των ρημάτων, στις οποίες κρίνεται σκόπιμο να στοχεύσουμε 
προκειμένου να βελτιωθούν (π.χ. ρήματα σε «–αίνω», «-εύω» και τις εξαιρέσεις τους), (β) καθώς και 
σε παραγωγικές καταλήξεις ουσιαστικών (π.χ. τα σε –πώλης» και τα σε –ιστής»). Επίσης, (γ) η εικόνα 
του γραπτού του είναι πολύ άσχημη, με γραφή σε άσχετα σημεία του τετραδίου του και (δ) με 
τεράστια δυσκολία να γράψει μέσα στο πλαίσιο μίας γραμμής, προβλήματα γραφοκινητικά που θα 
μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε. Επίσης, (ε) οι τόνοι είναι άλλο ένα πρόβλημα που 
μπορέσαμε να διαπιστώσουμε κατά την χορήγηση του πρώτου εργαλείου. Επιπροσθέτως, 
προβλήματα που άπτονται μίας εργοθεραπευτικής παρέμβασης, όπως (στ) το «στήσιμο» του χεριού 
και των δακτύλων κατά τη γραφή, είναι ένα πεδίο στο οποίο επιχειρήσαμε με υπομονή ήδη από την 
πρώτη μας επαφή με το παιδί. 

Τέλος, ένα πεδίο στο οποίο έχει ήδη δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από την πρώτη μας επαφή, είναι 
(ζ) η διεύρυνση του λεξιλογίου, καθώς το παιδί έδειξε να μην αντιλαμβάνεται τη σημασία κάποιων 
από τις λέξεις του εργαλείου-κλείδα που του δόθηκε, αν και για κάποιες από αυτές κατόρθωσε να 
διακρίνει και να επιλέξει την ορθή τους γραφή. 

Οι διδακτικοί στόχοι 
Καθώς πρόκειται για ένα μαθητή με αρκετά ελλείμματα, τόσο ως προς το ακαδημαϊκό όσο και 

ως προς το λειτουργικό πρόγραμμα, κρίθηκε σκόπιμο να στοχεύσουμε στα δυνατά του σημεία, 
επιχειρώντας να συμβάλλουμε στη βελτίωση τους, αλλά ταυτόχρονα να επιδιωχθεί και η βελτίωση 
του λειτουργικού κομματιού με παρεμβάσεις μέσω της ανάλυσης έργου και των κοινωνικών 
ιστοριών. Επειδή όμως, αυτή η δουλειά δεν αφορά στους στόχους και στα αιτήματα της παρούσας 
εργασίας, δεν εντάσσουμε εδώ αυτούς τους στόχους, ως μη σχετικούς με την προσπάθεια βελτίωσης 
του λόγου. Επίσης, αποφασίσαμε να μην επιμείνουμε ιδιαίτερα ως προς τα ελλείμματα δ και στ 
καθώς κρίναμε ότι αφενός αυτά απαιτούν μία μακροχρόνια προσπάθεια, κάτι που ο χρόνος δράσης 
αυτής της εργασίας δεν επέτρεπε, και αφετέρου τα ζητήματα αυτά έχουν κριθεί εν πολλοίς ήδη στην 
παιδική ηλικία. 
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Συμπεράσματα - Αναστοχασμός 
Στο πλαίσιο μίας προσπάθειας ενός ερμηνευτικό-πρακτικού αναστοχασμού, σε αντιδιαστολή 

με έναν εργαλειακό-τεχνοκρατικό αναστοχασμό, ο προσανατολισμός της έρευνας, της παρέμβασης 
και του αναστοχασμού ρυθμίζεται στο πλαίσιο συγκεκριμένων επικοινωνιακών διαδικασιών (Valli, 
1997).  Μια τέτοια αναστοχαστική διαδικασία είναι πολύ χρήσιμη στην παρούσα περίσταση, αφενός 
γιατί λαμβάνει υπόψη της σε απόλυτο βαθμό τις αλληλεπιδραστικές-κοινωνικές διεργασίες της 
μάθησης του Vygotsky (1962, 1978), διαδικασίες που δεν θα μπορούσαν να υποκατασταθούν εύκολα 
από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο μάθησης και αφετέρου επιτρέπει μία πιο ολιστική θέαση και 
αξιολόγηση. Πράγματι, η απουσία μίας στατικής προσέγγισης, ενός προαποφασισμένου πλαισίου 
αναστοχασμού (εκτός βεβαίως από τους μακροπρόθεσμους και τους βραχυπρόθεσμους στόχους), 
λαμβάνει υπόψη της ένα σύνολο πληροφοριών παιδαγωγικού χαρακτήρα τις οποίες ο εκπαιδευτικός 
καλείται να συνθέσει. Έτσι ο Valli (1997) αναδεικνύει παραμέτρους όπως το πρόγραμμα σπουδών, 
το ίδιο το σχολικό πλαίσιο, το οικογενειακό πλαίσιο, τη γενικότερη κουλτούρα και την πολιτική για 
την ειδική αγωγή, τους ηθικούς περιορισμούς που η κάθε κοινωνία επιβάλλει ως ορόσημα κ.ά. ως 
σημαντικότατους δείκτες του αναστοχασμού ενός εκπαιδευτικού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στη παρούσα έρευνα, η παρατήρηση και η αξιολόγηση έφεραν στην 
επιφάνεια μία σειρά από ελλείμματα τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. 
Δεδομένου του ερευνητικού ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, αν και εστιάσαμε και σε 
λειτουργικά και σε ακαδημαϊκά ελλείμματα, περιγράψαμε μονάχα ένα μέρος της δραστηριότητάς 
μας που αφορούσε την ορθογραφική αξιολόγηση και την οργάνωση των στόχων. Πράγματι, εκτός 
των όσων αναφέρθηκαν, δομήθηκε κι ένα πρόγραμμα παρέμβασης στη βάση του νοητικού 
δυναμικού του μαθητή αλλά και των αναγκών που προέκυψαν από την αξιολόγηση και την 
παρατήρηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας, οι 
παρεμβάσεις που ακολουθήθηκαν, αποτέλεσαν μία πολύ επίπονη διαδικασία, που πρόσφερε όμως 
πολλές συγκινήσεις‧ χαρές για την επίτευξη κάποιων από τους στόχους, αλλά και θλίψη για την 
αδυναμία να συμβάλλουμε στην κατάκτηση και εδραίωση περισσότερων οροσήμων (ακαδημαϊκών 
και λειτουργικών). Ως εκ τούτου, το αίσθημα της χαράς για τις μικρές αυτές επιτυχίες, που αποτελούν 
ένα λιθαράκι στη γενικότερη εκπαίδευση του μαθητή της παρούσας μελέτης, δεν θα μπορούσε να 
μην καταστήσει αυτή τη προσπάθεια στη συνείδηση μας ως μία αξιοπρεπή προσπάθεια. Μια 
προσπάθεια, σαν κι αυτές που δίνουν δύναμη σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, σαν βρουν την 
«περπατησιά» τους, να συνεχίσουν να βαδίζουν με αισιοδοξία και αδιάλειπτη αφοσίωση στο έργο 
τους. 
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Παράρτημα 
Πίνακας Α. ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 

1  Γλώσσα 4  Οι άνεμοι 7  Βόδι 10  βράδυ 13  Γόμα 

2  Αύριο  5  Άλλο 8  Τα βόδια 11  γάτα 14  Χέρι 

3  Άνεμος 6  Βόλτα 9  Βάρκα 12  Γάτες 15  κοτέτσι 
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Πίνακας B. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 1,00 0,00 0,25 0,50 3 0,00 0,25 0,25 1,00 5 1,00 0,25 0,00 0,50 

2 1,00 0,25 0,00 0,50 4 0,25 0,00 0,25 1,00 6 0,00 1,00 0,50 0,00 

7 1,00 0,25 0,00 0,50 15 0,25 0,00 1,00 0,50 23 1,00 0,25 0,00 0,50 

8 1,00 0,50 0,00 0,25 16 0,50 0,00 0,00 1,00 24 0,50 1,00 0,00 0,25 

9 0,00 0,50 0,25 1,00 17 1,00 0,00 0,50 0,25 25 1,00 0,25 0,00 0,50 

10 0,50 1,00 0,25 0,00 18 0,25 1,00 0,00 0,25 26 0,50 0,25 0,00 1,00 

11 0,00 0,50 1,00 0,25 19 1,00 0,25 0,00 0,50 27 0,50 1,00 0,25 0,00 

12 0,50 0,25 0,00 1,00 20 0,25 0,00 1,00 0,50 28 0,25 0,50 0,25 1,00 

13 1,00 0,25 0,50 0,00 21 0,25 0,00 1,00 0,50 29 0,50 0,25 1,00 0,00 

14 0,25 0,50 0,00 1,00 22 0,50 0,00 0,00 1,00 30 1,00 0,50 0,25 0,25 
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Πίνακας Γ: Η βαθμονόμηση των απαντήσεων του δεύτερου εργαλείου 

Πίνακας Γ: η κλείδα ελέγχου και οι γραμματικοί κανόνες του δεύτερου εργαλείου 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΕΓΔ): Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ- ΓΕΝΕΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ (ΓΛΩΣΣΙΚΑ-ΓΝΩΣΤΙΚΑ) 
 

Φοδελιανάκης Αντώνιος 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, PhD c. UPV, M.Ed. 

 

Περίληψη 
Στη παρούσα εργασία προσπελάζονται οι Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΝΑΔ) υπό το 

πρίσμα της κοινής γενετικής προδιάθεσής τους και του πολυδιάστατου ρόλου των συμπεριφορικών 
χαρακτηριστικών τους. Αναδεικνύεται η θέση ευθύνης συγκεκριμένων γονιδίων για τις γλωσσικές 
δυσκολίες, αλλά και ένα ευρύτερο σύνολο γονιδίων που λειτουργεί καθοριστικά στη διαμόρφωση 
συγκεκριμένων φαινοτύπων. Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι μια ομάδα γονιδίων αποτελεί 
προδιαθεσιακό παράγοντα για πολλές ΝΑΔ, δημιουργώντας έτσι μια μονοεδρική βάση μιας 
πολυδιάστατης έκφανσης συμπτωμάτων, ενός κλινικού συνεχούς, ενώ παράλληλα τονίζεται ο ρόλος 
της διαφοροδιάγνωσης για τη διάκριση αυτού του κλινικού συνεχούς από άλλες διαφορετικές 
διαγνωστικές κατηγορίες. Τέλος, διερευνάται μια περίπτωση συνύφανσης συμπτωμάτων που 
στοιχειοθετούν την υπόθεση του συνεχούς ΔΑΦ-ΕΓΔ (Ειδική Γλωσσική Διαταραχή). Επισημαίνεται 
η ανάγκη προσδιορισμού συγκεκριμένων κριτηρίων (και για την περίπτωση ενός continuum), με 
χαρακτηριστικά και των δύο συνδρόμων, με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, καθώς και την 
ένταξη σε ένα φάσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές αποκλίσεις του κάθε παιδιού για την επιλογή 
του καλύτερου προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

 
Λέξεις Κλειδιά: αυτισμός, ΕΓΔ, κλινικό συνεχές 

1.ΔΑΦ: Ιστορική αναδρομή και κατηγοριοποίηση  

Ο αυτισμός και, γενικότερα, οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές πάντοτε αποτελούσαν ένα 
ιδιαίτερο πεδίο μελέτης, συγκεντρώνοντας διαχρονικά το ενδιαφέρον πολλών και διαφορετικών 
επιστημών και επιστημόνων. Ένδειξη του μεγάλου διεπιστημονικού ενδιαφέροντος για αυτή τη 
διαταραχή αποτελεί η παραδοχή του Rutter ότι ένας μήνας χωρίς την παρουσίαση μίας νέας θεωρίας 
για τον αυτισμό, θεωρείται ένας ανιαρός μήνας (2005, όπ.αναφ. στο Heward, 2011, σελ. 269). Έτσι, 
από το 1911, όταν o Bleuler αναφέρεται για πρώτη φορά στον αυτισμό (Μπεζεβέγκης, Καλαντζή-
Αζίζι, Ζώνιου-Σιδέρη, 1997) και το 1943, όταν ο Leo Kanner τον διέκρινε από άλλες ψυχωσιακές 
αναπηρίες στη βάση των κοινωνικών ελλειμμάτων, προέκυπταν συνεχώς θεωρίες που αναιρούσαν 
τις έως τότε παραδεδεγμένες γνώσεις. Σημαντικότεροι σταθμοί θεωρούνται η ένταξη του αυτισμού 
και του Άσπεργκερ στον κατάλογο των αναπηριών IDEA από το αμερικανικό κογκρέσο (Individuals 
with Disabilities Education Act, 1990: P.L. 100-476, όπ.αναφ. στο Heward, 2011) και η θέσπιση 
κριτηρίων διάγνωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, ICD-10, 
1992) και την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (American Psychiatric Association, 2000). 
Αντίθετα, άλλες θεωρίες, όπως η θεωρία του Bruno Bettleheim για «τη μητέρα ψυγείο», 
δημιούργησαν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Πράγματι, το 1967 στο βιβλίο του An Empty 
Fortress, ο Bettleheim, υποδεικνύοντας την «ψυχρή μητέρα» ως βασική αιτία του παιδικού 
αυτισμού, επέτεινε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, διατάραξε τις ήδη εύθραυστες οικογενειακές 
ισορροπίες και έβλαψε εν γένει αυτούς που είχαν περισσότερο ανάγκη από στήριξη, τους γονείς και 
το παιδί με αυτισμό. 

Παρόλο το αδιάλειπτο ενδιαφέρον για τον αυτισμό και το Άσπεργκερ καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προηγούμενου αιώνα, οι ΔΑΦ (Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος) συνέχισαν να αντιμετωπίζονται 
μέχρι πολύ πρόσφατα στη βάση του ιατρικοκεντρικού μοντέλου, αναδεικνύοντας το σωματικό, το 
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γλωσσικό και το κοινωνικό έλλειμμα υπό το πρίσμα της αναπηρίας (Baird, 2013). Η ιατρική 
κοινότητα, κάνοντας αυτό το οποίο είχε εκπαιδευτεί να κάνει, παρουσίαζε το πρόβλημα, 
αδυνατώντας να λάβει υπόψη της τους κοινωνικούς συσχετισμούς και την ακραία ανισότητα στην 
οποία οδηγούνταν τα άτομα με αυτισμό. Έτσι, τα διαγνωστικά κριτήρια τόσο του ΠΟΥ (World 
Health Organization, ICD-10, 1992), όσο και της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας, μέχρι και το 
DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000), μένουν πιστά για αρκετά χρόνια σε διαγνώσεις 
ιατρικοκεντρικής προσέγγισης. Μόλις το 2013, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία, με το νέο της 
Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο κάνει ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της οπτικής του 
κοινωνικού μοντέλου. Πράγματι, το DSM-V (2013), ως προς τις ΔΑΦ, αναφέρεται πια σε τρία 
επίπεδα αναγκαίας παρέμβασης για τη στήριξη του παιδιού με αυτισμό. Έτσι, ορίζεται η  «Ανάγκη 
Υποστήριξης» (Επιπέδου 1), η «Ανάγκη Ενισχυμένης Υποστήριξης», με εμφανείς δυσχέρειες 
(Επιπέδου 2) και η «Ανάγκη Ιδιαίτερα Ενισχυμένης Υποστήριξης», με σοβαρά ελλείμματα στην 
κοινωνικοποίηση και στην ευελιξία (Επιπέδου 3). Τα τρία επίπεδα, που καταδεικνύουν, όχι πια τη 
βαρύτητα της διαταραχής, αλλά την ένταση της αναγκαίας παρέμβασης,  προσδιορίζονται από τα 
ευρήματα της αξιολόγησης ως προς:  

1. τα ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία σε διαφορετικά κοινωνικά 
περιβάλλοντα, που δεν οφείλονται σε προβληματική λειτουργία της Νόησης, με τρία 
τουλάχιστον χαρακτηριστικά από τους παρακάτω τομείς, δηλαδή από τα ελλείμματα:  

 στην κοινωνική-συναισθηματική αμοιβαιότητα (αδυναμία διατήρησης διαλόγου, εναλλαγής 
ρόλων και μοιράσματος συναισθημάτων και στόχων), 

 στη χρήση της γλώσσας για κοινωνική αλληλεπίδραση, στη βλεμματική επαφή, στην 
κατανόηση χειρονομιών και εκφράσεων προσώπου ή/και παντελή απουσία λεκτικής και μη 
λεκτικής επικοινωνίας και   

 στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων (ως αποτέλεσμα της ελλιπούς 
ευελιξίας/προσαρμογής στις κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες, με δυσκολία συμμετοχής στο 
φανταστικό παιχνίδι και στη μίμηση έως και την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για 
σημαντικούς άλλους) 

2. τις περιορισμένες «Επαναληπτικές Συμπεριφορές, τα Ενδιαφέροντα και τις Δραστηριότητες» 
που εκδηλώνονται με τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Στερεοτυπίες στην κίνηση ή/και στη χρήση αντικειμένων (οργάνωση 
παιχνιδιών/αντικειμένων με συγκεκριμένο τρόπο και μόνο έτσι π.χ. κατά χρώμα, ρίξιμο 
αντικειμένων) ή ακόμη και στη χρήση ήχων και λέξεων (ηχολαλία, χρήση ιδιότυπων 
φράσεων), 

 προσήλωση σε συγκεκριμένες τακτικές και συμπεριφορές με ανελαστικές επιλογές σε 
μοτίβα, ρουτίνες, προγράμματα, σε διατροφικές συνήθειες, σε πεποιθήσεις που δεν αλλάζουν 
εύκολα κ.ο.κ. 

 περιορισμένα ενδιαφέροντα και μάλιστα ιδιαίτερη προσήλωση σε αυτά, Τομείς Ιδιαίτερων 
Ενδιαφερόντων (σχεδόν εμμονική αντισυμβατική μη αναμενόμενη ενασχόληση με 
αντικείμενα), 

 ασυνήθιστη αντίδραση σε αισθητηριακά ερεθίσματα, είτε με έντονες αντιδράσεις 
(υπεραντιδραστικός/υπερευαίσθητος), είτε με απάθεια (υποαντιδραστικός/υποευαίσθητος 
τύπος) π.χ. στον πόνο, σε εξωτερικά ηχητικά, απτικά ή οπτικά ερεθίσματα (θερμοκρασία, 
υφάσματα, υπερβολική ενόχληση από το φως ή από ήχους κ.ο.κ.). 

 Τέλος, τονίζεται ότι οι παραπάνω μειονεξίες στους δύο άξονες ελλειμμάτων θα πρέπει να 
είναι παρούσες κατά την αναπτυξιακή περίοδο ή/και κατά την περίοδο της τυπικής ανάπτυξης των 
κοινωνικών σχέσεων με εμφανείς όμως τις αδυναμίες στις κοινωνικές διεργασίες. Ταυτόχρονα, 
επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από χαμηλό νοητικό δυναμικό, αν 
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και ΔΑΦ και Νοητική Καθυστέρηση μπορούν να συνυπάρχουν (συννοσηρότητα με προϋπόθεση το 
παιδί να υστερεί στην κοινωνική επικοινωνία).  

Ένα άλλο στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, είναι ότι, ενώ στο DSM-IV η Ειδική 
Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) και ο αυτισμός αναφέρονται ως αμοιβαία αποκλειόμενες διαταραχές, 
στο νέο εγχειρίδιο της ΑΨΕ (DSM-V) αίρεται ο αποκλεισμός. Έτσι, εγείρεται το ζήτημα του βαθμού 
αλληλοεπικάλυψης/συννοσηρότητας, ως πιθανό αποτέλεσμα ενός κλινικού συνεχούς 
(Φοδελιανάκης, 2017). 

1.1.Επιπολασμός 
Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, ο αυτισμός εθεωρείτο μια σχετικά σπάνια διάγνωση, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος των παιδιών που έπαιρναν τη διάγνωση του αυτισμού ήταν αγόρια, (Heward, 
2011· Μπεζεβέγκης, 1985). Η ΔΑΦ φαίνεται να  αφορά τέσσερις με πέντε φορές περισσότερο τα 
αγόρια, καθώς το 2,38% των υπό μελέτη αγοριών διεγνώσθησαν με ΔΑΦ (1 στα 42), έναντι του  
0,53% των κοριτσιών (1 στα 189) (Christesen et al., 2016). Παρόλα αυτά, η βαρύτητα της 
συγκεκριμένης διαταραχής στα κορίτσια είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στα αγόρια (Heward, 2011· 
Παπαδάτος, 2010) 

Έρευνες, στο 2ο μισό του προηγούμενου αιώνα, έδειξαν ότι επρόκειτο για μία όχι και τόσο 
σπάνια διαταραχή. Το 1976, σε μία κλινική ανασκόπηση για το σύνδρομο του αυτισμού, οι Ornitz 
και Ritvo μιλούν μόλις για 5 παιδιά με αυτισμό σε κάθε 10.000 παιδιά, σχέση που σε κάποιο βαθμό 
επιβεβαιώνει το 1994 το DSM-IV (2-5 παιδιά κάθε 10.000). O Heward (2011) όμως, σε μία 
συγκριτική προσπέλαση των ερευνών του Ινστιτούτου της Καλιφόρνια για τις υπηρεσίες 
αναπτυξιακών διαταραχών του 1999 και μιας σειρά εμπειρικών ερευνών των ετών 1999-2003, 
επισημαίνει ότι το μέγεθος του προβλήματος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Πράγματι, τονίζει ότι τα 
σύγχρονα επιδημιολογικά στοιχεία μιλούν για μία δραματική αύξηση της σχέσης παιδιών με ΔΑΦ 
και τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών που κυμαίνεται μεταξύ των 30 και των 121 περιπτώσεων ανά 
10.000 παιδιά (0,3% με 1,21%). Μία πιο πρόσφατη μελέτη (Elsabbagh, κ.ά., 2012) επισημαίνει ότι 
1 παιδί ανά 160 διαγιγνώσκεται με αυτισμό (0,625%), κάτι που προσεγγίζει το μέσο όρο των 
προηγούμενων ερευνών. 

2.Αιτιακοί παράγοντες ΝΑΔ 
Tα τελευταία χρόνια η επιστήμη έχει στραφεί στην προσπάθεια ερμηνείας των ΝΑΔ, όχι τόσο 

υπό το πρίσμα μίας ψυχογενούς αιτίας, όσο μίας προσπάθειας διερμήνευσης του ρόλου που μπορεί 
να διαδραματίσουν οργανικά, γενετικά και βιολογικά αίτια. Ακόμη και η προσπέλαση βιοχημικών ή 
οργανικών δυσλειτουργιών ως αιτίων (που όμως δεν οφείλονται σε επίκτητους παράγοντες π.χ. 
τραυματισμούς ή ασθένειες), οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάδειξη του βιολογικού και του γενετικού 
υποβάθρου των ΝΑΔ. 

Σε βιολογικό/νευροανατομικό και βιοχημικό επίπεδο, συχνά αναδεικνύονται διάφορες θεωρίες 
που ανάγουν τη γενεσιουργό αιτία του αυτισμού ή/και άλλων συνδρόμων και ελλειμμάτων στην 
προβληματική λειτουργία των νευροδιαβιβαστών. Πράγματι, σε μία μελέτη του 2005 (Sutton κ.ά.) 
για τη δραστηριότητα του εγκεφαλικού φλοιού σε ηρεμία και την κοινωνική συμπεριφορά σε παιδιά 
με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας, οδηγήθηκαν σε σημαντικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, 
επισημαίνουν ότι αρκετές μελέτες, όπως η μελέτη-ανασκόπηση τoυ Davidson (2004), που 
στηριζόταν σε ηλεκτροεγκεφαλογραφηματα (EEG), έδειχναν σταθερά ασυμμετρίες ή διαφορές στην 
ενεργοποίηση του προμετωπιαίου φλοιού σε κατάσταση ηρεμίας.  Οι ερευνητές συσχετίζουν την 
κατάσταση αυτή με την ύπαρξη και ένταση των κινήτρων των παιδιών και των ενηλίκων, με την 
ενεργοποίηση της συμπεριφοράς και του θετικού αισθήματος, όπως του ενθουσιασμού, της 
ανυπομονησίας κ.ά., με τις συμπεριφορικές αναστολές και το αρνητικό συναίσθημα που σχετίζεται 
με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των απειλών και των κινδύνων (Fox, 1991‧ Sutton, κ.ά., 
2005). Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι η αριστερή οπίσθια λειτουργία έχει συσχετιστεί με τις 
συμπεριφορές της κοινωνικής προσέγγισης ήδη από τον 1ο μήνα της ζωής του παιδιού  (Fox, 1991‧ 
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Sutton, κ.ά., 2005). Στο ίδιο πνεύμα, μια μελέτη καθαρά νευροανατομικών παραμέτρων του 1987, 
επισημαίνει ότι τα 3 από τα 18 εξετασθέντα παιδιά παρουσίασαν ελαφρά/μέτρια ατροφία, ενώ σε 6 
από τα 21 παρατηρήθηκαν νευροφυσιολογικές ανωμαλίες (Gillberg & Steffenburg, 1987).  Άλλες 
μελέτες πάλι, βιοχημικού υποβάθρου, αναδεικνύουν το ρόλο της φαινυλκετονουρίας, πάθηση που 
έχει ως αποτέλεσμα τη ΝΚ (Νοητική Καθυστέρηση) και τις ΔΑΦ, ως άμεσο αποτέλεσμα των 
μεγάλων συγκεντρώσεων φαινυλαλανίνης στον οργανισμό (Κωνστανταρέα, 2001· Τσιαντής & 
Μανωλόπουλος, 1988). 

Σε γενετικό επίπεδο, οι μελέτες κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι τα 46 ανθρώπινα χρωμοσώματα 
και τα περίπου 100.000 με 150.000 γονίδια βρίσκονται σε μία συνεχή προσπάθεια εναρμόνισης και 
προσαρμογής τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ευθύνονται για ένα σημαντικό εύρος των 
εκφάνσεων των ΔΑΦ.  Έτσι, τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει οδηγηθεί σε μία πιο εντατική μελέτη 
συγκεκριμένων γονιδίων και τόπων που φαίνεται να βαρύνονται περισσότερο όχι μόνο για τον 
φαινότυπο των ΔΑΦ, αλλά και για άλλες ΝΑΔ. 

Ερευνητές, όπως ο βιογλωσσολόγος Cimatti (2007), επισημαίνουν ότι το γονίδιο FOXP2 της 
ταινίας 31 του χρωμοσώματος 7 (q31.7), ευθύνεται αφενός για την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, 
όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη της γνωστής πλέον περίπτωσης της οικογένειας ΚΕ, 
(Κωνσταντίνου & Κοσμίδου, 2011‧ Παπαηλιού 2010) και αφετέρου, ως πολυτροπικό γονίδιο, 
συσχετίζεται με σχεδόν το σύνολο των ΝΑΔ λόγου, κατανόησης και λεπτής κινητικότητας 
(Φοδελιανάκης, 2017· Fisher, 2006 & 2009 όπ.αναφ. στο Νησιώτου & Βλάχος, 2014). 

Η επιστημονική κοινότητα, έχει καταστήσει πλέον σαφές ότι το συγκεκριμένο γονίδιο δεν είναι 
και δεν μπορεί να είναι το μόνο που εμπλέκεται στον αυτισμό και στην ΕΓΔ. Οι Νησιώτου και 
Βλάχος (2014) και ο Grigorenko (2009, όπ.αναφ. στο Κωνσταντίνου & Κοσμίδου, 2011) 
αναφέρονται σε μία σειρά γονιδίων που συμβάλλουν ποικιλόμορφα στο φαινότυπο του τυπικού 
αυτισμού, αλλά και άλλων ΝΑΔ (ΔΕΠ-Υ, ΕΓΔ κ.ά.), δημιουργώντας μία εικόνα συννοσηρότητας. 
Τα γονίδια CNTNAP2, το DCDC2 κ.ά., αλλά ακόμη και η συνύπαρξη συγκεκριμένων γενετικών 
τόπων ευπάθειας γονιδίων φαίνεται ότι ευθύνονται περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν στο 
παρελθόν για την εκδήλωση αρκετών διαταραχών (Κωνσταντίνου & Κοσμίδου, 2011‧ Νησιώτου & 
Βλάχος, 2014).  

Η υπόθεση της συννοσηρότητας του αυτισμού με τη ΔΕΠ-Υ, την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ή 
με άλλες ΝΑΔ που σχετίζονται με την ομιλία, τη γλώσσα και την κοινωνική επαφή, είναι πλέον 
καθολικά αποδεκτή. Μάλιστα, η συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού σε παιδιά με ΕΓΔ είναι πολύ 
μεγαλύτερη από ότι στο γενικό πληθυσμό. Σε μία ποιοτική μελέτη, οι Conti-Ramsden και οι 
συνεργάτες (2006) έδειξαν ότι ο επιπολασμός των ΔΑΦ στην ομάδα ελέγχου, δηλαδή των παιδιών 
που ήδη είχαν λάβει διάγνωση ΕΓΔ/SLI (Specific Language Impairment) ήταν 10 φορές μεγαλύτερος 
από ό,τι στο γενικό πληθυσμό, έφτανε δηλαδή το 3,9%. Στην ίδια μελέτη, επισημαίνεται ότι τα σκορ 
των παιδιών με ΔΑΦ και ΕΓΔ στα διάφορα ορόσημα επίτευξης και στα σταθμισμένα τεστ, ήταν 
αντίστοιχα, θέτοντας επί τάπητος το ερευνητικό ζήτημα της αλληλοεπικάλυψης συμπτωμάτων, της 
συννοσηρότητας ή του κλινικού συνεχούς, θέμα το οποίο κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί ακόμη 
περισσότερο, καθώς το γενετικό υπόβαθρο δεν δίνει απόλυτα σαφή εξήγηση, μια και όπως 
επισημάνθηκε νωρίτερα, πρόκειται για πολυτροπικά γονίδια που συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως στο 
φαινότυπο των ΝΑΔ. 

Τέλος, ο Φοδελιανάκης (2017), σε μία ανασκόπηση, αναφορικά με το ζήτημα αυτό, καταλήγει 
στο συμπέρασμα υπέρ μιας πολυγονιδιακής διαταραχής που φαίνεται να αποτελεί ένα κλινικό συνεχές 
με άλλες διαταραχές (π.χ. ΕΓΔ), με ελλείμματα διαφορετικής βαρύτητας και έντασης (με κριτήριο 
αποκλεισμού τα ακοολογικά προβλήματα, τα ελλείμματα μνήμης/μάθησης/οπτικοχωρικής 
αντίληψης). Η θεωρία υπέρ ενός κλινικού συνεχούς που δημιουργεί διαφορετικούς φαινότυπους, 
εντός όμως ενός πλαισίου κοινών ελλειμάτων και συμπεριφορών, θα μπορούσε αφενός να συμβάλλει 
στην προσπάθεια εκλαΐκευσης των ΔΑΦ και των εκφάνσεών τους και αφετέρου να εξηγήσει τις 
διαφορετικές εκδηλώσεις, τις συμπεριφορές και τα ελλείμματα στα παιδιά με αυτισμό. 
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3.ΔΑΦ και ΕΓΔ: η υπόθεση του κλινικού συνεχούς 
Η Baird (2013), αφού πρώτα περιέγραψε σε αδρές γραμμές τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΓΔ 

και των ΔΑΦ, στηριζόμενη στη μελέτη των Conti-Ramsdenk και συνεργατών (2006), επιχείρησε να 
προσεγγίσει το ζήτημα των επιπτώσεων των διάφορων συνδρόμων στην ομιλία και στη γλώσσα. Σε 
αυτή της την έρευνα, έδωσε βαρύτητα στα επικοινωνιακά και κοινωνικά ελλείμματα, εξάγοντας το 
συμπέρασμα ότι ο Αυτισμός συναντάται με μεγαλύτερη συχνότητα σε παιδιά που έχουν ΕΓΔ σε 
σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Πράγματι, οι Conti‐Ramsden και οι συνεργάτες (2006) σε μια 
ποιοτική τους έρευνα, αφού ανέδειξαν και εν πολλοίς ανασκεύασαν τους κινδύνους εσφαλμένης 
διάγνωσης αυτισμού στην ομάδα ελέγχου των παιδιών με διαγνωσμένη ΕΓΔ, έδειξαν ότι ο 
επιπολασμός των ΔΑΦ σε περιπτώσεις παιδιών με ΕΓΔ έφτασε το 3,9%, δηλαδή, ποσοστό 10 φορές 
μεγαλύτερο από τη συνηθισμένη συχνότητα στο γενικό πληθυσμό. Τα στοιχεία που ανέδειξε η 
συγκεκριμένη μελέτη των παιδιών ταυτίζουν, αλληλοεπικαλύπτουν σχεδόν απόλυτα, τα 
χαρακτηριστικά συμπτώματα των δύο συνδρόμων, καθώς τα παιδιά έδιναν αντίστοιχα σκορ στα 
διάφορα ορόσημα επίτευξης και στα σταθμισμένα τεστ με αντίστοιχο όριο διάκρισης-κατώφλι (cut 
off) (Conti‐Ramsden et.al., 2006, σελ.625).  

Στο ίδιο πνεύμα, σε μια μελέτη του ίδιου έτους (Tager-Flusberg, 2006), επισημαίνεται η 
αδυναμία διάκρισης του φάσματος του Αυτισμού από την ΕΓΔ. Στη συγκεκριμένη μελέτη πράγματι, 
μεταφέρονται δύο συμπεριφορικές έρευνες, οι οποίες θέτουν μετ’επιτάσεως το ερώτημα αν τα παιδιά 
με αυτισμό που έχουν γλωσσική δυσκολία, έχουν ειδικά γλωσσικά ελλείμματα, όμοια με αυτά που 
βρίσκει κανείς στην ΕΓΔ/SLΙ. Στο πρώτο πείραμα/μελέτη, η Tager-Flusberg (2006), σε μια έρευνα 
φωνολογικής επεξεργασίας με ανάγνωση ψευδολέξεων, εξέτασε 35 παιδιά με αυτισμό, 6 κορίτσια 
και 29 αγόρια (κάτι που σχετίζεται με τον μεγάλο επιπολασμό του συνδρόμου στα αγόρια), 7 ως 14 
ετών, όλα διαγνωσμένα κατά το DSM-IV, με σχετικά υψηλή μη λεκτική νοημοσύνη (IQ = 83). Η 
έρευνα αποκάλυψε το γλωσσικό έλλειμμα των παιδιών με αυτισμό στο επίπεδο της φωνολογικής 
επεξεργασίας, καθώς τα σφάλματά τους στην ανάγνωση των ψευδολέξεων ήταν περισσότερα από 
την οριοθέτηση του φυσιολογικού. Όπως και τα παιδιά με SLI, τα παιδιά με αυτισμό και ΓΔ 
(Γλωσσικές Δυσκολίες) έκαναν περισσότερα λάθη διαγραφής από τα παιδιά με αυτισμό που δεν 
είχαν γλωσσικό έλλειμμα, των οποίων οι επιδόσεις ήταν αντίστοιχες με τα παιδιά ΤΑ (Τυπικής 
Ανάπτυξης). Επίσης, η ερευνήτρια παρατηρεί ότι υπήρξε στενή σχέση μεταξύ των παιδιών με 
αυτισμό και των ομάδων ελέγχου, ως προς τη φωνολογική επεξεργασία και το λεξιλόγιο.  Στο 
δεύτερο πείραμα/μελέτη του ίδιου έργου, οι συμμετέχοντες, 29 παιδιά με αυτισμό (20 με γλωσσική 
διαταραχή και 9 χωρίς γλωσσικό πρόβλημα), συγκρίθηκαν με μια ομάδα 13 παιδιών με ΕΓΔ, όπου 
επιχειρήθηκε να ελεγχθούν σε γραμματικό-μορφολογικό επίπεδο. Τα παιδιά με ΕΓΔ 
βαθμολογήθηκαν με τουλάχιστον 1 μονάδα κάτω από το μέσο των σταθμισμένων τεστ για τα παιδιά 
της ηλικίας τους (Tager-Flusberg, 2006). Από αυτή τη μελέτη προκύπτει ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
κατηγορική διάκριση των ΔΑΦ και της ΕΓΔ (Tager-Flusberg, 2006), αλλά ίσως αντίθετα θα έπρεπε 
να μιλήσουμε για μια επικάλυψη συμπτωμάτων ή για ένα συνεχές. Τα συμπεράσματα της Tager-
Flusberg υιοθετούνται κι από την Baird (2013), η οποία επισημαίνει ότι «δεν μπορεί να 
διαφοροποιηθεί η διαταραχή του φάσματος του Αυτισμού από την ΕΓΔ μόνο βάσει του προφίλ των 
γλωσσικών δυσκολιών». 

Οι  Leyfer, Tager-Flusberg, Dowd, Tomblin και Folstein (2008) σε μια εκτενή τους μελέτη, 
διερεύνησαν τις κοινές εκφάνσεις των ΔΑΦ και της ΕΓΔ σε γλωσσικό και κοινωνικό-συμπεριφορικό 
επίπεδο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη αναδείκνυαν την αλληλεπικάλυψη στο 
κοινωνικό και επικοινωνιακό έλλειμμα, καθώς και τους κοινούς αιτιακούς παράγοντες, κάτι που 
φυσικά, παρ’όλους τους περιορισμούς που έθεταν άλλα ευρήματα, δεν εμπόδισε τους ερευνητές να 
μιλούν για ένα «παθολογικό συνεχές». Το κλινικό συνεχές εντοπίζεται κυρίως μεταξύ των δύο 
διαταραχών (ΕΓΔ/ΔΑΦ), που κυμαίνεται σε ένταση για παιδιά με ΕΓΔ, από το κατώτερο άκρο των 
δυσκολιών στη σύνταξη, στις συντακτικές δυσκολίες και στην κοινωνική διαταραχή μέχρι και στις 
περιπτώσεις παιδιών με αυτισμό με προβλήματα στη πραγματολογία, στην κοινωνική επαφή και στη 
γλωσσική παραγωγή (Leyfer et.al., 2008). 
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Λίγο νωρίτερα, η Bishop (2003) έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της συσχέτισης του αυτισμού 
και της ΕΓΔ στο πλαίσιο ενός κλινικού συνεχούς, ανασκευάζοντας τις παραδοσιακές εκφάνσεις των 
δυο διαταραχών που παρουσίαζαν τα παιδιά με ΕΓΔ να υστερούν κυρίως ως προς τη φωνολογία και 
τη σύνταξη (σε ένα κατά τα άλλα τυπικό πλαίσιο ανάπτυξης) και τα παιδιά με ΔΑΦ, με τη γνωστή 
τριάδα των δυσκολιών (αλληλεπίδραση, επικοινωνία και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφορών) με 
κύριο γλωσσικό πρόβλημα την πραγματολογική δυσχέρεια. Επισημαίνεται ότι αφενός 
παρατηρούνται γλωσσικές δυσκολίες ως προς τη σύνταξη και στα δύο σύνδρομα, με ενδιάμεσης 
μάλιστα βαρύτητας εκφάνσεις, και αφετέρου εμφανίζεται μεγάλη συχνότητα γλωσσικών διαταραχών 
σε συγγενείς ατόμων με αυτισμό, κάτι που θα μπορούσε να δικαιολογήσει το κλινικό συνεχές, 
παρόλο που το μεγάλο εύρος δυσκολιών του αυτισμού αποπροσανατολίζει από αυτή τη σκέψη 
(Bishop, 2006). 

4.Συμπεράσματα 
Η επιστήμη τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να προσεγγίσει τον αυτισμό, την ΕΓΔ αλλά και άλλες 

ΝΑΔ, αφενός  υπό τη ματιά ενός κοινωνικού μοντέλου κι αφετέρου στη βάση ενός κοινού γενετικού 
υποστρώματος, αναδεικνύοντας το ρόλο συγκεκριμένων πολυτροπικών γονιδίων. Ο διαφορετικός 
φαινότυπος των διαταραχών που παραδοσιακά αποτελούσαν αμοιβαία αποκλειόμενες διαταραχές 
(όπως η περίπτωση του SLI και της ΔΑΦ) δημιουργούσε την αίσθηση της αναγκαιότητας διακριτών 
κριτηρίων και απόδοσης διαφορετικών διαγνώσεων. Όμως, η σύγχρονη βιβλιογραφία και η 
ανασκόπηση πρόσφατων θεωριών, κατατείνουν υπέρ της άποψης του κλινικού συνεχούς ASD-SLI, 
αν και η ευρύτητα των συμπτωμάτων του Αυτισμού συνιστά ένα επιπρόσθετο εμπόδιο για τη σωστή 
διάγνωση (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005).  

Συνεπώς, η προσεκτική ματιά, διαφορετικών επιστημόνων, μπορεί να οδηγήσει σε σωστή 
προσέγγιση και ορθή διάγνωση, καθώς οι εκδηλώσεις των ΕΓΔ θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σύγχυση και να οδηγήσουν σε εσφαλμένη εικόνα για τη συμπεριφορά του παιδιού (Cohen, Davine, 
Horodesky, Lipsett, & Isaacson, 1993), μια και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αφενός 
χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν με τη ΔΕΠ-Υ (Palikara, Lindsay, Cullen, & Dockrell, 2007) και 
αφετέρου επιφυλακτικότητα, απόσυρση, αδυναμία αντίληψης του συναισθήματος των άλλων (Ford 
& Miloski, 2003) και τροποποίησης των συναισθημάτων τους (Fujiki, Brinton, & Clarke, 2002, 
όπ.αναφ. στο Pianta, & Hamre, 2009) που παραπέμπουν σε ΔΑΦ. Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση 
έγκυρων και σταθμισμένων γλωσσικών και ψυχομετρικών εργαλείων από ένα ειδικό επιστήμονα 
(λογοθεραπευτή, παιδοψυχίατρο, αναπτυξιολόγο) μπορεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή όχι, ή τη 
σοβαρότητα Νοητικής Καθυστέρησης ή ΔΑΦ, καθώς και τις πιθανές εκπαιδευτικές-
συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις (Hayward, Stewart, Phillips, Norris & Lovell, 2008‧ Heward, 2011). 
Οι Conti-Ramsden, Simkin και Botting (2006) μάλιστα, αφού αναφέρονται στη μεγάλη συχνότητα 
του Αυτισμού μεταξύ των παιδιών με ΕΓΔ, τονίζουν ότι επιβάλλεται η αλλαγή των διαγνωστικών 
κριτηρίων ΔΑΦ και ΕΓΔ, καθώς πολύ συχνά τα παιδιά με ΕΓΔ στη μέση παιδική ηλικία, 
παρουσιάζουν στη συνέχεια συμπτώματα αυτισμού. 

Έτσι, η διαφοροδιάγνωση αναδεικνύεται και στην περίπτωση ενός κλινικού συνεχούς κρίσιμη 
προϋπόθεση για μια ορθή παρέμβαση, καθώς οι επιμέρους εκφάνσεις ή ακόμη και η ένταση των 
συμπτωμάτων, θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια καλύτερη διάγνωση και πρόγνωση. Στη 
περίπτωση μάλιστα, του συνεχούς ΔΑΦ-ΕΓΔ, αναδείχθηκε η ανάγκη δημιουργίας κριτηρίων που θα 
συμπεριλαμβάνουν χαρακτηριστικά και των δύο συνδρόμων, τις πιθανές ατομικές αποκλίσεις, 
εργαλεία για την ένταση του συμπτώματος και την ορθή τοποθέτηση της κάθε περίπτωσης στο 
φάσμα, αλλά και τα πιθανά επιπρόσθετα προβλήματα (π.χ. ακοολογικά προβλήματα ή ελλείμματα 
μνήμης, μάθησης ή/και οπτικοχωρικής αντίληψης κ.ο.κ). 

Τέλος, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή περεταίρω έρευνας για την ευρύτητα των ΔΑΦ και τη 
συσχέτιση τους με την ΕΓΔ, καθώς η αναγνώριση κριτηρίων κοινωνικής απόσυρσης υπερκαλύπτουν 
τα γλωσσικά ελλείμματα, κάτι που οδηγεί συχνά στην παραγνώριση των γλωσσικών ελλειμμάτων. 
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Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Αναστασάκη Μ. Μαρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ05 & ΠΕ13,  
MSc Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας,  

MSc Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, 
Υποψήφια Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης 

 

Περίληψη 
Η σχολική διαμεσολάβηση αποτελεί μία ήπια μορφή διαχείρισης των ενδοσχολικών εντάσεων, 

που οδηγεί στην καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μαθητών 
προκρίνοντας τον διάλογο και τη συνεργασία, στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής αγωγής. Αποτελεί 
ένα πολύτιμο εργαλείο για τη σχολική κοινότητα- η οποία ούτως ή άλλως είναι ένα κανονιστικό και 
αξιακό πλαίσιο- το οποίο συμβάλλει στην κατανόηση των σχέσεων των μαθητών και των τρόπων 
επικοινωνίας μεταξύ τους, στην επίλυση των συγκρούσεών τους, στην πορεία τους προς την 
πολιτειότητα.  
         Η παρούσα εργασία εστιάζει στα αποτελέσματα ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από 
μαθητές 12-15 ετών, οι οποίοι είχαν την εμπειρία της διαμεσολάβησης ως «εμπλεκόμενα» μέρη κατά 
τα σχολικά έτη 2015-2019. Μέσω των ερωτηματολογίων αυτών, είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τον 
τρόπο επικοινωνίας των μαθητών, πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τι άποψη έχουν για τους 
διαμεσολαβητές, αλλά και τι πιστεύουν για τη συνεισφορά της διαμεσολάβησης στις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις και γενικότερα στο σχολικό κλίμα.  

 
       Λέξεις κλειδιά: Σχολική διαμεσολάβηση, επικοινωνία μαθητών, δημοκρατικό σχολείο. 

Εισαγωγή 
Όπως έχουμε δείξει και σε άλλες εργασίες μας, (Αναστασάκη, 2013, Αναστασάκη, 2015) ένας 

αποτελεσματικός εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης των ενδοσχολικών συγκρούσεων και διενέξεων 
μεταξύ των μαθητών, είναι μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης ή αλλιώς διαμεσολάβησης 
συνομηλίκων. Μία θεωρητική διασάφηση θεωρείται αναγκαία στο σημείο αυτό: οι συγκρούσεις 
μεταξύ των μαθητών θεωρούνται ως ένα είδος επικοινωνίας, στην παρούσα εργασία, μέσα από τις 
οποίες είναι δυνατόν να προκύψουν θετικά αποτελέσματα όταν δεν θα υπάρχει κάποιος που 
υπερτερεί μέσα από αυτές, αλλά θα προκύπτει συμφωνία και επίλυση της κρίσης. Οι συγκρούσεις 
και οι εντάσεις θεωρούνται ως «εξέλιξη της ενηλικίωσης» (Πανούσης, 2011, 31) στο πλαίσιο μίας 
κοινωνίας δυναμικής και όχι στατικής, όπου υπάρχει ποικιλομορφία και ανομοιογένεια, αλλά παρ’ 
όλα αυτά, πρέπει να διατηρηθούν ισορροπίες και να επιτευχθεί ομαλή συνύπαρξη των 
διαφορετικοτήτων. Ο στόχος είναι λοιπόν να δημιουργηθούν ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις, οι 
οποίες θα υπερβαίνουν τις όποιες προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και, αντί για στείρο 
ανταγωνισμό, θα υπάρχουν εκείνες τις συνθήκες τους αμοιβαίου σεβασμού και της άμιλλας 
(Αναστασάκη, 2016α). Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συνδράμει η διαμεσολάβηση, η οποία 
βέβαια οργανώνεται από εκπαιδευτικούς που παρέχουν συστηματική καθοδήγηση και συνεχή 
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ενίσχυση, έχουν μόνιμο μέλημα τη δημιουργία φιλόξενου κλίματος στην τάξη και στο σχολείο και 
προφανώς, εμφορούνται από τις αξίες της ουμανιστικής αγωγής, 

Η διαμεσολάβηση γενικά είναι «μία διαδικασία, η οποία επιτρέπει, σε περίπτωση σύγκρουσης, 
την παρέμβαση εκπαιδευμένων προσώπων που δεν έχουν εμπλακεί στη σύγκρουση, προκειμένου να 
ξεπεραστεί η σχέση ισχύος μεταξύ των εμπλεκόμενων και να βρεθεί μία λύση, η οποία δεν θα έχει 
νικητή ή χαμένο» (Diaz, Liatard-Dulac, 1999, 11). Η δε σχολική διαμεσολάβηση συνομηλίκων είναι 
«μία διαμεσολάβηση από νέους, για νέους, με τους νέους και μεταξύ νέων» πράγμα που σημαίνει ότι 
η διαδικασία αυτή δεν θα μπορούσε να  αφορά ενήλικες (όπ.π.). 

 Επομένως, η σχολική διαμεσολάβηση ή διαμεσολάβηση συνομηλίκων είναι μία ομάδα 
διαμεσολάβησης εκπαιδευμένων και καταρτισμένων μαθητών, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
διαχειριστούν ειρηνικά περιστατικά ενδοσχολικών συγκρούσεων, τα οποία έχουν αρνητική επιρροή 
στη μαθησιακή διαδικασία και στις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών εντός του σχολικού 
πλαισίου.  

 Η εκπαίδευση των μαθητών αυτών-οι οποίοι εκλέγονται από συμμαθητές τους, 3 ανά τμήμα-
περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, θεωρητικές και βιωματικές, από εκπαιδευτικό υλικό όπως 
αυτό της Αγωγής Υγείας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Στηρίζομαι στα πόδια μου του 
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και του Οργανισμού Κατά 
των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και από το Human Rights and Education Network, (2007), το 
εγχειρίδιο Διαμεσολάβηση Συνομηλίκων για την Επίλυση των Συγκρούσεων στα Σχολεία. Εγχειρίδιο 
για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων κι ενηλίκων. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν-μεταξύ 
άλλων- σε πρώτη φάση, τη γνωριμία μεταξύ των μαθητών, το «κτίσιμο» της ομάδας 
διαμεσολάβησης, την αναγνώριση των συναισθημάτων των μαθητών, τη διαχείριση του θυμού και 
την εκπαίδευση στην ενεργητική ακρόαση. Σε μία δεύτερη φάση, οι μαθητές ασκούνται στη λήψη 
αποφάσεων και στην κατανόηση των επιρροών από συνομηλίκους με στόχο την αυτογνωσία και την 
ενδυνάμωση της αποφασιστικότητας (Για λεπτομερή ανάλυση των δραστηριοτήτων της 
εκπαίδευσης, βλ. μεταξύ άλλων Αναστασάκη, Αυγουστάκη, 2017α). 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και τη δημιουργία της ομάδας, ακολουθεί η παρουσίαση της 
ομάδας στη σχολική κοινότητα, η ενημέρωση των γονέων μέσω ενημερωτικού φυλλαδίου και η 
έναρξη λειτουργίας της ομάδας στο σχολείο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε «γραφείο 
διαμεσολάβησης», εάν είναι δυνατόν. H λειτουργία της ομάδας, προκειμένου να είναι 
αποτελεσματική και να θεωρείται επιτυχημένη, πρέπει να πραγματοποιείται από μαθητές-
διαμεσολαβητές που διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν υπογραμμιστεί από 
ερευνητές της διαμεσολάβησης (Bonafé-Schmitt, 2006, Liatard, 2011, Αρτινοπούλου, 2010) και από 
μας σε προηγούμενες εργασίες μας (Αναστασάκη, 2015, Αναστασάκη, 2017, Αναστασάκη,  
Αυγουστάκη, 2017α, Αναστασάκη, Αυγουστάκη, 2017β).   

Θα υπενθυμίσουμε μόνο ότι ένας διαμεσολαβητής εκπαιδεύεται με σκοπό να ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή του, να είναι υπομονετικός, ευγενικός, εχέμυθος, να εμπνέει 
εμπιστοσύνη, να είναι αμερόληπτος και γενικά να αποτελεί πρότυπο για τους συμμαθητές του: να 
μην είναι ευερέθιστος ή νευρικός ούτε να εμπλέκεται σε συγκρούσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να του 
αρέσει να συνεισφέρει στη δημιουργία ειρηνικού κλίματος μεταξύ των συμμαθητών του, να πιστεύει 
στην αξία του εθελοντισμού και να επιθυμεί να αφιερώνει ελεύθερο χρόνο και διαλείμματα για 
συναντήσεις με την ομάδα της διαμεσολάβησης και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, αλλά και για 
τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 

Στη λειτουργία μίας τέτοιας ομάδας, υπάρχουν πολλαπλά οφέλη για όλη τη σχολική κοινότητα: 
τους διαμεσολαβητές, τους μαθητές που «κάνουν» διαμεσολάβηση ως εμπλεκόμενοι σε περιστατικά 
συγκρούσεων και διενέξεων, εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολικών μονάδων. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι η κουλτούρα της διαμεσολάβησης δεν θα μπορούσε να επηρεάσει τους μαθητές στην 
καθημερινότητά τους έξω από το σχολείο, ή ακόμη και τους ίδιους τους γονείς/κηδεμόνες τους, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής ζωής (Αναστασάκη, Αυγουστάκη, 2016). 
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 Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η διαμεσολάβηση προφανώς δεν αποτελεί 
πανάκεια και έχει όρια στην εφαρμογή της και στα περιστατικά με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί 
εντός του σχολικού πλαισίου (Rigby, 2012). Πάντως, η σχολική διαμεσολάβηση, ως «διαδραστική 
προσέγγιση που ευνοεί την αποκλιμάκωση και την αποδραματοποίηση» της βίας (Πανούσης, 2009, 
90), δύναται-μεταξύ άλλων- να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και να προωθήσει την 
αλληλεγγύη μεταξύ τους, να ενθαρρύνει τον διάλογο και τη συνεργασία, να αναδείξει τα 
πλεονεκτήματα της ενεργούς ακρόασης και να προκρίνει τη δημοκρατικότητα στο σχολείο. 

Όταν η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και αποδίδει, μπορεί να θεσμοποιηθεί στο σχολείο 
και να ενταχθεί στον εσωτερικό κανονισμό του, γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι καθιερώνεται 
ως καθημερινή πρακτική και διαδικασία εντός του σχολικού περιβάλλοντος και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
με την εκπαιδευτική διαδικασία, μπορούν να οδηγήσουν μαθητές στη διαμεσολάβηση. Προφανώς, η 
διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει σταδιακά (και ενδεχομένως αρκετά αργά…) στην παγίωση μίας 
κουλτούρας μη βίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών εντός του σχολικού πλαισίου και σε αυτό 
μπορούν να συμβάλουν, αλλά και να έχουν όφελος, όλοι όσοι εμπλέκονται στη μαθησιακή 
διαδικασία.  

Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών 

2.1. Η διαδικασία και οι στόχοι της διαμεσολάβησης 
Η σχολική διαμεσολάβηση, όπως φάνηκε από τα παραπάνω, είναι μία διαδικασία, η οποία έχει 

ως σκοπό την μη τιμωρητική αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικών εντάσεων. Η διαχείριση των 
παρεξηγήσεων, των συγκρούσεων και των δυσλειτουργιών στις σχέσεις των μαθητών γίνεται μέσω 
μιας ήπιας διαδικασίας που χρησιμοποιεί τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών αφού 
θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμπεριφοράς στους μαθητές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
(επικουρικά στο ήδη κανονιστικό πλαίσιο του σχολείου). Στους μαθητές, ήδη πριν ξεκινήσουν τη 
διαμεσολάβηση, υπενθυμίζεται (ίσως και μέσω σύντομου φυλλαδίου) ότι μιλάει ο καθένας με τη 
σειρά του, δεν επιτρέπεται ο διάλογος μεταξύ τους, υπάρχει σεβασμός μεταξύ τους και απέναντι 
στους διαμεσολαβητές, αλλά και σε όλη τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.  

Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να απευθύνονται τα παιδιά στη διαμεσολάβηση είναι ο εξής: 
μαθητές που έχουν διαφωνήσει ή συγκρουστεί και έχουν κάποιο πρόβλημα στη σχέση τους με 
συμμαθητές τους που επηρεάζει την καθημερινότητά τους στο σχολείο, μπορούν να απευθυνθούν σε 
μέλη της διαμεσολάβησης που έχουν εκλέξει οι ίδιοι και να ζητήσουν να οριστεί μία συνάντηση 
μέσω της οποίας θα μπορέσουν να ρυθμίσουν και να επιλύσουν το πρόβλημα. Ωστόσο, και οι ίδιοι 
οι διαμεσολαβητές, εάν εντοπίσουν ότι υπάρχει διαφωνία/διένεξη μεταξύ δύο μαθητών, μπορούν να 
τους ζητήσουν να έρθουν στην ομάδα της  διαμεσολάβησης προκειμένου να καταλήξουν σε μία 
συμφωνία. Το ίδιο μπορεί να κάνει και κάποιος/-α εκπαιδευτικός του σχολείου ή και ο διευθυντής/η 
διευθύντρια εάν κρίνουν ότι το περιστατικό δεν είναι σοβαρό (όπως σεξουαλική παρενόχληση ή 
περιστατικό κατά το οποίο κινδυνεύει η ακεραιότητα του παιδιού) και μπορεί να το αναλάβει η ομάδα 
της διαμεσολάβησης, δεδομένου ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να ειδωθεί «ως εναλλακτική πρακτική 
που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστημα τιμωρίας» (Αρτινοπούλου, 2010, 60). 

Η διαδικασία που ακολουθείται στη διαμεσολάβηση είναι πολύ συγκεκριμένη και έχει 
αναλυθεί λεπτομερώς σε προηγούμενες εργασίες μας. Απλώς, να τονίσουμε ότι κατά την πρώτη 
συνάντηση, οι εμπλεκόμενοι μαθητές, αφού εκφράσουν τις απόψεις τους και τα συναισθήματά τους 
για τη διαφωνία τους, οδηγούνται σε μια κοινά αποδεκτή λύση με τη βοήθεια των διαμεσολαβητών, 
χωρίς ωστόσο αυτοί οι τελευταίοι να προτείνουν λύσεις. Οι εμπλεκόμενοι μαθητές, αφού 
καταλήξουν σε συμφωνία, υπογράφουν ένα είδος συμφωνητικού. Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο του 
σταδίου της διαμεσολάβησης που στοχεύει στην «υπευθυνοποίηση» των μαθητών και τη δέσμευσή 
τους από τη συμφωνία που προτείνουν αυτοί οι ίδιοι. Είναι το στάδιο κατά το οποίο επιχειρείται η 
δημιουργία ενός κοινού κανονιστικού πλαισίου, με κοινούς κώδικες επικοινωνίας δύο μαθητών που 
έως εκείνη τη στιγμή διαφωνούσαν και δεν είχαν κοινές παραδοχές.  
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Επιπλέον, κατά το στάδιο αυτό, αξιολογείται η στάση των «εμπλεκόμενων» μερών απέναντι 
σε συμμαθητές με τους οποίους συγκρούονται ή έχουν διαφωνίες, εάν έχει υπάρξει συνειδητοποίηση 
του προβλήματος και των ευθυνών, εάν μεταξύ των προτεινόμενων λύσεων είναι η «συγγνώμη» και 
η υπόσχεση να μην επαναληφθεί η άσχημη/άδικη/υποτιμητική συμπεριφορά. 

Οι εμπλεκόμενοι μαθητές καλούνται ξανά μετά από μία εβδομάδα στη διαμεσολάβηση για να 
διαπιστωθεί εάν τηρήθηκε η συμφωνία τους. Σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση, οι μαθητές 
συμπληρώνουν ένα σύντομο, δεδομένου του περιορισμένου χρόνου του διαλείμματος, ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της ομάδας 
διαμεσολάβησης του σχολείου μας. Μέσω αυτού του ερωτηματολογίου διερευνώνται ορισμένα από 
τα χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης και των διαμεσολαβητών που περιεγράφηκαν παραπάνω. 

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 είχαμε κάνει μία πρώτη έρευνα με το εν λόγω 
ερωτηματολόγιο, της οποίας τα -θετικά- αποτελέσματα έχουμε ήδη παρουσιάσει λεπτομερώς σε 
προηγούμενη εργασία μας (Αναστασάκη, Αυγουστάκη, 2017β). Στην παρούσα εργασία, θα 
παραθέσουμε τις απαντήσεις της πλειοψηφίας των εμπλεκόμενων μαθητών, οι οποίοι είχαν την 
εμπειρία της διαμεσολάβησης, κατά τα σχολικά έτη 2015-2019. Τα ερωτήματα στα οποία εστιάζουμε 
αφορούν την ουσία της διαδικασίας και των πρωταγωνιστών της, προκειμένου να κατανοήσουμε εάν 
είναι μία επιτυχημένη διαδικασία η διαμεσολάβηση και εάν όντως έχει όφελος για τη μαθητική 
κοινότητα με την πάροδο των χρόνων. Θα διερευνήσουμε, πιο συγκεκριμένα, εάν  ένα παιδί 
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να οδηγηθεί στην εν λόγω διαδικασία, τι αισθάνεται κατά τη διάρκειά 
της, πώς βλέπει τους διαμεσολαβητές. Θα εξετάσουμε περαιτέρω εάν έχει θετικό αποτέλεσμα η 
διαμεσολάβηση στο σχολείο, εάν δηλαδή οι μαθητές εμπλέκονται ξανά σε συγκρούσεις με το άτομο 
με το οποίο κάνουν τη διαμεσολάβηση όπως και εάν έχουν θετική στάση απέναντι σε αυτή τη 
διαδικασία. 

Η έρευνα 
Το σχολικό έτος 2015-2016 ήρθαν στην ομάδα της διαμεσολάβησης 51 παιδιά (από τα 158 

εγγεγραμμένα στο σχολείο) εκ των οποίων το 37% ήρθε στην ομάδα με δική του πρωτοβουλία. Το 
51% των εμπλεκομένων είχαν θετικά συναισθήματα κατά την διάρκεια της διαμεσολάβησης, ενώ 
σχετικά με τους διαμεσολαβητές το 86% πιστεύει ότι ήταν ουδέτεροι και το 90% άκουγαν με 
ενδιαφέρον τους εμπλεκόμενους. Από τους εμπλεκόμενους μαθητές, το 94% δεν ξανατσακώθηκε 
έπειτα από την διαμεσολάβηση ενώ το 98% εκτιμά ότι η διαμεσολάβηση έχει θετικά αποτελέσματα 
στο σχολείο, δηλαδή πιο ήρεμο κλίμα και λιγότερη βία. 

Κατά το 2016-2017, την εμπειρία της διαμεσολάβησης είχαν 48 παιδιά (από τα 149 
εγγεγραμμένα), από τα οποία το 32% ήρθε με δική του πρωτοβουλία ενώ το 82% είχε θετικά 
συναισθήματα όσο διαρκούσε η διαδικασία. Το 70% θεώρησε ότι ο διαμεσολαβητές ήταν ουδέτεροι 
ενώ το 99% σημείωσε ότι οι διαμεσολαβητές άκουγαν με ενδιαφέρον τους εμπλεκόμενους. Το 92% 
των παιδιών δεν ξανασυγκρούστηκε έπειτα από τη διαμεσολάβηση και τέλος το 92% έκρινε ότι η 
διαμεσολάβηση έχει θετικά αποτελέσματα στο σχολείο. 

Τα έτη 2017-2018, στο γραφείο της διαμεσολάβησης ήρθαν 55 παιδιά (από τα 154 
εγγεγραμμένα) εκ των οποίων το 50% με δική τους πρωτοβουλία, το 56% είχε θετικά συναισθήματα 
κατά την διάρκεια της διαμεσολάβησης, το 89% πιστεύει ότι οι διαμεσολαβητές ήταν ουδέτεροι κατά 
την διάρκεια της διαμεσολάβησης. Το 92% θεωρούν ότι οι διαμεσολαβητές άκουγαν με ενδιαφέρον 
τους εμπλεκόμενους κατά την διάρκεια της διαμεσολάβησης, το 90% δεν ήρθε ξανά σε ρήξη μετά 
από την διαμεσολάβηση και τέλος, το 97% πιστεύει ότι η διαμεσολάβηση έχει θετικά αποτελέσματα 
στο σχολείο, δηλαδή πιο ήρεμο κλίμα και λιγότερη βία. 

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, 43 μαθητές του σχολείου μας (από τους 167 
εγγεγραμμένους) εμπιστεύτηκαν την ομάδα διαμεσολάβησης εκ των οποίων 58% οδηγήθηκαν με 
δική τους πρωτοβουλία σε αυτήν προκειμένου να επιλύσουν τις διαφορές τους. Το 65% είχε θετικά 
συναισθήματα, το 67% πιστεύει ότι οι διαμεσολαβητές ήταν ουδέτεροι και το 93% θεωρεί ότι οι 
διαμεσολαβητές άκουγαν με ενδιαφέρον τους εμπλεκόμενους. Μετά τη διαμεσολάβηση δεν είχε 



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

151 

διενέξεις ξανά το 88% ενώ το 90% πιστεύει ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει στο σχολείο 
πιο ήρεμο κλίμα στην αυλή και στις τάξεις και λιγότερη βία. 

 

Πίνακας 1:Μαθητές που με δική τους πρωτοβουλία πήγαν στη διαμεσολάβηση και είχαν θετικά συναισθήματα 

Σχολικό έτος Δική τους 
πρωτοβουλία 

Θετικά συναισθήματα 

2015-2016 37% 51% 
2016-2017 32% 82% 
2017-2018 
2018-2019 

50% 
58% 

56% 
64% 

 

Πίνακας 2: Άποψη για διαμεσολαβητές 

Σχολικό έτος Ουδέτεροι  Άκουγαν με 
ενδιαφέρον 

2015-2016 86% 90% 
2016-2017 70% 99% 
2017-2018 
2018-2019 

89% 
67% 

92% 
93% 

 

Πίνακας 3: Οι εμπλεκόμενοι δεν ξανατσακώθηκαν και πιστεύουν ότι η διαμεσολάβηση έχει σημαντική συμβολή 

Σχολικό έτος Δεν 
ξανατσακώθηκαν 

Θετική συμβολή 
διαμεσολάβησης 

2015-2016 94% 98% 
2016-2017 92% 92% 
2017-2018 
2018-2019 

90% 
88% 

97% 
90% 

 

Συμπεράσματα 
Όπως προκύπτει από την παραπάνω έρευνα, η οποία βεβαίως δεν είναι δημοσκοπικού 

χαρακτήρα αλλά προσφέρεται για προβληματισμό και περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος της 
διαμεσολάβησης, σημαντικό ποσοστό μαθητών που ενεπλάκησαν σε περιστατικά ενδοσχολικών 
συγκρούσεων οδηγήθηκαν στη διαμεσολάβηση με δική τους πρωτοβουλία. Μάλιστα, τα ποσοστά 
αυτά αυξήθηκαν συν τω χρόνω, πράγμα που σημαίνει ότι η κουλτούρα της ειρηνικής διαχείρισης των 
διενέξεων εδραιώνεται στο σχολείο και τα παιδιά συνειδητά επιλέγουν να οδηγηθούν στη 
διαμεσολάβηση. Αφού οδηγηθούν στην ομάδα της διαμεσολάβησης, κάνουν ένα είδος 
ενδοσκόπησης προκειμένου να καταλάβουν τι αισθάνθηκαν, ασφάλεια και ανακούφιση ή άγχος και 
ανασφάλεια μεταξύ άλλων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των παιδιών έχει θετικά 
συναισθήματα χωρίς όμως να παρατηρείται μία σταθερή τάση προς αυτή την κατεύθυνση.  

Όσον αφορά την άποψη για τους διαμεσολαβητές, η πλειοψηφία θεωρεί ότι ήταν ουδέτεροι 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι οι διαμεσολαβητές άκουγαν με ενδιαφέρον. Επομένως, 
οι διαμεσολαβητές, προφανώς, έχουν περάσει μία επιτυχημένη εκπαίδευση και έχουν αποκτήσει τα 
χαρακτηριστικά του καλού ακροατή, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στους εμπλεκόμενους 
μαθητές, δεν εκφράζουν συμπάθειες ή αντιπάθειες και δεν παίρνουν το μέρος κανενός ακόμη κι αν 
νιώθουν ότι είναι «θύμα» ή ότι έχει αδικηθεί. Προσπαθούν, δηλαδή, να διατηρούν ισορροπίες και να 
μην κάνουν διακρίσεις, γεγονός που δείχνει την ώριμη και υπεύθυνη στάση τους. Ωστόσο, 
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γνωρίζοντας τους μαθητές μας και το ότι βρίσκονται σε μία μεταβατική περίοδο όπου διαμορφώνεται 
η ταυτότητα… ενηλίκου, για μας έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία αυτό το αποτέλεσμα. Επομένως, το 
πόρισμα της έρευνας στο συγκεκριμένο στοιχείο, είναι πολύ ενθαρρυντικό και δείχνει με πόσο 
ενδιαφέρον και πόση συνέπεια τα παιδιά προσπαθούν να ανταποκριθούν στον ρόλο τους ως 
διαμεσολαβητές και πόσο υπεύθυνοι πολίτες προορίζονται να γίνουν. 

Εάν τα παιδιά ξανατσακώθηκαν μετά τη διαμεσολάβηση είναι ένα άλλο ερώτημα, το οποίο 
προφανώς απασχολεί ιδιαίτερα τα μέλη της ομάδας. Το ότι όμως η συντριπτική πλειοψηφία δεν ήρθε 
ξανά σε ρήξη μετά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, σημαίνει ότι εδραιώνεται η τάση της 
ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, αλλά και ότι τα παιδιά κρατούν τον λόγο τους όταν 
αναφέρουν ότι δεν θα τσακωθούν ξανά! Είναι πράγματι εντυπωσιακό αυτό το αποτέλεσμα όταν 
πρόκειται για έφηβους μαθητές. Τέλος, ένα ακόμη ελπιδοφόρο μήνυμα που παίρνουμε από τις 
απαντήσεις στην τελευταία ερώτηση είναι ότι τα παιδιά πιστεύουν στην αξία της διαμεσολάβησης 
και της επίλυσης των διαφορών με πολιτισμένο και ήπιο τρόπο. Θεωρούν ότι η διαμεσολάβηση 
μπορεί να προσφέρει λιγότερη βία και περισσότερη ηρεμία και γαλήνη στη σχολική καθημερινότητα.  

Προφανώς, και τα ίδια τα παιδιά έχουν αυτή την ανάγκη, να βρίσκονται σε ένα ασφαλές και 
ήρεμο περιβάλλον όπου τους συμπεριφέρονται ως ισότιμα μέλη μιας δημοκρατικής κοινότητας και 
τους δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνούν εκφράζοντας τις απόψεις και τα συναισθήματά τους 
ποικιλοτρόπως. Η διαμεσολάβηση έχει αποδειχτεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και ως 
σημαίνων παράγοντας εκδημοκρατισμού της σχολικής κοινότητας. 

Επομένως, η διαμεσολάβηση συνάδει προς τις αρχές της δημοκρατικής σχολικής κοινότητας, 
η οποία παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης, έκφρασης και επικοινωνίας σε όλους ανεξαιρέτως. Η 
δημοκρατική σχολική κοινότητα λειτουργεί βάσει κοινωνικών αξιών, όπως η αξία της ισότητας 
όλων, που διαμορφώνουν τα πρότυπα συμπεριφοράς των μαθητών. Επιπλέον, η δημοκρατική 
σχολική κοινότητα καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών για σταθερότητα όπως και για όρια, 
αναγνώριση, αποδοχή, δηλαδή για ασφάλεια, ανάγκη που τοποθετείται πολύ ψηλά στην ιεραρχία 
των αναγκών (κατά Maslow: 2008).  

Σε κλίμα ασφάλειας και σταθερότητας μπορεί να ικανοποιηθεί και η κοινωνική ανάγκη της 
επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι μια συμπεριφορά της οποίας ο σκοπός είναι η επιρροή στους 
άλλους μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικών κανόνων που διαμορφώνονται, αφενός, από την 
επικοινωνιακή κατάσταση κι αφετέρου, από τα χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών. Μεταξύ τους 
προκύπτει μία άρρητη συμφωνία και μια συνεργασία (Pourtois, Desmet, 2004), όπως αυτή στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης. Μέσω της επικοινωνίας, μεταξύ άλλων, οι μαθητές 
κοινωνικοποιούνται, διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, μαθαίνουν την αξία του 
διαλόγου και να εκφράζονται με ελευθερία, ειλικρίνεια και καλή πρόθεση (Αναστασάκη, 2016β), 
όλες αυτές τις αρχές δηλαδή που μπορεί να τους μεταδώσει η διαμεσολάβηση. 

Για όλα τα παραπάνω,  θεωρούμε ότι η συνεισφορά της διαμεσολάβησης- με την κατάλληλη 
οργάνωση και καθοδήγηση- μπορεί να είναι καθοριστική στη διαμόρφωση του αξιακού συστήματος 
και της προσωπικότητας των μελλοντικών πολιτών. 
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Παράρτημα 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 
 
Προκειμένου να αξιολογήσουμε το project «Διαμεσολάβηση Συνομηλίκων» που ξεκίνησε στο 

σχολείο μας τον Οκτώβριο του 2015, χρειαζόμαστε την άποψή σου. Μπορείς να αφιερώσεις  μερικά 
λεπτά για να κυκλώσεις  την απάντηση που σε εκφράζει. Ευχαριστούμε! 

 
1. Πώς οδηγήθηκες στη διαδικασία της  διαμεσολάβησης; 

 με δική σου πρωτοβουλία 
 μετά από προτροπή των διαμεσολαβητών 
 μετά από πρωτοβουλία του άλλου εμπλεκόμενου 
 μετά από υπόδειξη του διευθυντή 
 μετά από υπόδειξη κάποιου εκπαιδευτικού 

2. Τι αισθάνθηκες κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης; 



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

154 

 Ασφάλεια και ανακούφιση 
 Άγχος και ανασφάλεια 
 Αρχικά θυμό, αλλά έπειτα συνειδητοποίησα ότι φταίγαμε και οι δύο 
 Εμπιστοσύνη στους μεσολαβητές 
 Τίποτα 
 Άλλο: 

3. Οι διαμεσολαβητές ήταν ουδέτεροι; 
ΝΑΙ         ΟΧΙ  

4. Οι διαμεσολαβητές σε άκουγαν με ενδιαφέρον; 
            ΝΑΙ         ΟΧΙ 
5. Μετά τη διαμεσολάβηση ξανατσακωθήκατε; 

ΝΑΙ         ΟΧΙ 
6. Κατά τη γνώμη σου, τι μπορεί να προσφέρει η διαμεσολάβηση στο σχολείο; 

 Πιο ήρεμο κλίμα στην αυλή και στις τάξεις 
 Λιγότερη βία 
 Τίποτα 
 Άλλο:……………….. 

 
 
Η ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ-TERIADE  

  
Γαλάνη Ελένη  
Μουσειολόγος 

 
Τζανάκη Ερασμία  
Εκπαιδευτικό ΠΕ86 

 

Περίληψη  
Το εργαστήριο Μουσειολογίας – Museolab του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχεδίασε και υλοποίησε το σχολικό έτος 2018-2019 μια 
σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο – Βιβλιοθήκη Στρατής Ελευθεριάδης – Teriade 
στη Μυτιλήνη. Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής και βιβλία τέχνης στα 
οποία συμμετέχουν μεγάλοι ζωγράφοι του 20ου αιώνα όπως H. Matisse, J. Miro, M. Chagall, F. Leger, 
P. Picasso κ.α. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονταν σε μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ λειτούργησαν πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για έφηβους 
πρόσφυγες. Βασικός στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν η επαφή των παιδιών με τη 
σύγχρονη τέχνη και η εξοικείωση τους με συγκεκριμένους καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά ρεύματα. Η 
συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την αξιολόγησή 
τους που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων.  

 
Λέξεις κλειδιά: μη τυπική εκπαίδευση, εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσείο, αξιολόγηση 
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1. Εισαγωγή 
Το εργαστήριο Μουσειολογίας – Museolab2 του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχεδίασε και υλοποίησε το σχολικό έτος 2018-2019 μια 
σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων3 στο μουσείο σύγχρονης τέχνης Μουσείο – Βιβλιοθήκη 
Στρατής Ελευθεριάδης – Teriade4 στη Μυτιλήνη. Η μόνιμη έκθεση του μουσείου περιλαμβάνει 
βιβλία τέχνης και πίνακες ζωγραφικής διεθνών καλλιτεχνών και αναπτύσσεται σε δύο ορόφους. Στο 
ισόγειο παρουσιάζονται χρονολογικά οι εκδόσεις των βιβλίων που εξέδιδε ο Teriade και στον 
δεύτερο όροφο υπάρχουν οι αίθουσες των ζωγράφων καθώς και η αίθουσα των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονταν σε μαθητές/τριες5 πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ λειτούργησαν πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για έφηβους 
πρόσφυγες. Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν η επαφή των μαθητών με το μουσείο και 
τη σύγχρονη τέχνη και η εξοικείωση τους με συγκεκριμένους καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά ρεύματα.  

Ήδη από τον 19ο αιώνα το μουσείο είχε συνδεθεί με την μάθηση και είναι γνωστός ο 
εκπαιδευτικός του ρόλος ενώ η σχέση του με το σχολείο υπήρξε σημαντική για την ανάπτυξη της 
μουσειοπαιδαγωγικής. Η μάθηση στο μουσείο διαφοροποιείται από τη μάθηση στο σχολείο καθώς 
τα παιδιά μαθαίνουν μέσω διαφορετικών εργαλείων, στο σχολείο μέσω των βιβλίων και στο μουσείο 
μέσω των αντικειμένων και των εμπειριών από τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις 
(Νικονάνου, 2015β: 88). Η διαδικασία μάθησης διακρίνεται σε τρεις μορφές, την τυπική, την μη 
τυπική και την άτυπη εκπαίδευση. Το μουσείο εντάσσεται στο πλαίσιο της μη τυπικής ή άτυπης 
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης καθώς παρέχει το εκπαιδευτικό πλαίσιο και έχει συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό μέσω των δράσεων του (Φιλιππουπολίτη, 2015: 27-28), χωρίς όμως να 
οδηγεί τους επισκέπτες ή τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά του προγράμματα - όπως και στη 
περίπτωση των προγραμμάτων στο μουσείο Teriade- στην απόκτηση έγγραφης πιστοποίησης. Στο 
πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης και του μουσειοπαιδαγωγικού σχεδιασμού, το μουσείο δεν 
εστιάζει στον έλεγχο της επιτυχίας όπως πραγματοποιείται στις σχολικές μονάδες, αλλά στη 
διαδικασία μάθησης μέσω της εμπειρίας και του προσωπικού βιώματος (Νικονάνου, 2015α: 93-94).  

Τα μουσεία πια αντιλαμβάνονται πως το κοινό τους δεν είναι ομοιογενές και έχει διαφορετικές 
ανάγκες ανάλογα με το κοινωνικό του πλαίσιο και τις προσωπικές του προτιμήσεις  (Ηooper-
Greenhill, 1999: 67-68). Έτσι, η μάθηση στο μουσείο πραγματοποιείται μέσα από διαφορετικές 
διαδικασίες οι οποίες δε σχετίζονται μόνο με την ενεργοποίηση του μυαλού των μαθητών αλλά και 
του σώματος, των αισθήσεων και των συναισθημάτων τους (Gazibara, 2013: 74-75). Οι 
συμμετέχοντες δεν αισθάνονται πως μπορεί να αποτύχουν, δε χρειάζεται να έχουν πρότερη γνώση 
και μαθαίνουν με πιο ευχάριστους τρόπους (Diamond, 1999: 11-12), καθώς τα μουσεία μπορούν να 
περιλαμβάνουν και δραστηριότητες παιγνιώδους μάθησης οι οποίες κάνουν την εμπειρία πιο 
ευχάριστη (Αλεξάκη, 2015: 68). 

Η μουσειακή εμπειρία περιλαμβάνει την απόφαση της επίσκεψης ενός μουσείου, την ίδια την 
επίσκεψη αλλά και την ανάμνηση που αφήνει αυτή ύστερα. Το διαδραστικό μοντέλο της μουσειακής 
εμπειρίας περιγράφει πως αυτή πραγματοποιείται μέσα από τρεις πτυχές για τους επισκέπτες: το 
προσωπικό πλαίσιο που σχετίζεται με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις κάθε ατόμου σύμφωνα και με 
τις οποίες θα λάβει τις πληροφορίες, το κοινωνικό πλαίσιο που αφορά την επίσκεψη μιας ομάδας της 

                                                
2 Το εργαστήριο Μουσειολογίας αποτελεί ένα θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο (ΦΕΚ 114/24.05.2002, τ. Α΄), που 

ασχολείται με τη θεωρία και την πράξη των μουσειακών δράσεων. 
3 Το εργαστήριο Μουσειολογίας συνεργάζεται με το Μουσείο Teriade από το 2017. Τα μέλη του εργαστηρίου που συμμετείχαν 

στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τη χρονιά 2018-19 ήταν οι: Ελένη Γαλάνη, Βασιλική 
Κατσαμάκα, Σύλβια Λαϊνά, Αριστέα Μπόγρη και Ερασμία Τζανάκη υπό την καθοδήγηση της Διευθύντριας του Εργαστηρίου 
Μουσειολογίας και Αναπληρώτριας καθηγήτριας Μουσειολογίας στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 
Αναστασίας Χουρμουζιάδη. 

4 http://www.museumteriade.gr/  
5 Στο εξής θα χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος για λόγους ευκολίας. Σε κάθε περίπτωση θεμελιώδης αρχή για τα 

προγράμματα αποτέλεσε η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των φύλων. 
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οποίας τα μέλη αλληλεπιδρούν για να πάρουν τις πληροφορίες και το φυσικό πλαίσιο το οποίο αφορά 
στο χώρο του μουσείο και τις παροχές του προς τους επισκέπτες (Falk & Dierking, 1992: 1-7).  

‘Έτσι, το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων δημιουργήθηκε με βάση την μόνιμη συλλογή 
και την αισθητική του μουσείου Teriade, με σκοπό την επαφή των παιδιών με την σύγχρονη τέχνη 
και την εξοικείωση τους με συγκεκριμένους καλλιτέχνες, τα έργα και τις τεχνοτροπίες τους μέσα από 
πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 75 εκπαιδευτικά προγράμματα, 
από σχολικές μονάδες τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 68% 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
το 32% από δευτεροβάθμιας. Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες αθροίζονται σε 1826. 

 

2. Δομή & περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποιούν και τους δύο ορόφους του μουσείου. Ο χρόνος 

υλοποίησής τους κυμαίνεται στα 60-90 λεπτά και ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 20-25 άτομα. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχε τίτλο Το μυστικό της 
αιώνιας έμπνευση έμπνευσης6 και ως σημείο αναφοράς το έργο και τη ζωή του H. Matisse (με 
διαβαθμίσεις στο περιεχόμενο και το λεξιλόγιό του ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των 
συμμετεχόντων). Το πρόγραμμα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχε τίτλο Τα χαμένα ημερολόγια 
των ζωγράφων και εστίαζε στις σημειώσεις 4 ζωγράφων (H. Matisse, J. Miro, M. Chagall και F. 
Leger) της μουσειακής συλλογής και με την κατάλληλη προσαρμογή εξειδικεύτηκε και υλοποιήθηκε 
πιλοτικά σε ομάδες έφηβων προσφύγων. 

2.1. Το μυστικό της αιώνιας έμπνευσης 
Ο μύθος του προγράμματος ξεκινάει με την εμφάνιση της Sylvie, μιας νεαρής γυναίκας από 

την Γαλλία, η οποία κατέφτασε στη πόλη της Μυτιλήνης με σκοπό να διεξάγει μια έρευνα.  
 

1. Γνωριμία και εισαγωγή στο μύθο 
Η Sylvie συστήνεται στα παιδιά ως βοηθός του μεγάλου ζωγράφου Henri Matisse η οποία ήρθε 

στο μουσείο επειδή ήθελε να κάνει έρευνα για να βρει «το μυστικό της αιώνιας έμπνευσης». Όταν 
έφυγε ο δάσκαλος της από τη ζωή, χωρίς να έχει προλάβει να της αποκαλύψει το μυστικό, η ίδια 
έχασε την έμπνευση και την αγάπη της για τη ζωγραφική και ο μόνος τρόπος για να την ξαναβρεί 
ήταν να το ανακαλύψει. Θυμήθηκε τότε πως ο Matisse της είχε πει ότι, μόνο η παιδική φαντασία 
είναι ικανή να ξεκλειδώσει την αιώνια έμπνευση. Έτσι, ήρθε στο συγκεκριμένο μουσείο που 
φιλοξενεί έργα του δασκάλου της, ζητώντας την βοήθεια των παιδιών για να αποκωδικοποιήσουν 
κάποια στοιχεία από τους πίνακες του προκειμένου να λύσουν μαζί το γρίφο. 

 
2. Η γυναίκα με το λαούτο  

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την ανάλυση του έργου του Matisse «Η γυναίκα με το λαούτο» 
μέσα από τις πέντε αισθήσεις. Η Sylvie οδηγεί την ομάδα προς τον πίνακα και μαζί τον παρατηρούν 
και προσπαθούν να τον «αγγίξουν», «μυρίσουν», «γευτούν» και «ακούσουν». Ο πίνακας έχει έντονα 
χρώματα που τραβάνε το βλέμμα και στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως 
ερεθίσματα για τη διέγερση περισσότερων αισθήσεων πέρα από την όραση. Οι μαθητές φαντάζονται 
πως βρίσκονται στο δωμάτιο μαζί με την κοπέλα, αγγίζουν τις ταπετσαρίες και περιγράφουν την υφή 
τους, μυρίζουν τα λουλούδια στο τραπέζι, γεύονται τα λεμόνια που είναι ξινά, ακούν την μουσική 
και το τραγούδι της κοπέλας κ.α. 

 

                                                
6 Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιάστηκε από τη Σύλβια Λαϊνά στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας μεταπτυχιακού 

επιπέδου στη Μουσειολογία. 
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Εικόνα 6: Η κοπέλα με το λαούτο 

 

3. Το μυστηριώδες γράμμα 
 
Με την ολοκλήρωση της πρώτης δραστηριότητας εμφανίζεται ένα μυστηριώδες γράμμα χωρίς 

κανείς να γνωρίζει την προέλευση του, προκαλώντας την έκπληξη της Sylvie και της ομάδας. Χωρίς 
να καταφέρουν να βρουν από που προήλθε το γράμμα, ξεκινούν να το διαβάζουν και προσπαθούν να 
το αποκρυπτογραφήσουν. Το γράμμα έχει τη λογική χάρτη θησαυρού: περιλαμβάνει κάποιες οδηγίες 
με ονόματα πινάκων που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του μουσείου. Σκοπός του γράμματος 
είναι να ωθήσει τα παιδιά να κινηθούν από έργο σε έργο, ώστε να έρθουν σε επαφή με αρκετά έργα, 
ενώ, αποκτούν ενεργό ρόλο μέσα στο μύθο καθώς μετατρέπονται σε εξερευνητές. 

 
4. Το κυνήγι του θησαυρού  

 
Προκειμένου τα παιδιά να παρατηρήσουν συγκριτικά ποικίλα εικαστικά ρεύματα, επιλέχθηκαν 

πολλά από τα έργα του μουσείου για την εξέλιξη της έρευνας. Τα έργα με τη σειρά που αναφέρονται 
στο γράμμα είναι: «Η Νύχτα των Χριστουγέννων» και τα «Μπλε γυμνά» του Matisse, το «μάθημα 
του Φιλέτα» από την σειρά «Δάφνης και Χλόη» του Chagall, Ο «Βασιλιάς Υμπύ» του Miro, οι 
«Δραματικές ελιές» του Κανέλλη και οι «Τέσσερις εποχές» του Τσαρούχη. Το γράμμα οδηγεί, 
τελικά, την ομάδα στην αίθουσα όπου βρίσκονται κάποια έργα του Θεόφιλου.  

 
5. Η παλιά βαλίτσα 

 
Το κυνήγι του θησαυρού ολοκληρώνεται όταν τα παιδιά βρουν μια βαλίτσα η οποία περιέχει 

καθημερινά αντικείμενα και ένα νέο γράμμα από τον Matisse. Τα αντικείμενα στη βαλίτσα 
σχετίζονται με την ενεργοποίηση μιας τουλάχιστον από τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου, όπως ένα 
λεμόνι που έχει έντονο άρωμα, χρώμα και ξινή γεύση, ένα ξυλάκι κανέλλας που έχει άρωμα και 
γεύση, μια βελούδινη κορδέλα που αφορά στην αφή, ένα κουδουνάκι που παραπέμπει κυρίως στον 
ήχο κ.α. Τα παιδιά παίρνουν τα αντικείμενα από τη βαλίτσα και μεταφέρονται στην αίθουσα του 
Matisse όπου προσπαθούν, ενεργοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να 
συσχετίσουν τα αντικείμενα που κρατούν με τα έργα του ζωγράφου. 
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Εικόνα 7: Η παλιά βαλίτσα 

 

6. Αν ήταν, τι θα ήταν; 
 
Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές οδηγούνται στην αίθουσα εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων όπου βρίσκονται τρία έργα τα οποία συνάντησαν στη διάρκεια της μέχρι τώρα 
αναζήτησής τους και είναι: η «Νύχτα των Χριστουγέννων» του Matisse, η «Δάφνης και Χλόη» του 
Chagall και οι «Τέσσερις εποχές» του Τσαρούχη. Η επανάληψη στοχεύει στην ενεργοποίηση της 
μνήμης των παιδιών μέσα από το παιχνίδι Η Sylvie επιλέγει έναν από τους πίνακες και τα παιδιά 
κάνουν ερωτήσεις σχετικές με τις πέντε αισθήσεις, με στόχο να εντοπίσουν μέσω της συνεργασίας 
τους ποιον πίνακα έχει στο μυαλό της. 

 
7. Οι εικόνες της μουσικής  

 
Η τελευταία δραστηριότητα προκαλεί τα παιδιά να γίνουν οι ίδιοι ζωγράφοι και να 

δημιουργήσουν τα δικά τους έργα ακούγοντας παράλληλα το κομμάτι «Bolero» του Ravel, 
χωρισμένο σε τρία μέρη με βάση τη δυναμική του κομματιού. Σε κάθε ένα από τα τρία μέρη τα παιδιά 
ζωγραφίζουν με διαφορετικό υλικό, προκειμένου να πηγαίνουν παράλληλα με την ένταση του 
κομματιού αλλά και τη δική τους σταδιακή απελευθέρωση και δημιουργία Στο πρώτο μέρος του 
κομματιού που είναι πιο ήπιο, ζωγραφίζουν με  μαρκαδόρους αντιστοιχίζοντας τη λιτή 
ενορχήστρωση με το απλό γραμμικό σχέδιο. Στο επόμενο που αυξάνεται η ένταση και εμπλουτίζεται 
η ενορχήστρωση χρησιμοποιούν λαδοπαστέλ προσθέτοντας στο έργο τους το χρώμα και στο τρίτο 
μέρος η κορύφωση της μουσικής αντιστοιχίζεται με την ελεύθερη και πληθωρική χρήση της 
δαχτυλομπογιάς. 

 
8. Το μυστικό της αιώνιας έμπνευσης 

 
Μετά το τέλος του κομματιού, ξαφνικά τα φώτα σβήνουν και ακούγεται μια φωνή χωρίς να 

είναι ξεκάθαρο από που προέρχεται. Έπειτα, σχηματίζεται μια μορφή και μέσα από την αφήγηση 
γνωστοποιείται πως πρόκειται για τον ίδιο το Matisse, που εξηγεί ότι παρακολουθούσε την 
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αναζήτηση και έστελνε τα σημάδια κατά τη διάρκεια της. Τέλος, αποκαλύπτει το μυστικό της αιώνιας 
έμπνευσης: είναι η κατανόηση ότι τα πάντα γύρω μας είναι τέχνη και όλα μπορούν να αποτελέσουν 
ερεθίσματα, αρκεί να έχουμε ενεργοποιημένες όλες μας τις αισθήσεις και να είμαστε ανοιχτοί σε 
αυτά. 

2.2. Τα χαμένα ημερολόγια των ζωγράφων  
Σύμφωνα με το σενάριο αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι απόγονοι των ζωγράφων 

ανακάλυψαν τις σκόρπιες σημειώσεις των προγόνων τους και προσπαθούν μέσα από αυτές να 
κατανοήσουν τους ίδιους και να εξερευνήσουν την τέχνη τους. Επειδή όμως τα χειρόγραφα είναι 
αρκετά κατεστραμμένα και αυτοί βρίσκονται μακριά, στέλνουν τα ημερολόγια στο μουσείο και 
ζητάνε τη βοήθεια των μαθητών. 

 
1. Εισαγωγή στο μύθο 

 
Οι μαθητές παρακολουθούν τις βιντεοσκοπημένες οδηγίες των απογόνων και χωρίζονται σε 

τέσσερις ομάδες, όσα είναι και τα ημερολόγια των ζωγράφων. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα «δέμα» με 
το υλικό που έστειλαν οι απόγονοι για κάθε ζωγράφο. Πρόκειται για ένα κουτί που παρέχει στις 
ομάδες το υλικό που θα χρειαστούν για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και να συνθέσουν τα ημερολόγια. Κάθε κουτί περιέχει το χάρτη του μουσείου, μια 
φωτογραφική μηχανή Polaroid, φύλλα εργασίας που είναι το ημερολόγιο του εκάστοτε ζωγράφου, 
ένα πλαστικοποιημένο μισοκατεστραμμένο πίνακα και γραφική ύλη. Κάθε παιδί ανάλογα με την 
ομάδα που έχει ενταχθεί κολλάει στην μπλούζα του ένα αυτοκόλλητο με την υπογραφή του 
αντίστοιχου ζωγράφου προκειμένου να συνδεθεί η ομάδα με ένα κοινό στοιχείο αλλά και το κάθε 
μέλος να έχει ένα διακριτικό.  

 
2. Ο μισοκαταστρεμένος πίνακας  

 
Η πρώτη δραστηριότητα εστιάζει στην εξερεύνηση, την παρατήρηση και την ανακάλυψη. Τα 

παιδιά εξετάζουν τον μισοκατεστραμένο πίνακα που έχουν στα χέρια τους κι έπειτα αναζητούν τον 
ολοκληρωμένο πίνακα του ζωγράφου τους εντός της μόνιμης έκθεσης του μουσείου. Έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον χάρτη για να προσανατολιστούν μέσα στο μουσείο, ενώ ο 
μισοκατεστραμένος πίνακας στη πίσω πλευρά του περιέχει μια φράση-βοήθεια την οποία μπορούν 
να αξιοποιήσουν για να βρουν τον πίνακα που εκτίθεται. Η φράση αυτή είναι ο τίτλος της αίθουσας 
στην οποία βρίσκεται ο πίνακας και την οποία επεξηγούν οι εμψυχώτριες μόνο αν η ομάδα δεν 
καταφέρει να βρει τι σημαίνει όπως και τον πίνακα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. 

 
3. Το πριν και το μετά 

 
Μόλις η κάθε ομάδα βρει τον πίνακα της προχωρούν στην επόμενη δραστηριότητα που αφορά 

στη δημιουργία μιας οπτικής αφήγησης. Παρατηρώντας τις σημειώσεις τους που αναφέρονται σε 
αυτό τον πίνακα, ανακαλύπτουν πως υπήρχαν άλλες δύο εκδοχές με το πριν και το μετά του πίνακα 
που εκτίθεται. Έτσι, αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη και επιστρατεύοντας τη δημιουργικότητά 
τους, καλούνται να δημιουργήσουν τους δύο πίνακες που λείπουν. Για να το καταφέρουν αυτό 
χρησιμοποιούν -αντί για καμβά, χρώματα και πινέλα- τα σώματα, τις εκφράσεις τους και τη 
φωτογραφική μηχανή Polaroid. Στις δύο αυτές συνθέσεις συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας εκτός 
από το μέλος που έχει το ρόλο του φωτογράφου. Η επιλογή της φωτογραφικής μηχανής Polaroid 
δίνει την δυνατότητα της ταυτόχρονης εκτύπωσης σε αυτοκόλλητο χαρτί, οπότε τα παιδιά κολλάνε 
τις φωτογραφίες, του πριν και του μετά, στις κατάλληλες θέσεις του ημερολογίου από τις οποίες 
έλειπαν οι πίνακες. 
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Εικόνα 8: Το πριν και το μετά 

 

4. Βρες τις διαφορές 
 
Έπειτα, με τη βοήθεια του χάρτη και των εμψυχωτριών ανεβαίνουν στον επόμενο όροφο όπου 

κάθε αίθουσα είναι αφιερωμένη σε έναν καλλιτέχνη και ψάχνουν να βρουν την αίθουσα του δικού 
τους ζωγράφου. Προκειμένου τα παιδιά να νιώθουν ευχάριστα στο χώρο έχουν τοποθετηθεί 
μαξιλάρια στο πάτωμα, ενώ σε κάθε αίθουσα ακούγεται ένα κομμάτι ευρωπαϊκής μουσικής. Σε αυτή 
τη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με τους πίνακες και την τεχνοτροπία του 
ζωγράφου τους, γενικά και ειδικά, και να βρουν τις διαφορές μεταξύ ενός πίνακα που βρίσκεται στις 
σημειώσεις τους και ενός πίνακα που εκτίθεται στο μουσείο. Οι διαφορές μεταξύ των πινάκων είναι 
πέντε και τις σημειώνουν στο δικό τους απόκομμα του ημερολογίου.  

 
5. Παίξε με τις λέξεις  

 
Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να εστιάσουν σε λεπτομέριες που αφορούν τη ζωή του 

ζωγράφου τους, σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Ξεκινούν ψάχνωντας τις λέξεις που 
υπάρχουν στο κρυπτόλεξο και συνεχίζουν με την αυτοβιογραφία του ζωγράφου, η οποία όμως από 
τον καιρό και τα υλικά που χρησιμοποιούσε ο ζωγράφος όταν την έγραφε έχει καταστραφεί σε 
σημεία, τα οποία και πρέπει να συμπληρώσουν. Για τη συμπλήρωση του φύλου εργασίας αξιοποιούν 
τις λέξεις του κρυπτόλεξου και τις πληροφορίες που υπάρχουν στην αίθουσα και αφορούν τον 
ζωγράφο.  

 
6. Πως θα το έφτιαχνες εσύ; 

 
Όταν ολοκληρώσουν την δραστηριότητα οι ομάδες οδηγούνται στην αίθουσα των 

εκπαιδευτικών, προκειμένου να συμπληρώσουν και το τελευταίο κατεστραμμένο μέρος των 
ημερολογίων, που είναι το εξώφυλλο. Εκεί, κάθε ομάδα έχει το δικό της τραπέζι εργασίας με 
διαφορετικά υλικά ζωγραφικής ανάλογα με τον ζωγράφο που έχει αναλάβει. Η κάθε ομάδα 
λειτουργεί συλλογικά και σκοπός είναι να δημιουργήσουν ελεύθερα, έχοντας υπόψη τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας του ζωγράφου τους και αναπτύσσοντας παράλληλα τις δικές τους 
καλλιτεχνικές δεξιότητες. 
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Εικόνα 9: Πως θα το έφτιαχνες εσύ; 

 

7. Πες το και στους άλλους 
 
Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες, οι ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν με λίγα λόγια 

τον ζωγράφο που είχαν αναλάβει καθώς και να δείξουν τα έργα και την δική τους οπτική. Έτσι, 
ανεξάρτητα από τον καλλιτέχνη που εστίασε η κάθε ομάδα, όλα τα παιδιά μπορούν να λάβουν 
ερεθίσματα και πληροφορίες για τους υπόλοιπους ζωγράφους. Η δραστηριότητα βοηθάει στις 
επικοινωνιακές ικανότητες των παιδιών, στην ελεύθερη έκφραση και στην ανάπτυξη αναλυτικών 
δεξιοτήτων. 

 

2.3 Πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για έφηβους πρόσφυγες 
Το μουσείο ως φορέας έχει κοινωνικό ρόλο και ο χώρος του λειτουργεί ως σημείο συνάντησης 

και αλληλεπίδρασης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων (Χουρμουζιάδη 2017: 153-154). Οφείλει να 
αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της κοινότητας στην οποία βρίσκεται και να δημιουργεί δράσεις προς 
όφελος αυτής (Crooke, 2012: 259). Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο μουσείο 
πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για έφηβους πρόσφυγες. Τα πιλοτικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα βασίστηκαν στο σενάριο του προγράμματος «τα χαμένα ημερολόγια των ζωγράφων» 
αξιοποιώντας δραστηριότητες που εστιάζουν στη μη λεκτική επικοινωνία και στην εμπειρία των 
επισκεπτών. Η συμμετοχή των προσφύγων στα εκπαιδευτικά προγράμματα τους έφερε σε επαφή με 
την τέχνη και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ενίσχυσε την αλληλεπίδραση τους με άλλα άτομα και τις 
συνεργατικές τους ικανότητες, ενθάρρυνε την καλλιτεχνική τους έκφραση και διεύρυνε τις 
δεξιότητες  και τα ενδιαφέροντά τους.  
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3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
Με το πέρας της μουσειοπαιδαγωγικής διαδικασίας, προτεινόταν άμεσα σε κάθε συμμετέχουσα 

ομάδα και η αξιολόγησή της (δηλαδή, σχεδιάστηκε ως το τελευταίο μέρος των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων), που μπορούσε να γίνει μέσω ενός σύντομου ερωτηματολογίου, προκειμένου  

 να ελεγχθεί η ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων τους 
 να διαπιστωθεί το ποσοστό επίτευξης των στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος 
 να καταγραφεί η αποτελεσματικότητα των εμψυχωτριών του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν συγκεκριμένα στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των 
σχολικών ομάδων, και το συμπλήρωσαν τελικά περισσότεροι από τους μισούς (59%).7 Το δείγμα 
είναι αντιπροσωπευτικό ως προς την αναλογία συμμετοχής σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (στο 
«Μυστικό της αιώνιας έμπνευσης» συμμετείχαν περισσότερες σχολικές ομάδες σε σύγκριση με «Τα 
χαμένα ημερολόγια των ζωγράφων», οπότε αντίστοιχα αξιολογήθηκε από λίγο περισσότερους 
υπεύθυνους εκπαιδευτικούς).  

 

 
 

Γράφημα 1: Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Όσον αφορά, καταρχήν, στο βαθμό επίτευξης των στόχων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
από τις απαντήσεις προκύπτει ότι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν (κατά σειρά) πώς 
πρόσφεραν ουσιαστική συμμετοχή σε όλους τους μαθητές (καθώς, 37 σημείωσαν την επιλογή «πάρα 
πολύ» και 7 «πολύ»). Ακολούθως, θεωρήθηκαν εξίσου κατάλληλα συνδεδεμένα με το επίπεδο της 
τάξης (33 επέλεξαν «πάρα πολύ», 9 «πολύ», 1 «μέτρια» και 1 «λίγο») όπως και με τους στόχους του 
σχολείου (33 επέλεξαν «πάρα πολύ», 8 «πολύ» και 3 «μέτρια»). 

 

                                                
7 Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε κυρίως επιτόπου (οι εκπαιδευτικοί που ανέβαλλαν για 

αργότερα τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή του, τελικά δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία). 
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Γράφημα 2: Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

 
Ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών και ο βαθμός ικανοποίησής τους αξιολογήθηκε ιδιαίτερα 

θετικά, τόσο γενικά όσο και σε επιμέρους πτυχές των δραστηριοτήτων καθαυτών. Πιο συγκεκριμένα, 
30 και 14 εκπαιδευτικοί σημείωσαν αντίστοιχα ότι οι μαθητές έμειναν «πάρα πολύ» και «πολύ» 
ικανοποιημένοι. Παρόμοια, για το αν οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, 27 εκτίμησαν «πάρα πολύ» 
και 16 «πολύ» (και μόλις 1 σημείωσε «μέτρια»). Ενώ, όσον αφορά στις δραστηριότητες, θεωρήθηκε 
από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών πώς ενθάρρυναν ιδιαίτερα τη συμμετοχή και τη 
δημιουργικότητα (αθροιστικά σημείωσαν τις επιλογές πολύ/ πάρα πολύ 43 και 40 ερωτώμενοι 
αντίστοιχα). Για την ψυχαγωγική διάσταση των δραστηριοτήτων, 29 εκπαιδευτικοί διέκριναν ότι 
υπήρχε «πάρα πολύ», 10 «πολύ» και 5 «μέτρια». Ως προς την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης, 21 
ερωτώμενοι συμπλήρωσαν «πάρα πολύ», 18 «πολύ», 4 «μέτρια» (και μόλις 1 «λίγο»).  

 
 

Γράφημα 3: Δραστηριότητες 
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Το σενάριο και η επιλογή των ζωγραφικών έργων επιλέχθηκαν ως τα περισσότερο επιτυχημένα 
στοιχεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αρκετοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν βρήκαν τίποτα 
αρνητικό (10/44), ενώ ορισμένοι εντόπισαν ως αδυναμία τη διάρκειά τους.8 Μεταξύ των προτάσεων 
βελτίωσης, ένας εκπαιδευτικός επεσήμανε (για το κυνήγι θησαυρού) ότι θα ήταν καλύτερα να 
γνώριζαν από πριν τους πίνακες που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν. Μια άλλη πρόταση βελτίωσης 
αφορούσε στη γραφιστική παρουσίαση των ημερολογίων, επισημαίνοντας ότι η γραμματοσειρά που 
επιλέχθηκε δεν ήταν η κατάλληλη.9 Κατά τα άλλα, αν και δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναφέρθηκε προβληματισμός για τη μετακίνηση των σχολικών 
ομάδων προς το μουσείο.10  

 

 
Γράφημα 4: Στοιχεία εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

 
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν επίσης την επάρκεια (επικοινωνιακό προφίλ, 

αποτελεσματικότητα και πλήθος) των εμψυχωτριών. Ο τρόπος επικοινωνίας των εμψυχωτριών με τα 
παιδιά για του περισσότερους εκπαιδευτικούς κρίθηκε ως πολύ καλός, όπως και το λεξιλόγιο που 
χρησιμοποιούσαν (από τους 44 οι 13 το χαρακτήρισαν ότι ήταν καλό και ένας ότι ήταν μέτριο). Ως 
προς το αν οι εμψυχώτριες ήταν αποτελεσματικές στην ενθάρρυνση της μαθητικής συμμετοχής, 38 
εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την επιλογή «Πάρα Πολύ», 5 «Πολύ» και ένας «Μέτρια». Ενώ, ο 
αριθμός των εμψυχωτριών φαίνεται να προβλημάτισε τους ερωτώμενους καθώς 24 συμπλήρωσαν 
την επιλογή «πάρα πολύ», 18 «πολύ» και ένας «μέτρια».  

 

                                                
8 Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαινόταν στα 60-90 λεπτά, αλλά, η απόσταση από τα σχολεία ανέβαζε το μέσο όρο του 

χρόνου που χρειαζόταν για τη συμμετοχή στα προγράμματα. 
9 Τα ημερολόγια των ζωγράφων χρησιμοποιούσαν γραμματοσειρές και αισθητική που έμοιαζαν με χειρόγραφες σημειώσεις. 
10 Εξαιτίας της θέσης του μουσείου αλλά και της συμμετοχής σχολείων από απομακρυσμένες περιοχές, η μεταφορά των 

μαθητών πραγματοποιούνταν με λεωφορεία. 
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Γράφημα 5: Εμψυχωτές 

4. Συμπεράσματα 
Η παρούσα μελέτη παρουσίασε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο 

Μουσείο Teriade, ένα μουσείο με πολύ ιδιαίτερη συλλογή που έδωσε την αφορμή για να 
δημιουργηθούν δραστηριότητες με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, όπως η συναισθησία στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα το μυστικό της αιώνιας έμπνευσης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με 
σκοπό την εξέταση των προγραμμάτων και των επανασχεδιασμό τους σε σημεία προκειμένου να 
εναρμονιστούν ακόμα περισσότερο με τις ανάγκες των παιδιών όπως και να συμβαδίζουν με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
παρατηρήθηκε από τις εμψυχώτριες και τους εκπαιδευτικούς πως αρκετοί μαθητές ανταποκρίνονται 
καλύτερα σε δραστηριότητες διαφορετικού τύπου μάθησης συγκριτικά με τη μάθηση στο σχολείο. 
Το διαφορετικό πλαίσιο, η συμμετοχή τους σε βιωματικές δραστηριότητες, η καλλιτεχνική έκφραση 
και η συνεργασία για την επίτευξη στόχων ενεργοποιούσε τον ενδιαφέρον τους και έκανε τους 
μαθητές πιο συμμετοχικούς ενώ ανέπτυξαν αναλυτικές δεξιότητες. 

Οι συμμετέχοντες έφευγαν με πολύ θετικές εντυπώσεις από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
το μουσείο, και πολλοί από αυτούς εκδήλωναν το ενδιαφέρον να επιστρέψουν ξανά και να 
συμμετάσχουν και σε άλλο πρόγραμμα. Τα ελάχιστα αρνητικά σχόλια σχετίζονταν περισσότερο με 
διαδικαστικά ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, η δυσκολία κάποιων παιδιών να διαβάσουν με άνεση 
τις σημειώσεις των ζωγράφων οι οποίες ήταν γραμμένες με καλλιτεχνική γραμματοσειρά. Τέλος, 
διαπιστώθηκε πως η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ του μουσείου και των σχολείων θα βοηθούσε στην 
ενσωμάτωση επιπλέον εκπαιδευτικών στόχων σχετικά με τα εικαστικά και άλλα γνωστικά 
αντικείμενα.  
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Περίληψη 
Η ανάγκη διασφάλισης ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην πληροφόρηση και τη γνώση για όλες 

τις κοινωνικές ομάδες,, αναδεικνύει τη σημασία των «ανοικτών μαθησιακών χώρων», όπως οι 
δημόσιες βιβλιοθήκες. Ο βαθμός επίδρασης των δημόσιων βιβλιοθηκών τόσο στην καθημερινή ζωή 
των χρηστών τους όσο και στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στις τοπικές 
κοινωνίες είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη και πρόοδό τους, καθώς λειτουργούν ως δυναμικές 
εστίες διά βίου μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι δημόσιες βιβλιοθήκες καλούνται όχι μόνο να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και να 
αναπτύξουν κεντρικό ρόλο με νέες δράσεις και βελτιωμένες υπηρεσίες ώστε να ισχυροποιήσουν το 
εκπαιδευτικό και πληροφοριακό προφίλ τους. Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής επισκόπησης 
είναι διπλός. Αρχικά, να παρουσιαστεί η έννοια της δια βίου μάθησης και η σημασία της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα και στη συνέχεια, να αναδειχθεί η σημασία που διαδραματίζουν 
οι δημόσιες βιβλιοθήκες ως χώροι δια βίου μάθησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν ότι οι 
δημόσιες βιβλιοθήκες είναι δυνατόν να συμβάλλουν, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και 
πολιτικές, οι οποίες απαριθμούνται, στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης, προσφέροντας θετικά στην 
οικονομία και στην κοινωνία, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
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Λέξεις-κλειδιά: Δια βίου μάθηση, δημόσιες βιβλιοθήκες, δίκτυα βιβλιοθηκών 

1. Εισαγωγή 
Στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η κοινωνία μας βρίσκεται 

αντιμέτωπη με μια σειρά από επείγοντα ζητήματα όπως: η οικονομική ανάκαμψη και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας, η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καθώς 
και μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως: η προσαρμογή της οικονομίας και κοινωνίας, στην ψηφιακή 
εποχή και η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στην παγκοσμιοποιημένη, βασισμένη στη γνώση, 
οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μία 
διαρκή προτεραιότητα για το σύγχρονο εργαζόμενο (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015). 

Η δια βίου μάθηση αποτελεί το κλειδί για την προσαρμογή των ατόμων στις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες παραγωγικές συνθήκες εργασίας αφού είναι πλέον αναγκαία η περαιτέρω ευελιξία, 
ανάπτυξη και εκπαίδευσή τους (Βεργίδης, 2001), η άρση των ανισοτήτων και τελικά η κοινωνική 
συνοχή (Πρόκου, 2007). Όπως θα διαπιστώσουμε, η χαμηλή συμμετοχή των ενηλίκων σε 
προγράμματα δια βίου μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δίνει έμφαση 
στην ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων βιβλιοθηκών οι οποίες λειτουργούν, όπως αποτυπώνεται στην 
παρούσα μελέτη, ως «ανοικτά» μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία χωρίς κοινωνικούς περιορισμούς 
και διακρίσεις, δύνανται να ενισχύσουν, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, τη δια βίου μάθηση, 
συνδέοντας την τοπική μαθησιακή διαδικασία, είτε είναι τυπικής ή και άτυπης μορφής, με τους 
παγκόσμιους πόρους πληροφόρησης και της γνώσης, χωρίς δεσμεύσεις και αποκλεισμούς (IFLA, 
2004). 

2. Η έννοια της δια βίου μάθησης 
«Η διαρκής ενημέρωση-επιμόρφωση επιτυγχάνεται με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση - 

επικαιροποίηση των γνώσεων που αρχικά είχαν αποκτηθεί και επομένως η σύνδεση των δύο αυτών 
διακριτών εκπαιδευτικών φάσεων αποδίδεται σε μια ενιαία ενότητα τη «δια βίου εκπαίδευση» (αρχική 
και συνεχιζόμενη) που οδηγεί στη δια βίου μάθηση» (Βρυνιώτη & Κελπανίδης, 2004 ·  Jarvis, 2004 · 
Χάδου, 2017). 

Κατά την τυπολογία Coombs, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατατάσσονται στους 
παρακάτω τρεις τύπους (Coombs, 1968 · Coombs & Ahmed, 1974): 

(α)Τυπική εκπαίδευση, δηλαδή το ιεραρχικά δομημένο και χρονικά διαβαθμισμένο 
εκπαιδευτικό σύστημα που περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την προσχολική έως 
την τριτοβάθμια, καθώς και όλα τα περιεχόμενα σπουδών αυτών των βαθμίδων (γενική και 
επαγγελματική εκπαίδευση). 

(β)Μη τυπική εκπαίδευση: στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε οργανωμένη 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, που έχει 
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και προσδιορισμένο κοινό (για παράδειγμα, τα 
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα μαθήματα ξένων γλωσσών, κ.α.). 

(γ)Άτυπη εκπαίδευση, που περιλαμβάνει όλα τα πλαίσια στα οποία οι πολίτες αποκτούν 
γνώσεις, δεξιότητες και διαμορφώνουν στάσεις και αξίες, μέσα από την επίδραση του περιβάλλοντος 
και την καθημερινή εμπειρία (οικογένεια, εργασία, διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, κλπ). 

Η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει όλες τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
οποιουδήποτε τύπου, βαθμίδας και περιεχομένου που λαμβάνουν χώρα σε τυπικά, μη τυπικά και 
άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια και στις οποίες συμμετέχουν πολίτες κάθε ηλικίας και μορφωτικού 
επιπέδου, σε οποιαδήποτε φάση του βιολογικού και κοινωνικού τους κύκλου (Karalis, 2008). Ο 
Βεργίδης (2001) αναφέρει επιγραμματικά ότι «η διά βίου εκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση του 
συνόλου των μορφωτικών δραστηριοτήτων (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης όλων των 
επιπέδων, που επιτρέπει τη συγκρότησή τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές, σε διαρκή αλληλεπίδραση 
με την κοινωνικοοικονομική, πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα». Ακολουθώντας την 
τυπολογία του Evans (1981, 1995) για την εκπαίδευση με βασικό κριτήριο το βαθμό οργάνωσης και 
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την πρόθεση για παραγωγή γνώσης, η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει την τυπική (πιο οργανωμένη 
και αυστηρά δομημένη μορφή εκπαίδευσης), την μη τυπική (οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα) και την άτυπη (συνδέεται με την καθημερινότητα του ατόμου) μάθηση (Day, 2003 · 
Μαυρογιώργος, 2005 · Χάδου, 2017). Σύμφωνα με τον Jarvis (2004) οι στόχοι της δια βίου μάθησης 
είναι οι εξής τέσσερις: α) η απασχολησιμότητα, β) η ενεργός ιδιότητα του πολίτη, γ) η κοινωνική 
ένταξη και δ) η προσωπική ολοκλήρωση. Από τα ανωτέρω καταδεικνύεται η σημαντικότητα της δια 
βίου μάθησης όχι μόνο για την εργασία, την απασχόληση και την κοινωνία της γνώσης αλλά και για 
τον ίδιο τον άνθρωπο, τις ικανότητες, τις δυνατότητές του και εν γένει την ευημερία του. 

3. Η δια βίου μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016) «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην 
επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση». Επιπλέον, βάσει των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 12ης Μαΐου 2009 (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009), η 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την έως το 2020 περίοδο 
θα πρέπει να καθορισθεί βάσει ενός στρατηγικού πλαισίου που θα καλύπτει τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σύνολό τους, με την προοπτική μιας ολοκληρωμένης διά βίου 
μάθησης. Πράγματι, στα πλαίσια επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας 
στην Εκπαίδευση - Κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020), το οποίο αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο 
συνεργασίας για τη δεκαετία 2010-2020 στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΚ), η διά βίου μάθηση 
θεωρείται ως θεμελιώδης αρχή στην οποία θα βασίζεται ολόκληρο το πλαίσιο, το οποίο έχει 
σχεδιασθεί ώστε να καλύπτει κάθε είδους μάθηση - τυπική, μη τυπική και άτυπη-σε όλα τα επίπεδα: 
από την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση των ενηλίκων (Γενική Γραμματεία 
Δια Βίου Μάθησης, 2012).  

Επιπλέον, η δια βίου μάθηση βρίσκεται ανάμεσα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών της Ατζέντας 2030 και ειδικότερα, αποτελεί το Στόχο 4 
«Διασφαλίζουμε την χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμη ποιότητα της εκπαίδευσης και προώθηση των 
ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους,» (Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης, 2018). Αξίζει ωστόσο να 
σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι το 2019, το 57 % του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ηλικίας 16-74 ετών διέθετε τουλάχιστον τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, η συμμετοχή των 
ενηλίκων (ηλικίας 25-64 ετών) σε προγράμματα διά βίου μάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 
11,1 % το 2018 (έναντι 10,9% το 2017), πολύ χαμηλότερη από το στρατηγικό στόχο του 15% του 
προγράμματος για την Εκπαίδευση-Κατάρτιση 2020 (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019a).  

4. Η δια βίου μάθηση στην Ελλάδα 
Με την ψήφιση των Ν. 3879/2010 και Ν. 4186/2013, διαμορφώνεται για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα μια ενιαία εθνική στρατηγική Δια Βίου Μάθησης και συγκροτείται το Εθνικό Δίκτυο Δια 
Βίου Μάθησης (Βλ. Παράρτημα, πίνακας 1), το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των φορέων 
διοίκησης (η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, οι υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών και 
Δήμων, ο ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΚΔΔΑ) και παροχής υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης (ενδεικτικά τα ΙΕΚ, 
τα ΚΔΒΜ επιπέδου Ι-πρώην εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα  ΚΔΒΜ επιπέδου ΙΙ-πρώην ΚΕΚ, 
το ΙΝΕΔΒΜ κ.ά.). Η χρηματοδότηση της Δια Βίου Μάθησης γίνεται από κρατικούς, κοινοτικούς ή 
ιδιωτικούς πόρους. Οι δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από κρατικούς φορείς 
χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία  
συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Η Ελλάδα συνδέει τις πολιτικές της και τους στόχους της με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου των στοιχείων για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, καλείται 
να άρει τις ανισότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων, κυρίως για τα άτομα ηλικίας 55+, για 
τους εργάτες, τους αγρότες, τους κατοίκους ημιαστικών και αγροτικών περιοχών και ακόμη για τα 
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άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ωστόσο, η συμμετοχή των ενηλίκων (ηλικίας 25-64 ετών) σε 
προγράμματα διά βίου μάθησης στην Ελλάδα ήταν 4,5 % το 2018 όσο και το 2017 (έναντι 3% το 
2016, Βλ. Παράρτημα, σχήματα 1 και 2), πολύ χαμηλότερη ωστόσο από στρατηγικό στόχο του 15% 
του προγράμματος για την Εκπαίδευση-Κατάρτιση 2020 (Eurostat 2018a, 2018b · Public Libraries, 
2020). Το 2019, η Ελλάδα κατέχει την 26η θέση στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
(DESI) ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 54 % των ατόμων που δεν έχουν 
βασικές ψηφιακές δεξιότητες, το 31 % δεν έχουν καμία ψηφιακή δεξιότητα (ο μέσος όρος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 17 %). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019b), η Ελλάδα 
εξακολουθεί να έχει το μικρότερο μερίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικών του τομέα ΤΠΕ επί του 
συνόλου των εργαζομένων: 1,6 % το 2017, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 3,7 % της ΕΕ, παρότι 
έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος κατά τα τελευταία τρία έτη (Βλ. Παράρτημα, πίνακας 2).  

5. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες ως χώροι δια βίου μάθησης 
Σύμφωνα με την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή 

του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης (ΕΚ 2020),  η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι σημαντικές για την προαγωγή της 
κοινωνικής συνοχής, της ισότητας, της αποφυγής διακρίσεων και των ικανοτήτων που σχετίζονται 
με την ιδιότητα του πολίτη Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015). Διαχρονικά, οι βιβλιοθήκες αποτελούν τους 
θεματοφύλακες κάθε μορφής έκφρασης της ανθρώπινης διανόησης και αναγνωρίζονται ως οι 
οργανισμοί που συγκεντρώνουν, διαχειρίζονται και διατηρούν στο διηνεκές την πολιτιστική 
κληρονομιά των εθνών. Χωρίς κοινωνικούς περιορισμούς και διακρίσεις, ως πύλες πρόσβασης στην 
πληροφορία και τη γνώση, παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη και αυτονομία της 
σκέψης και της δημιουργικότητας (Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, 2018) 

Ο σκοπός των δημόσιων βιβλιοθηκών, ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3149/2003  
ως «μορφωτικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και πληροφοριακός». Ο όρος «δημόσια 
βιβλιοθήκη» αποδίδει τον όρο «Public Library» που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία και ο 
οποίος, στην ελληνική πραγματικότητα, περιλαμβάνει τόσο τις δημόσιες βιβλιοθήκες που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και τις δημοτικές βιβλιοθήκες που 
εποπτεύονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Σουλικιάς, 
2018). Ο σκοπός των βιβλιοθηκών όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Ν.3149/2003, ευθυγραμμίζεται 
με τη Διακήρυξη για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Βιβλιοθηκονόμων (IFLA/UNESCO, 1994): οι δημόσιες βιβλιοθήκες αποτελούν «ανοικτά» ιδρύματα 
στο κοινό, παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσίες τους και χωρίς να αποσκοπούν σε κανένα οικονομικό 
όφελος, συνεισφέροντας σημαντικά στην κοινωνική ένταξη και συνοχή των πολιτών. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δημόσιες βιβλιοθήκες θεωρούνται ως «ανοικτά» 
μαθησιακά περιβάλλοντα που συμβάλουν στη διά βίου μάθηση των πολιτών (European Parliament, 
2016). Το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα διά βίου μάθησης (βλ ενότητα 
4, παραπάνω) αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης των «ανοικτών μαθησιακών χώρων», όπως οι 
δημόσιες βιβλιοθήκες, ως μέσο προώθησης της κοινωνικής ένταξης. Η μη τυπική και άτυπη μάθηση 
είναι σημαντική και αποτελεί μέρος της δια βίου μάθησης, βοηθώντας τους ανθρώπους όλων των 
ηλικιών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους κατά τρόπο προσαρμοσμένο σε 
αυτούς. Μόνο οι βιβλιοθήκες μπορούν να συνοδεύσουν τους ανθρώπους σε ολόκληρη την 
εκπαιδευτική τους πορεία. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες χρειάζονται την πολιτική στήριξη από την 
κεντρική και τοπική διοίκηση προκειμένου να παραμείνουν ενημερωμένες και με σύγχρονες 
υπηρεσίες ελκυστικές για τους πολίτες. Το προσωπικό, τα κτίρια, οι πληροφοριακοί πόροι και η 
ψηφιακή υποδομή τους είναι στοιχεία που, μεταξύ των άλλων, συμβάλουν θετικά στην ενίσχυση του 
ρόλου τους ως χώρων δια βίου μάθησης (Σουλικιάς, 2018). 
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6. Προτάσεις ενίσχυσης της συμβολής των δημόσιων βιβλιοθηκών στη δια βίου μάθηση 
Στην Ελλάδα λειτουργεί ένας μεγάλος αριθμός δικτύων βιβλιοθηκών οι οποίες αποσκοπούν 

στη συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάπτυξης υπηρεσιών και 
προγραμμάτων προς το κοινό, τα οποία κάθε βιβλιοθήκη δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει από 
μόνη της. Ενδεικτικά δίκτυα είναι τα ακόλουθα: το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών, το 
Συνεργατικό Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το Δίκτυο Σχολικών βιβλιοθηκών, το Δίκτυο 
Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών 
& Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών κ.ά. Τα δίκτυα, λειτουργούν ως  μέσο ανταλλαγής πληροφοριών, 
γνώσης και επαγγελματικής επικοινωνίας ανάμεσα στις βιβλιοθήκες στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, 
στη βιβλιοθηκονομική υποστήριξη με τη δημιουργία κοινών καταλόγων, σε πρωτοβουλίες 
επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους των βιβλιοθηκών, στο σχεδιασμό και στην 
οργάνωση πανελλήνιων και διεθνών δράσεων, την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τα 
οποία πρόκειται να διεκδικήσουν με αξιώσεις συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή χρηματοδοτικά 
προγράμματα, κ.ά.  

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στο έργο τους ιδίως σε ζητήματα που 
σχετίζονται με: τη συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού, καταλογογράφηση και ψηφιοποίηση 
υλικού, πνευματικά δικαιώματα και τυχόν εμπορική εκμετάλλευση, διαδανεισμός έντυπου και 
ψηφιακού υλικού με άλλες βιβλιοθήκες κ.ά.. Απαιτείται επομένως πολιτική στήριξη από την 
κεντρική και τοπική διοίκηση στα πλαίσια μιας ατζέντας ενίσχυσης της δια βίου μάθησης 
προκειμένου να παραμείνουν οι βιβλιοθήκες ενημερωμένες και ελκυστικές παρέχοντας υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες στο κοινό τους (European Parliament, 2016). Άλλωστε σύμφωνα με τη μελέτη 
της Bop Consulting του 2014, για λογαριασμό του Arts Council of England, οι δημόσιες βιβλιοθήκες 
παρουσιάζουν μεγάλη επενδυτική απόδοση (ROI) και εν τέλει επιστροφή χρημάτων στην οικονομία 
και στη κοινωνία, συμβάλλοντας στον ψηφιακό γραμματισμό και στην κοινωνική συνοχή (Arts 
Council England, 2014). 

Η ανάπτυξη και διάχυση αποτελεσματικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης και ψηφιακού 
γραμματισμού από τις δημόσιες βιβλιοθήκες απαιτεί μεταξύ άλλων: 

-βελτίωση και παρακολούθηση των τεχνολογικών υποδομών τους (όπως παρακολούθηση και 
επικαιροποίηση των διεθνών προτύπων και κανόνων που ακολουθούν σε ζητήματα πιστοποίησης- 
εξουσιοδότησης των χρηστών, πρωτοκόλλων επικοινωνίας, προστασίας της ατομικότητας των 
χρηστών, των πνευματικών δικαιωμάτων, κ.ά.), 

-ενίσχυση των επαγγελματικών προφίλ των βιβλιοθηκονόμων προκειμένου να 
ανταποκρίνονται με επάρκεια στην κάλυψη των νέων αναγκών και απαιτήσεων που πρέπει να 
καλύψουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες, 

-συνέργειες και δράσεις των δημόσιων βιβλιοθηκών με μουσεία και αρχεία ώστε να 
μεταμορφώσουν τη ζωή των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους στο πλαίσιο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού (IFLA, 2004), 

-ενίσχυσης της συνεργασίας των δημόσιων βιβλιοθηκών με τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς 
όλων των βαθμίδων καθώς και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης 
(όπως η οριζόντια δράση των κινητών βιβλιοθηκών), 

-μόνιμος, σταθερός και αξιόπιστος μηχανισμός αξιολόγησης του έργου των δημόσιων 
βιβλιοθηκών συσχετίζοντας τοπικές ιδιαιτερότητες, παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα, 
οικονομικούς πόρους και ανελαστικές δαπάνες. 

Η ενίσχυση του δικτύου των δημοσίων βιβλιοθηκών θεωρείται βέλτιστη πρακτική. Στο πλαίσιο 
αυτό η ενίσχυση της συνεργασίας των υπαρχόντων δικτύων των δημοσίων βιβλιοθηκών μεταξύ τους 
(όπως με το διαδανεισμό έντυπου και ψηφιακού υλικού), είναι σημαντική καθώς και η ένταξή τους 
σε ένα εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών (το οποίο βάσει του Ν. 4452/2017 έχει ανατεθεί στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος). Παράλληλα, η συνεργασία ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών με τα 
αντίστοιχα δίκτυα των χωρών της Ε.Ε, θα συμβάλει στη διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και στην υλοποίηση της ιδέας δημιουργίας της ετικέτας της Ευρωπαϊκής (Δημόσιας) 
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Βιβλιοθήκης ή της (Δημόσιας) Βιβλιοθήκη της Ευρώπης (European Parliament, 2016 · Lison, 2016 
· Σουλικιάς, 2018) η οποία θα συμβάλλει στη σύγκλιση των κρατών-μελών στους τομείς: κοινωνική 
ένταξη, ψηφιακή ένταξη και δια βίου μάθηση στα πλαίσια των στόχων του προγράμματος Public 
Libraries, 2020 (το εν λόγω πρόγραμμα προωθεί με στατιστικά στοιχεία το πώς οι βιβλιοθήκες 
συμβάλλουν στους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής σε τρεις βασικούς τομείς: κοινωνική ένταξη, 
ψηφιακή ένταξη και δια βίου μάθηση) και του αναθεωρημένου προγράμματος Public Libraries 2030 
(European Parliament, 2017 · Public Libraries, 2030a). 

7.Συμπεράσματα 
Η μη τυπική και άτυπη μάθηση είναι σημαντική και αποτελεί μέρος της δια βίου μάθησης, 

βοηθώντας τους ανθρώπους όλων των ηλικιών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις 
τους κατά τρόπο προσαρμοσμένο σε αυτούς. Μόνο οι βιβλιοθήκες μπορούν να συνοδεύσουν τους 
ανθρώπους σε ολόκληρη της εκπαιδευτική τους πορεία Μόνο οι βιβλιοθήκες μπορούν να 
συνοδεύσουν τους ανθρώπους σε ολόκληρη της εκπαιδευτική τους πορεία (European Parliament, 
2016 · Σουλικιάς, 2018). Ειδικότερα, ο ρόλος των δημόσιων βιβλιοθηκών δεν περιορίζεται μονάχα 
στην παραδοσιακή τους λειτουργία, για εξατομικευμένη προσέγγισης της γνώσης, αλλά δύνανται να 
συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης,  υποστηρίζοντας τη λειτουργία ενός ουσιαστικού 
και ευέλικτου πλαισίου δια βίου μάθησης (Σουλικιάς, 2018). 

Η ανάπτυξη και διάχυση αποτελεσματικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης και ψηφιακού 
γραμματισμού από τις δημόσιες βιβλιοθήκες απαιτεί την βελτίωση και παρακολούθηση των 
τεχνολογικών υποδομών τους, των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους και συνεργασίες 
με τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς όλων των βαθμίδων καθώς και με φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης Οι δημόσιες βιβλιοθήκες αντιπροσωπεύουν ένα 
προϋπάρχον, πανευρωπαϊκό δίκτυο κοινοτικής βάσης,  αποτελώντας βασικούς «παίχτες» της 
κοινότητας που εξυπηρετούν με αποτέλεσμα να μπορούν να προάγουν τους σημαντικούς στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θετικά κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα για τους λαούς της 
γενικότερα, αλλά και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (European Parliament, 2017 · Public Libraries, 2030). 
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Παράρτημα 
Πίνακας 1: Φορείς διοίκησης και παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης 

 
Οι παρακάτω φορείς διοίκησης και παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης διαμορφώνουν το 

Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης (ΕΔΔΒΜ),  σύμφωνα με τους Νόμους 3879/2010 και 4186/2013:  
Φορείς διοίκησης της δια βίου μάθησης 

1.Η Γενική Γραμματεία δια βίου μάθησης. 
2.Οι υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών και των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες σε 

θέματα δια βίου μάθησης. 
3.Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΕΟΠΠΕΠ). 
4.Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 

Φορείς παροχής υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης 
1.Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 
2.Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
3.Τα Κολλέγια. 
4.Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου Ι και ΙΙ. 
5.Οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. 
6.Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΒΜ). 
7.Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
8.Οι φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και υπηρεσιών επαγγελματικού 

προσανατολισμού. 
9.Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες 

διά βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. 
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10.Οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική 
εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι 
το ΕΚΔΔΑ, καθώς και οι φορείς που συνιστώνται από τις επαγγελματικές ενώσεις και τα 
επιμελητήρια και παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στα μέλη τους. 

11.Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ΔΒΜ, τους οποίους συνιστούν οι τριτοβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την εθνική 
συλλογική σύμβαση εργασίας. 

12.Οι φορείς άτυπης μάθησης. 
 

Πίνακας 2: Δείκτης DESI 2019 (Ευρωπαϊκή Ένωση (2019b) 

 

 

 

 
Σχήμα 1: Συμμετοχή Ενηλίκων στη Μάθηση (Eurostat, 2018b) 
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Σχήμα 2: Βιβλιοθήκες και συμμετοχή ενηλίκων (25-64 ετών) σε προγράμματα διά βίου μάθησης στην Ελλάδα  
(Public Libraries, 2030b). 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ”: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Κομσέλη Ε. Φωτεινή (Φανή) 
Σύμβουλος – Καθηγήτρια ΕΑΠ/Εκπαιδευτική Ηγεσία-Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων  

Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ - ΕΣΔΔΑ 

Περίληψη  
Στην εργασία αφορά στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων του επιμορφωτικού προγράμματος 

«Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του 
ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης βάσει του αξιολογικού εργαλείου 
του ΙΝΕΠ. Η μελέτη ανέδειξε τα στοιχεία που έχουν αξιοποιηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/χουσες 
σε αυτό κατά τη διάρκεια των εννέα ετών υλοποίησής του και καταδείχθηκε η χρησιμότητα της 
επιμόρφωσης σε θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής διοίκησης. Η μελέτη κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η αποτίμηση αφορά στο δεύτερο επίπεδο (μάθηση) του Kirkpatrick, μέσα από 
στοιχεία που προκύπτουν στον χώρο εργασίας των ατόμων.  Βάσει αυτού προτείνεται περαιτέρω 
διερεύνηση με άλλη μεθοδολογία με προσδιορισμό δεικτών, προκειμένου να αξιολογηθεί η 
προσαρμογή των γνώσεων, δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας και η αλλαγή συμπεριφοράς των 
ατόμων.  Η προσέγγιση αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 
σχετικά με την αξιοποίηση της επιμόρφωσης στον χώρο εργασίας. 

Λέξεις κλειδιά: Αποτίμηση επιμόρφωσης, Εκπαιδευτική διοίκηση, Αξιολόγηση 
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1. Εισαγωγή 
Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση καλείται με ραγδαίες μεταρρυθμίσεις και περιστολή των 

δημοσίων δαπανών να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες και ως εκ τούτου, απαιτείται η διασφάλιση 
αποτελεσματικής αξιοποίησής του κόστους που αφορά στις απαιτούμενες επιμορφώσεις. Το ΙΝΕΠ 
αξιοποιεί σύστημα αποτίμησης των επιμορφωτικών δράσεων με το οποίο μελετά την επίδραση που 
είχαν οι επιμορφωτικές δράσεις στην διοικητική λειτουργία, όπως αυτές εκτιμώνται από τους/τις 
επιμορφούμενους/ ες και τους/τις προϊσταμένους τους (βλ. Έκθεση Αποτίμησης της επιμόρφωσης 
www.ekdd.gr). Η ενίσχυση της πολιτοκεντρικής διοίκησης οδηγεί όλους/ες σε επανεκτίμηση των 
μεθόδων αποτίμησης των δράσεων και οι φορείς που ασχολούνται με την επιμόρφωση και την 
διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων τους στο χώρο εργασίας, καταγράφοντας και 
αξιολογώντας την αξία της επένδυσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από τους τελικά ωφελούμενους 
πολίτες. 

Η αξιολόγηση της επιμόρφωσης αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου, της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης στον χώρο εργασίας και της αποτίμησης της 
επένδυσης που γίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος η επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέσω βελτιωτικών παρεμβάσεων που αφορούν στον σχεδιασμό του 
προγράμματος, στην υλοποίηση και τη γενικότερη λειτουργία του προγράμματος.  Η συνεχής 
πληροφόρηση είναι χρήσιμη και απαραίτητη κυρίως για τον εντοπισμό προβληματικών σημείων, τα 
οποία χρήζουν παρέμβασης για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος (Quinones και 
Kirshestein, 1998, όπ. αν. ΕΚΔΔΑ, 2011, σ. 202).  Η αξιολόγηση διατρέχει όλες τις φάσεις του 
προγράμματος, ωστόσο, επειδή η επιμόρφωση άπτεται του εργασιακού βίου των ατόμων, έχει 
ιδιαίτερη σημασία η μελέτη των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στην αποδοτικότητα του ατόμου 
στην εργασία του, που σύμφωνα με τους Παλαιοκρασά και άλ. ορίζεται ως εξωτερική αποδοτικότητα 
(ΕΚΔΔΑ: 2010, Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στη Δημόσια Διοίκηση:  Έκθεση 
αποτελεσμάτων και ταυτότητας πιλοτικής έρευνας). Η θεωρητική συζήτηση για το θέμα εδράζεται 
κυρίως στην συστημική προσέγγιση και τις επιστήμες της οικονομίας και της βιομηχανικής 
ψυχολογίας.  Σύμφωνα με τον Δεκλερή η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην θεωρία του 
«πραγματισμού» των William James, John Dewey και συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη.  «Έτσι 
ένα πρότυπο είναι επιστημονικά ορθό όταν επιτυγχάνει τους πρακτικούς σκοπούς του» (Δεκλερής, 
1986: σ. 25 όπ. αναφ. στο ΕΚΔΔΑ, σ.240). Στο Σχήμα 1. ένα εκπαιδευτικό κέντρο του δημοσίου 
«προσομοιάζει με τη λειτουργία ενός συστήματος, που αποτελείται από τέσσερα λειτουργικά 
υποσυστήματα, - των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευομένων, των αποδεκτών της μάθησης και των 
προϊσταμένων. Για να εντοπισθεί η λειτουργικότητα, αλλά και η αποτελεσματικότητα του συνολικού 
συστήματος θα πρέπει να εντοπισθούν, τόσο οι επί μέρους ουσιώδης παράμετροι λειτουργίας των 
υποσυστημάτων, όσο και οι μεταξύ τους σχέσεις, που αλληλεπιδρούν για να δημιουργήσουν την 
ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργικότητας ενός εκπαιδευτικού φορέα» (ΕΚΔΔΑ, σ. 242). 

 

 
Σχήμα 1.  Η συστημική Λειτουργία της Εκπαίδευσης Πηγή: Swanson, 2001 σ.  305. 
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Η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιολόγησης με βάση την στοχοθεσία του επιμορφωτικού 
προγράμματος είναι το μοντέλο του Kirkpatrick (Πίνακας 2).  Η μεθοδολογία επελέγη επειδή αρμόζει 
περισσότερο στο έργο και στην αποστολή του ΙΝΕΠ, την συνεχή επιμόρφωση των στελεχών του 
δημοσίου και επιδιώκεται η συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στον 
χώρο εργασίας των εργαζομένων.  Επιπρόσθετα, η μεθοδολογία αυτή βρίσκεται εγγύτερα στις 
απόψεις που υποστηρίζουν ότι η μάθηση μέσω της επιμόρφωσης διασυνδέεται άμεσα με την εργασία.  
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1. η αξιολόγηση παρακολουθεί τον εργαζόμενο στον χώρο εργασίας 
και επιχειρεί να διερευνήσει αν η επιμόρφωση είχε αποτέλεσμα στην εργασία του. 

 
Πίνακας 1.  Στάδια της αξιολόγησης βάσει στόχων Πηγή:  Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επιμόρφωσης στη Δημόσια 

Διοίκηση:  Π10.  Πρόταση για την Περιοδική Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας της 
Παρεχόμενης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α Επιμόρφωσης 

Προσέγγιση Μεθοδολογία Τεχνική 
Αξιολόγηση βάσει 
στόχων  

Διατυπώνονται οι μαθησιακοί στόχοι 
του επιμορφωτικού προγράμματος, οι 
οποίοι προέρχονται από την ανάλυση 
εργασίας ή άλλη μέθοδο ανάλυσης 
εκπαιδευτικών αναγκών και 
αποτελούν το μέτρο σύγκρισης - 
πρότυπα (standards) με τα όποια 
μαθησιακά αποτελέσματα 
επιτευχθούν στο πρόγραμμα.  

Εφαρμόζεται η 
αξιολόγηση των τεσσάρων 
σταδίων: 
Αντίδρασης 
Μάθησης  
Αλλαγής συμπεριφοράς 
Αποτελεσμάτων στην  
εργασία 

 
Η μεθοδολογία για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης του ΙΝΕΠ 

αναφέρεται στα στελέχη του δημοσίου και αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας του δημοσίου 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (βλ. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επιμόρφωσης στη 
Δημόσια Διοίκηση.  Πρόταση για την περιοδική εφαρμογή συστήματος Αξιολόγησης της 
Αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης από το ΕΚΔΔΑ επιμόρφωσης).   

Στο Σχήμα 2. παρουσιάζεται το πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 
επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ (Μέτρηση των επιπτώσεων της επιμόρφωσης και κατάρτισης (Ανίχνευση 
Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Επιμόρφωσης) ΕΚΔΔΑ:  247). 

Το πρόγραμμα ‘Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων’ του ΙΝΕΠ διάρκειας 70 διδακτικών ωρών 
υλοποιείται συνήθως απογευματινές ώρες και Σάββατο πρωί, για να μην διαταράσσεται η λειτουργία 
των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι συμμετέχοντες/χουσες (βλ. Παράρτημα).   

Η εργασία στοχεύει στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων αποτίμησης από δεδομένα που 
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια περίπου οκτώ ετών.  Από την μελέτη των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης του προγράμματος από τους Κομσέλη Φ. και Παυλάκη Μ. αναδείχτηκε η μεγάλη 
απήχηση του προγράμματος με ιδιαίτερα θετικές αξιολογήσεις όσον αφορά το πρώτο κυρίως επίπεδο 
(αντίδραση) του μοντέλου Kirkpatrick.  Επιχειρείται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης 
του επιμορφωτικού προγράμματος βάσει του αξιολογικού εργαλείου του ΙΝΕΠ.  

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας και στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα.  Η εργασία καταλήγει σε κάποιες συμπερασματικές διαπιστώσεις και προτάσεις 
σχετικά με την επιμόρφωση κυρίως των εκπαιδευτικών. 
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Σχήμα 2. Πλαίσιο Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. 

Πηγή:  Μέτρηση των επιπτώσεων της επιμόρφωσης και κατάρτισης (Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αποτίμηση 
των αποτελεσμάτων της Επιμόρφωσης)  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
Το πρόγραμμα αναφοράς έχει τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και υλοποιείται στο 

ΙΝΕΠ από το 2011. Από την ημέρα έναρξης του πρώτου (17/3/2011) έως την 5/12/2019, ημέρα 
έκδοσης των στατιστικών στοιχείων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του 
ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ υλοποιήθηκαν συνολικά 109 προγράμματα αυτού του τίτλου σε όλη την Ελλάδα. Το 
πλήθος των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, που αφορά η μελέτη, ανέρχεται στις 1.054, επί 
συνόλου 2.574 επιμορφωμένων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη συμμετοχή τους. Σε σχέση με την 
γεωγραφική αποτύπωση των δεδομένων, από τα 109 συνολικά επιμορφωτικά προγράμματα που 
διεξήχθησαν σε όλη τη χώρα, 75 υλοποιήθηκαν στην Αθήνα, 15 υλοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη 
και 19 υλοποιήθηκαν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. 

Η εργασία αφορά δευτερογενή έρευνα ποσοτικών δεδομένων, εφόσον αναφέρονται σε 
ερωτηματολόγια που έχουν υποβληθεί στο ΙΝΕΠ για την αποτίμηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος, μέθοδος που θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση προγραμμάτων (Creswell: 2016, Robson: 1993, Bryman: 1989). Η δευτερογενής 
ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, έχει οφέλη και περιορισμούς (Καλογεράκη Στεφανία 
«Δευτερογενής ανάλυση ποσοτικών δεδομένων:  Μία μεθοδολογική επιλογή με πολλαπλά οφέλη και 
περιορισμούς στο Γ. Τσιώλης, Ν. Σερντεδάκις, Γ. Κάλλας (Επιμ). Ερευνητικές Υποδομές και 
Δεδομένα στην Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα (σ. 161-188, Αθήνα, εκδ. Νήσος). Οι περιορισμοί της 
έρευνας κατά τον Grémy (1989, στο Καλογεράκη, σ. 9) κατηγοριοποιούνται σε τεχνικούς, θεσμικούς 

 Ανίχνευση εκπαιδευτικών 
αναγκών 

 Κατάρτιση Επιχειρησιακού 
σχεδίου Εκπαίδευσης 

 Σχεδιασμός επιμορφωτικών 
δράσεων  

 Υλοποίηση επιμορφωτικών 
δράσεων  

Αξιολόγηση:  τέσσερα επίπεδα 
  Επίπεδο 1:  Αντίδραση 
 Επίπεδο 2:  Μάθηση 
 Επίπεδο 3:  Συμπεριφορά, 

Απόδοση 
 Επίπεδο 4:   Αποτελέσματα 

Μεταφορά Γνώσεων – 
Δεξιοτήτων στο Εργασιακό 
περιβάλλον  

 Αποτελεσματικότητα 
της επιμόρφωσης 
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και επιστημολογικούς. «Τα τεχνικά θέματα αφορούν κυρίως την γνώση και την εξοικείωση των 
ερευνητών με τη φύση των πρωτογενών δεδομένων και τις διαδικασίες με τις οποίες συλλέχθηκαν». 
Στην περίπτωση της δικής μας έρευνας η γράφουσα έχει παρακολουθήσει και συνδράμει σε όλη την 
διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της μεθοδολογίας, γεγονός που αίρει τυχόν τεχνικά 
προβλήματα σχετικά με την πρωτογενή συλλογή των δεδομένων.  Το ίδιο ισχύει και για τους 
περιορισμούς που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο, εφόσον τα δεδομένα υπάρχουν στο ΟΠΣ του 
ΕΚΔΔΑ.  Το αυτό ισχύει και για τον περιορισμό που αφορά επιστημολογικά θέματα, εφόσον η 
γράφουσα παρακολούθησε και συμμετείχε σε όλη την επιστημονική διαδικασία και γνωρίζει και 
τόσο τον σκοπό της πρωτογενούς έρευνας, όσο και τους περιορισμούς της. Η ποσοτική έρευνα 
αποσκοπεί στην εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων μέσω αριθμητικής ανάλυσης και 
συνήθως χρησιμοποιεί αντιπροσωπευτικό δείγμα προκειμένου να αναδείξει κάποιες γενικές τάσεις. 
Στην εργασία αυτή το ποσοστό ανταπόκρισης στο διαθέσιμο ηλεκτρονικά εργαλείο ήταν υψηλό 
(40,95%). Το ερευνητικό εργαλείο είναι το ηλεκτρονικό «ερωτηματολόγιο αποτίμησης της 
αποτελεσματικόητας της επιμόρφωσης στην δημόσια διοίκηση», διαθέσιμο στους/στις 
συμμετέχοντες/χουσες του προγράμματος δύο έως τέσσερις μήνες μετά το πέρας της προγράμματος.  
Έχει αξιοποιηθεί από το ΙΝΕΠ στο σύνολο των 109 επιμορφωτικών προγραμμάτων με τίτλο 
«Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και αποτελέσματά του συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση 
αποτίμησης των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης που αναρτάται κατ’έτος στον ιστότοπο του φορέα 
(www.ekdd.gr). 

Το εργαλείο έχει τέσσερα μέρη: 

 Το α΄ μέρος έχει τίτλο «Περί προγραμμάτων επιμόρφωσης»:  περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις που 
αφορούν στην συχνότητα παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης στο ΙΝΕΠ, την 
προέλευση της ενημέρωσης για τα προγράμματα, την πρωτοβουλία σχετικά με την 
συμμετοχή στο πρόγραμμα, τους λόγους για τους οποίους συμμετείχε και την άποψή των 
συμμετεχόντων/χουσών για τον ρόλο της επιμόρφωσης στον δημόσιο τομέα. 

 Το β΄ μέρος έχει τίτλο «Αποτελέσματα επιμορφωτικού προγράμματος» και περιλαμβάνει 15 
ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αφορούν κυρίως τη σχέση του προγράμματος με το αντικείμενο της 
εργασίας, τη σχέση περιεχομένου με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και σε ποιο βαθμό 
ικανοποιήθηκαν, τη διάρκεια σε σχέση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, την μεταφορά της 
εμπειρίας στην υπηρεσία, τον βαθμό στον οποίο εφαρμόστηκαν οι γνώσεις, δεξιότητες που 
αποκομίστηκαν από το πρόγραμμα στην υπηρεσία, την επίδραση στην απόδοση του 
εργαζόμενου, τη συμβολή στην βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, τη συχνότητα 
αξιοποίησής τους, τον τομέα στον οποίο βελτιώθηκε η λειτουργία της υπηρεσίας, τυχόν 
αλλαγές που προέκυψαν μετά την παρακολούθηση, τυχόν εμπόδια που δυσκόλεψαν την 
εφαρμογή όσων αποκομίστηκαν από το πρόγραμμα, τη γνώμη τους για το ΙΝΕΠ ως φορέα 
επιμόρφωσης και προτάσεις για την βελτίωση του έργου του. 

 Το γ΄ μέρος του εργαλείου έχει τίτλο «Προτάσεις – Παρατηρήσεις για την Υπηρεσία σας».  
Ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/χουσες στο πρόγραμμα να διατυπώσουν προτάσεις για 
αλλαγές στην Υπηρεσία τους κυρίως σε δύο τομείς:  α΄. Αναδιοργάνωση μέρους ή ολόκληρης 
της υπηρεσίας και β΄.   Συγκεκριμένες αλλαγές – καινοτομίες σε διαδικασίες, λειτουργίες, 
πρακτικές. 

 Το δ΄ μέρος έχει τίτλο «Ατομικά και υπηρεσιακά στοιχεία» (αποσαφηνίζεται ότι τα στοιχεία 
θα αξιοποιηθούν για στατιστική επεξεργασία). Στο μέρος αυτό υπάρχουν δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, πληροφορίες για την επαγγελματική προϋπηρεσία, τη θέση, βαθμό, επίπεδο 
εκπαίδευσης, κλάδο, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ). 

Έχουν αξιοποιηθεί αρκετοί τύποι ερωτήσεων και η αποτύπωση των αποκρίσεων των 
συμμετεχόντων/χουσών σε ορισμένες από αυτές έγινε στη βάση επιλογής σε ενδεκαβάθμια κλίμακα 
τύπου Likert, όπου 0 = απόλυτα ανεπαρκής / καθόλου χρήσιμη και 10 = εξαιρετικά επαρκής / 
απόλυτα χρήσιμη. Σε κάποιες ερωτήσεις οι συμμετέχοντες/χουσες απαντούν θετικά ή αρνητικά και 
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ανάλογα ακολουθεί άλλη ερώτηση και σε άλλες καλούνται να επιλέξουν κάποια από τις δεδομένες 
επιλογές στην ερώτηση.   Για λόγους οικονομίας, αλλά κυρίως συνάφειας με τους στόχους της 
παρούσας εργασίας, στα αποτελέσματα παρουσιάζονται τα ευρήματα από τις απαντήσεις στις 
παρακάτω ερωτήσεις:  

Β1. Σε ποιο βαθμό το επιμορφωτικό πρόγραμμα που παρακολουθήσατε είχε σχέση με το 
αντικείμενο της  εργασίας σας (αξιολόγηση με βάση 11βάθμια κλίμακα); 

Β2. Σε ποιο βαθμό το περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος που παρακολουθήσατε 
ικανοποίησε τις εκπαιδευτικές ανάγκες σας (αξιολόγηση με βάση 11βάθμια κλίμακα); 

Β5. Σε ποιο βαθμό, θεωρείτε ότι είναι εφαρμόσιμα αυτά που αποκομίσατε από το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα που παρακολουθήσατε (αξιολόγηση με βάση 11βάθμια κλίμακα);  

Β6. Σε ποιο βαθμό, θεωρείτε ότι το επιμορφωτικό πρόγραμμα που παρακολουθήσατε επηρέασε 
την επαγγελματική σας απόδοση (αξιολόγηση με βάση 11βάθμια κλίμακα);   

Β7. Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι η εκπαίδευσή σας συνέβαλε στη βελτίωση των γνώσεων και 
των ικανοτήτων / δεξιοτήτων  σας (αξιολόγηση με βάση 11βάθμια κλίμακα); 

Β7.β. Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς νομίζετε ότι βελτιώθηκε η λειτουργία της 
υπηρεσίας μετά το επιμορφωτικό σεμινάριο (11βάθμια κλίμακα και επιλογή τομέα από Πίνακα ή/και 
αναφορά σε άλλον τομέα που δεν υπάρχει στον Πίνακα); Στην αποκωδικοποίηση των απαντήσεων 
στο ερώτημα αυτό ακολουθείται και μία 6-βάθμια κλίμακα βαθμολογίας που είναι:  Από 0-1 
Καθόλου, από 1-3 Πολύ λίγο, από 3-5 Λίγο, από 5-7 Επαρκώς, από 7-9 Πολύ. 

Β10. Ποιον αντίκτυπο είχε η εφαρμογή των προηγούμενων αλλαγών-εφαρμογών στη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της υπηρεσία σας (επιλογή από πίνακα ή/και άλλο που μπορεί να 
προσδιοριστεί); 

Β11. Ποια εμπόδια θεωρείτε ότι υφίστανται στην υπηρεσία σας που δυσκολεύουν την 
εφαρμογή  όσων αποκομίσατε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα (επιλογή από Πίνακα ή και άλλο που 
μπορεί να προσδιοριστεί ή επιλογή «δεν υπήρχαν εμπόδια»);   

Όσον αφορά στην δεοντολογία της εργασίας μας, τηρήθηκε η δεοντολογία στην έρευνα, 
εφόσον αξιοποιήθηκαν στατιστικά δεδομένα που είναι στην διάθεση του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ και 
διατέθηκαν από τον φορέα για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, ενώ δεν αξιοποιήθηκαν 
προσωπικά δεδομένα, ούτε υπάρχει αναφορά σε ονόματα και προσωπικά στοιχεία τόσο των 
συμμετεχόντων/χουσών στις αξιολογήσεις, όσο και σε αξιολογούμενους/ες από αυτούς/ές.   

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Στα ερωτηματολόγια αποτίμησης ανταποκρίθηκαν 1.054 άτομα των οποίων η ηλικιακή 

κατανομή αποτυπώνεται στο Γράφημα 1.   

 
Γράφημα 1.  Ηλικιακή κατανομή συμμετεχόντων στην έρευνα αποτίμησης 
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Παρατηρείται ότι το 50,85% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα αποτίμησης είναι στην 
ηλικιακή ομάδα άνω των 50 ετών, ενώ ποσοστό 26,38% των συμμετεχόντων ανήκουν στην ηλικιακή 
ομάδα 45-50 ετών.  Ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 0,19% ανήκει στην ηλικία έως 30 ετών. 

Στην συνέχεια οι απαντήσεις στα ερωτήματα Β1 και Β2 του εργαλείου αποτυπώνονται στο 
Γράφημα 2. Με βάση τα στοιχεία το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στο αντικείμενο της εργασίας πάρα 
πολύ (Μέσος όρος αξιολόγησης 9,32) και στις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων/χουσών 
πολύ (Μέσος όρος αξιολόγησης 8,61).  

 

 
Γράφημα 2. Βαθμός ανταπόκρισης σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

 
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα Β5, Β6 και Β7 αποτυπώνονται στο Γράφημα 3. Με βάση τα 

στοιχεία το πρόγραμμα συνέβαλε πολύ στην βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
των ατόμων (8,37), θεωρούν επίσης ότι αποκόμισαν γνώσεις που μπόρεσαν να εφαρμόσουν (8,12) 
και τέλος θεωρούν ότι το πρόγραμμα επηρέασε την επαγγελματική τους απόδοση (7,91). 
Υπενθυμίζεται ότι η κλίμακα που αξιολογεί την επιρροή είναι 6 βάθμια από 0-1 Καθόλου, από 1-3 
Πολύ λίγο, από 3-5 Λίγο, από 5-7 Επαρκώς, από 7-9 Πολύ. 

 
Γράφημα 3.  Συμβολή του προγράμματος στην εφαρμογή, απόδοση και βελτίωση  

γνώσεων και ικανοτήτων σας. 
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Στο ερώτημα Β7β. οι συμμετέχοντες/χουσες δηλώνουν τον βαθμό επίδρασης της επιμόρφωσης 
και τους τομείς στους οποίους μπόρεσαν να εφαρμόσουν αλλαγές.  Οι απαντήσεις αποτυπώνονται 
σε διακριτά γραφήματα ανάλογα με τον βαθμό αξιολόγησης ανά τομέα. 

Οι τομείς στους οποίους επέδρασε η επιμόρφωση πολύ κατά την άποψη των 
συμμετεχόντων/χουσών στην έρευνα είναι οι εξής: 

 
Τομέας Βαθμός αξιολόγησης με βάση 11βάθμια 

κλίμακα 
Οργάνωση και διεκπεραίωση διοικητικών 
διαδικασιών 

7,89 

Διαχείριση και αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων 7,56 
Σχεδιασμός και παρακολούθηση 
έργων/προγραμμάτων 

7,34 

Διαφάνεια 7,14 
Διαχείριση κρίσεων  7,12 
Υπηρεσίες προς τον πολίτη 7,12 
Εκπαίδευση τυπική – άτυπη 7,04 

 

Πίνακας 2. Τομείς στους οποίους η επιμόρφωση επέδρασε πολύ 

 
 
 
 
Στο Γράφημα 4. αποτυπώνονται οι τομείς της δουλειάς στους οποίους το πρόγραμμα είχε 

μεγάλη επίδραση. 
 

 
Γράφημα 4.  Τομείς στους οποίους επέδρασε πολύ η επιμόρφωση η/και στους οποίους εφαρμόστηκαν αλλαγές 

 Στον Πίνακα 3. παρουσιάζονται οι Τομείς που με βάση τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων/χουσών στην έρευνα η επιμόρφωση είχε επαρκή αντίκτυπο. 
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Τομέας Βαθμός αξιολόγησης με βάση 
11βάθμια κλίμακα 

Διενέργεια ελέγχων 5,23 
Δημόσιες Σχέσεις 6,84 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση/ 
Διαχείριση πληροφοριών 

6,58 

Διαχείριση και αξιοποίηση 
υλικών πόρων οργανισμού 

6,15 

Σχεδιασμός και παρακολούθηση 
έργων/προγραμμάτων 

6,14 

Εφαρμογή ευρωπαϊκής και 
εθνικής νομοθεσίας 

6,5 

Αναδιοργάνωση και καινοτομία 6,65 

Πίνακας 3.  Τομείς στους οποίους η επιμόρφωση επέδρασε επαρκώς 

Στο Γράφημα 5. αποτυπώνονται οι τομείς στους οποίους η επιμόρφωση είχε επαρκή 
αντίκτυπο. 

 

 
Γράφημα 5. Τομείς στους οποίους η επιμόρφωση είχε επαρκή αντίκτυπο στους συμμετέχοντες σε αυτό. 

Στον Πίνακα 4. παρουσιάζονται οι Τομείς στους οποίους η επιμόρφωση είχε λίγη/μικρή 
επίδραση στην εργασία τους. 

 
Τομέας Βαθμός αξιολόγησης με 

βάση 11βάθμια κλίμακα 
Δημοσιονομικά θέματα 4,37 

Διαχείριση Περιβάλλοντος 3,38 

Θέματα πληροφορικής 4,63 

Τεχνικά θέματα 3,63 
Πίνακας 4. Τομείς στους οποίους η επιμόρφωση είχε μικρή επίδραση 
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Στο Γράφημα 6. αποτυπώνονται οι τομείς η επιμόρφωση επέδρασε λίγο. 
 

 
Γράφημα 6. Τομείς στους οποίους η επιμόρφωση επέδρασε λίγο τους συμμετέχοντες 

 
Στον Πίνακα 5. παρουσιάζονται οι Τομείς, στους οποίους η επιμόρφωση είχε πολύ λίγη 

επίδραση στην εργασία τους. 
 

Τομέας Βαθμός αξιολόγησης με βάση 
11βάθμια κλίμακα 

Προώθηση Επενδύσεων 2,13 
Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση 
τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων 

2,84 

Λειτουργίες πόλεων -οικισμών 1,73 
Πολιτιστική - Τουριστική ανάπτυξη 1,93 

Φορολογικά και άλλα έσοδα 1,56 
Πίνακας 5. Τομείς στους οποίους η επιμόρφωση είχε πολύ μικρή επίδραση 
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Στο Γράφημα 7. αποτυπώνονται οι τομείς, που η επιμόρφωση επέδρασε πολύ λίγο. 

 
Γράφημα 7.  Τομείς στους οποίους η επιμόρφωση επέδρασε πολύ λίγο 

Στην συνέχεια μελετήθηκαν οι απαντήσεις στην ερώτηση Β10 που αφορά τον αντίκτυπο που 
είχε η επιμόρφωση στην εφαρμογή αλλαγών-εφαρμογών στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της υπηρεσίας (Δίνονται επιλογές σε πίνακα ή/και άλλο που μπορεί να προσδιοριστεί.  
Συγκεντρώθηκαν 1.524 συνολικά απαντήσεις, από τις οποίες ποσοστό 27,88% των ατόμων εκτιμά 
ότι η επιμόρφωση βελτίωσε ή είχε αντίκτυπο στην Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
της υπηρεσίας τους.  Ποσοστό 17, 39% των ατόμων εκτιμά ότι η επιμόρφωση βοήθησε στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και ποσοστό 15,16% εκτιμά ότι η επιμόρφωση συνέβαλε στην 
απλούτευση διαδικασιών/μείωση της γραφειοκρατίας.  Ποσοστό 14,23% των ατόμων εκτιμά ότι η 
επιμόρφωση βοήθησε στο να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις πράξεις της διοίκησης, ποσοστό 
7% βοηθήθηκε στην εξοικονόμηση υλικών πόρων και τέλος, ποσοστό 6,23% βοηθήθηκε στην 
καλύτερη αξιοποίηση οικονομικών πόρων.  Οι απαντήσεις αποτυπώνονται στο Γράφημα 8. 

 

 
Γράφημα 8.  Αντίκτυπος του προγράμματος στην εφαρμογή αλλαγών – εφαρμογών στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της Υπηρεσίας σας. 
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Τέλος, μελετήθηκαν οι απαντήσεις στην ερώτηση Β11. που αφορά στα εμπόδια που υφίστανται 
στην υπηρεσία τους και δυσκολεύουν την εφαρμογή όσων αποκομίθηκαν από την επιμόρφωση 
(Δίνονται επιλογές εμποδίων σε πίνακα ή/και άλλο που μπορεί να προσδιοριστεί.  Συγκεντρώθηκαν 
3,230 συνολικά απαντήσεις, από τις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων, 17,8% δηλώνει ότι 
η έλλειψη κουλτούρας αλλαγών εμπόδισε την εφαρμογή γνώσεων που αποκτήθηκαν από την 
επιμόρφωση.  Ποσοστό επίσης 15,63% δηλώνει ως εμπόδιο την επιφυλακτικότητα των συναδέλφων 
τους για αλλαγές.  Η γραφειοκρατία επίσης θεωρείται από το 14,42% των ατόμων ότι είναι εμπόδιο 
στην εφαρμογή αλλαγών.  Η υπάρχουσα οργανωτική δομή της υπηρεσίας εκτιμάται από ποσοστό 
13,65% των ατόμων ότι αποτελεί εμπόδιο.  Ποσοστό 12,35% δηλώνει ότι η ανεπάρκεια υποδομών, 
εξοπλισμού και εργαλείων αποτελεί εμπόδιο στις αλλαγές και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θεωρείται 
ως εμπόδιο από το 12,07% των ατόμων.   Τέλος, 8,88% των ατόμων εκτιμά ότι η μη αποτελεσματική 
κατανομή και αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων αποτελεί εμπόδιο και 4,7% των ατόμων εκτιμά ότι η 
αντίδραση της ιεραρχίας είναι ανασταλτικός παράγοντες στις αλλαγές ή στην εφαρμογή όσων 
αποκομίθηκαν από την επιμόρφωση. Οι απαντήσεις αποτυπώνονται στο Γράφημα 9. που ακολουθεί. 

 

 
Γράφημα 9.  Εμπόδια που υφίστανται στην υπηρεσία και δυσκολεύουν την εφαρμογή όσων αποκομήθηκαν από το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

2.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας αποτίμησης 
Καταρχάς και όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι από το 

πλήθος των συμμετεχόντων/χουσών σε αυτήν πολύ μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το ½ πλήθος των 
ατόμων είναι κατά δήλωσή του άνω των 50 ετών.  Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το ποσοστό του 
26,38% που ανήκει στην αμέσως προηγούμενη ηλικιακή κλίμακα.  Συνολικά δηλαδή στο 
ερωτηματολόγιο αυτό ανταποκρίθηκε περίπου το 77% των ατόμων που είναι στις ηλικιακές 
ομάδες άνω των 45 ετών.  Το στοιχείο είναι ενθαρρυντικό επειδή καταγράφεται, ίσως για πρώτη 
φορά, αν και κατά πόσο αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν από 
το επιμορφωτικό πρόγραμμα από δείγμα πληθυσμού που διαθέτει μεγάλη εμπειρία σχετική με το 
περιεχόμενο του προγράμματος. Οι ηλικιακές αυτές ομάδες έχουν χαρακτηριστικά όπως:  μεγάλη 
επαγγελματική εμπειρία, εμπειρία σε διαφορετικές εκπαιδευτικές μονάδες και γνώσεις και 
ικανότητες που σχετίζονται με τις θεματικές του προγράμματος.  Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
καθιστούν τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αξιόπιστες και εύστοχες.  Οι ομάδες αυτές είχαν και 
την απαιτούμενη επιμονή για να συμπληρωθεί το εν λόγω ερωτηματολόγιο.   

Βάσει των απαντήσεων στην ερώτηση που σχετίζεται με τον βαθμό ανταπόκρισης του 
προγράμματος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, παρατηρείται ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού που 
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συμμετείχε σε αυτό δήλωσε ότι το πρόγραμμα είχε πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το αντικείμενο της 
εργασίας του και σε μικρότερο ποσοστό απάντησε ότι ικανοποίησε πολύ τις εκπαιδευτικές του 
ανάγκες.  Γίνεται εμφανές ότι η μη σύμπτωση στον βαθμό ικανοποίησης εμπίπτει στην λογική των 
ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών που έχει κάθε άτομο που σε κάθε περίπτωση είναι μοναδικό.   

Ενδιαφέροντα επίσης είναι τα στοιχεία που αφορούν στην συμβολή της επιμόρφωσης σε τρία 
επίπεδα, στο επίπεδο της εφαρμογής, στο επίπεδο της απόδοσης και στο επίπεδο της βελτίωσης 
γνώσεων ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  Αναδείχθηκε ότι το πρόγραμμα ενίσχυσε πολύ σε όλα τα 
επίπεδα τους/τις συμμετέχοντες/χουσες σε αυτό.  Υπάρχει όμως μικρή διαφοροποίηση στα τρία 
επίπεδα, έτσι σε υψηλότερο βαθμό επηρεάστηκαν οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των 
συμμετεχόντων/χουσών στην έρευνα, σε λιγότερο βαθμό επίσης τα άτομα δήλωσαν ότι όσα 
αποκόμισαν από το πρόγραμμα ήταν εφαρμόσιμα και σε ακόμα λιγότερο βαθμό το πρόγραμμα 
επηρέασε την απόδοσή τους.   

Από τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τους τομείς της εργασίας τους που επηρεάστηκαν 
από την επιμόρφωση αναδεικνύεται ότι το πρόγραμμα επηρέασε πολύ κυρίως τον τομέα της 
οργάνωσης και διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών, της αξιοποίησης του ανθρώπινου 
δυναμικού και τον σχεδιασμό και παρακολούθηση έργων.  Διαπιστώνεται ότι οι θεματικές ενότητες 
που σχετίζονται με τους τομείς αυτούς είχαν τελικά θετικό αποτύπωμα στην εργασία των ατόμων και 
είναι τομείς που αγγίζουν τον πυρήνα της εκπαιδευτικής διοίκησης.  Πολύ επίσης επηρεάστηκαν οι 
τομείς των υπηρεσιών προς τους πολίτες (εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα οι συνάδελφοι 
εκπαιδευτικοί απάντησαν για τους μαθητές τους και τους γονείς τους), στην διαχείριση κρίσεων, 
στην διαφάνεια στις ενέργειες και στην εκπαίδευση γενικά. 

Αντίθετα, η επιμόρφωση επηρέασε πολύ λίγο τους τομείς προώθησης επενδύσεων, μελέτη 
τεχνικών έργων, λειτουργίας πόλεων, πολιτιστικής ανάπτυξης και φορολογίας.  Οι απαντήσεις που 
έχουν δοθεί είναι ορθολογικές καθότι το πρόγραμμα δεν έχει στοιχεία από τους τομείς αυτούς και 
δεν εμπίπτουν και στους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος.   

Οι απαντήσεις επαληθεύονται τρόπον τινά και από την ανάλυση που αφορά στον αντίκτυπο 
του προγράμματος στην αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας τους.  Υψηλό ποσοστό εκτιμά ότι η 
επιμόρφωση βελτίωσε την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας, την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών (μαθητών και γονέων) την απλούστευση των διαδικασιών στην υπηρεσία 
(σχολείο), αλλά και την λειτουργία της μονάδας με καλύτερη αξιοποίηση υλικών πόρων, μεγαλύτερη 
διαφάνεια, καλύτερη αξιοποίηση οικονομικών πόρων. 

Οι συμμετέχοντες/χουσες στην έρευνα αναγνώρισαν και κάποια εμπόδια στην εφαρμογή όσων 
αποκομίστηκαν από το πρόγραμμα και ενδεικτικά αναφέρονται η έλλειψη κουλτούρας αλλαγών, η 
επιφυλακτικότητα των συναδέλφων, η γραφειοκρατία, η υπάρχουσα οργανωτική δομή, το πλαίσιο, 
η ανεπάρκεια υποδομών και η μη αποτελεσματική κατανομή πόρων. Ενδιαφέρον στοιχείο που 
επισημαίνεται είναι ότι η αντίδραση της ιεραρχίας εμφανίζεται ως εμπόδιο από πολύ μικρό ποσοστό 
των συμμετεχόντων/χουσών στην έρευνα αποτίμησης. 

2.4 Περιορισμοί της έρευνας 
Ο πρώτος περιορισμός έχει ήδη αναφερθεί στην μεθοδολογία της έρευνας και αφορά στην 

δευτερογενή μελέτη αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης.  Η έρευνα αφορά στοιχεία που έχουν εξαχθεί 
από εργαλείο αξιολόγησης που αξιοποιείται από τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης.  Επίσης, 
έγινε επιλογή των ερωτήσεων από το ερωτηματολόγιο με βάση την παρούσα εργασία, αναλύθηκαν 
απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται κυρίως με τον αντίκτυπο της επιμόρφωσης και την 
συμβολή της στον χώρο εργασίας.  Τρίτος περιορισμός είναι ότι το εργαλείο αυτό αφορά σε όλους 
τους φορείς του δημοσίου και σε όλα τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτόν, γεγονός που δεν μπορεί 
να δώσει εξειδικευμένα αποτελέσματα για την λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων.  Ωστόσο, 
επειδή η έρευνα αφορά σε διάρκεια αρκετών ετών (9) και το ποσοστό ανταπόκρισης που αποτελεί 
το δείγμα μας είναι πολύ υψηλό (41%) εκτιμάται ότι δεν επηρεάζεται η αξιοπιστία των 
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αποτελεσμάτων απλά οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τους προαναφερόμενους περιορισμούς στην 
ανάγνωση της ανάλυσης και στα συμπεράσματα της έρευνας. 

3. Συμπεράσματα 
. Η έρευνα ανέδειξε αποτελέσματα που άπτονται κυρίως του δεύτερου επιπέδου του μοντέλου 

του Kirkpatrick και αφορά ικανότητες που ισχυρίζονται τα άτομα ότι έχουν αξιοποιήσει στον χώρο 
εργασίας.  Για να υπάρξει αποτίμηση στο επίπεδο 3 του μοντέλου απαιτείται η εκπόνηση δεικτών 
και μελέτη συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας που δεν αφορά την παρούσα έρευνα. Ωστόσο, τα 
ευρήματα της κρίνονται σημαντικά, επειδή καταδείχθηκε καταρχάς, ότι η επιμόρφωση στους 
εκπαιδευτικούς και κυρίως σε εκείνους/ες που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν διοίκηση είναι 
σημαντική τόσο για τους ίδιους προσωπικά, όσο και για την άσκηση της εργασίας τους.  Ειδικότερα, 
οι συμμετέχοντες/χουσες διατύπωσαν την άποψη ότι η επιμόρφωση συνεισέφερε στον εμπλουτισμό 
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στο αντικείμενο της εργασίας τους και ικανοποίησε 
πολύ και τις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες.  Το εύρημα αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
επιμόρφωση κυρίως των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία και απαραίτητη για την άσκηση των 
καθηκόντων τους και για την δική τους προσωπική εξέλιξη, ιδιαίτερα εκείνων που ασκούν ή 
επιθυμούν να ασκήσουν διοίκηση. Η μελέτη ανέδειξε επίσης την θετική επίδραση της επιμόρφωσης 
στην λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας τους, καίτοι αναγνωρίστηκαν εμπόδια στην εφαρμογή 
όσων αποκόμισαν από την επιμόρφωση. Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερης σημασίας και αξιοποιήσιμο 
ιδιαίτερα όταν επιχειρούνται αλλαγές, εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση επειδή η κατάλληλη 
επιμόρφωση μπορεί να αποτελέσει τον μοχλό για την επιτυχή υλοποίηση και εφαρμογή τους.  Στην 
ουσία θα πρόκειται για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό που θα οδηγήσει σε περαιτέρω 
αναβάθμιση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του παρεχόμενου από αυτούς έργο κυρίως όσον αφορά 
στην διοικητική λειτουργία των μονάδων.  Τούτων δοθέντων, προτείνεται η θεσμικά κατοχυρωμένη 
υποχρεωτική ταχύρρυθμη επιμόρφωση για όσους/ες αναλαμβάνουν διοικητική θέση σε εκπαιδευτική 
μονάδα.  Η μελέτη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, αποτίμησης των προγραμμάτων αυτών σε 
σχέση με την επίδραση στο παρεχόμενο διοικητικό κυρίως έργο, μπορεί να αποτελέσει οδηγό για 
αναβάθμιση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων σε συνδυασμό με την επίλυση βασικών 
θεμάτων που άπτονται της καθημερινής τους λειτουργίας. 
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Παράρτημα 
Θεματικές ενότητες του επιμορφωτικοπύ προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ» είναι: 

 Πολιτικές για την εκπαίδευση 
 Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων 
 Διοίκηση στον χώρο της εκπαίδευσης  

o Διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης 
o Δομή, χαρακτηριστικά και  στελέχωση του εκπαιδευτικού οργανισμού 
o Λήψη αποφάσεων στον χώρο της εκπαίδευσης 
o Διοίκηση μέσω στόχων και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

στην εκπαίδευση  
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 Σχεδιασμός και προγραμματισμός στην εκπαίδευση 

o Λειτουργικός προγραμματισμός σε ετήσια βάση 
o Επιχειρησιακά σχέδια δράσης 
o Διαχείριση αλλαγών 

 Σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός, αποτελεσματική λειτουργία και καινοτόμες δράσεις 
 Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

o Ηγεσία και μοντέλα διοίκησης 
o Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο 
o Πρακτικές και μεθόδοι διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του 

εκπαιδευτικού οργανισμού 
o Επικοινωνία - Δεξιότητες για την διαχείριση συγκρούσεων 

 Νομιμότητα Διοικητικής δράσης στο χώρο της εκπαίδευσης 
o Αρχές νομιμότητας διοικητικής δράσης στον χώρο της εκπαίδευσης 
o Διοικητική διαδικασία – Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
o Πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικά όργανα στο χώρο της εκπαίδευσης 
o Σύνταξη και έκδοση δημοσίων εγγράφων 
o Η αντιμετώπιση του σεξισμου στη σύνταξη των δημοσίων εγγράφων 

 Αποτίμηση του έργου Εκπαιδευτικών μονάδων (ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ) 
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑ, ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
 

Σκούρτης Μιχάλης 
Συντηρητής αρχαιοτήτων, Ιστορικός του ελληνικού πολιτισμού, 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας 
 

Περίληψη 
Η Γεωμετρία βρίσκεται όπου και αν στρέψουμε το βλέμμα μας. Τα «στοιχεία» της κατακλύζουν 

την καθημερινότητά μας με γραμμές και σχήματα. Υπάρχει στις δημιουργίες της φύσης, στις 
ανθρώπινες κατασκευές και στην καλλιτεχνική έκφραση. Όλες αυτές οι φόρμες και τα σχήματα μάς 
είναι τόσο οικεία και αυτονόητα, που πολλές φορές δεν αναλογιζόμαστε πως η Γεωμετρία βρίσκεται 
πίσω από τη δημιουργία τους. Ταυτόχρονα μαθαίνουμε για την Γεωμετρία μέσα από σχολικά βιβλία 
που, τις περισσότερες φορές, την παρουσιάζουν αποκομμένη από το περιβάλλον. Αυτή, η σκέψη, 
ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γεωμετρία με αγγεία, ένα 
εναλλακτικό εκπαιδευτικό παιχνίδι». Σκοπός του είναι, μέσα από τα γεωμετρικά αγγεία του 
αρχαιολογικού μουσείου Άργους, να εμπνεύσει τα παιδιά και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για τη 
Γεωμετρία.  

 
Λέξεις κλειδιά: μουσείο, τέχνη, γεωμετρία, παιχνίδι. 

1. Εισαγωγή 
Η κατανόηση της γεωμετρικής δομής, της φύσης, προβλημάτισε τον άνθρωπο ήδη από την 

παλαιολιθική εποχή. Μέσα από μία ενστικτώδη «γεωμετρική» αντίληψη προσπάθησε να ανακαλύψει 
τη σχέση της Γεωμετρίας με τις μορφές που παρατηρούσε γύρω του. Σταδιακά, περνά από τη θέση 
του παρατηρητή σε αυτή του δημιουργού και ξεκινά τις πρώτες προσπάθειες αναπαράστασης του 
κόσμου που τον περιβάλει, με τη Γεωμετρία να προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να 
μετασχηματίσει τις ιδέες και τις σκέψεις του σε μορφές και δημιουργίες. Η περίοδος χωρίζεται σε 
τρία στάδια τα οποία καθορίζονται από το συσχετισμό της τέχνης με τη Γεωμετρία. Οι πρώτες 
απόπειρες που επιχειρεί ο άνθρωπος αφορούν αποδόσεις, σε φυσικό μέγεθος, μορφών και 
αντικειμένων. Με το πέρασμα του χρόνου και μετά από πολλές προσπάθειες εμφανίζονται οι πρώτες 
δοκιμές για την απόδοση εικόνων σε μικρότερη κλίμακα. Το επόμενο, πολύ σημαντικό, στάδιο 
εξέλιξης της συνάντησης του ανθρώπου με τη Γεωμετρία, και την τέχνη είναι η απεικόνιση του 
χώρου στον οποίοι ζει. Αυτή ήταν και η δυσκολότερη κατάκτησή του καθώς προσπαθούσε να 
αποδώσει τον τρισδιάστατο χώρο, στον οποίο ζούσε, πάνω σε μια δισδιάστατη επιφάνεια.  

Χρειάστηκαν αιώνες για να μπορέσει ο άνθρωπος να περάσει από την ενστικτώδη αντίληψη 
στην κατανόηση των πρώτων εννοιών της Γεωμετρίας (Hocart, 1933). Βασικοί παράγοντες σε αυτή 
τη μετάβαση ήταν οι παρατηρήσεις του σχετικά με τις ιδιότητες του μεγέθους και της θέσης των 
μορφών, των αντικειμένων και του ίδιου σε σχέση με το περιβάλλον. Η σχέση ανάμεσα στο μικρό 
και το μεγάλο, στο κοντά και το μακριά, στο αν κάτι βρίσκεται μεταξύ τους, εάν εφάπτονται ή εάν 
είναι ίσα.  

Οι πρώτες μαρτυρίες γεωμετρικής γνώσης ανάγονται στο τέλος της τρίτης χιλιετίας π.Χ. και 
προέρχονται από τους ανθρώπους που ζούσαν στις περιοχές της Μεσοποταμίας, του Νείλου και στα 
παράλια της Μεσογείου. Αν και τα στοιχεία που υπάρχουν, μέχρι σήμερα, είναι λιγοστά και 
αποσπασματικά, εν τούτοις, μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της 
Γεωμετρίας τους. Οι γνώσεις τους αφορούσαν, κυρίως, τον υπολογισμό επιφανειών και όγκων 
εφαρμόζοντας έναν κανόνα ο οποίος αφορούσε συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις τα προβλήματα που καλούνταν να επιλύσουν ήταν εμπειρικής προέλευσης και η λύση 
τους δεν αφορούσε μια γενική απόδειξη, αλλά ένα μεμονωμένο γεγονός. Αν και σε ελάχιστες 
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περιπτώσεις, για τη λύση ενός προβλήματος αναπτύσσεται μια μέθοδός γεωμετρικών 
μετασχηματισμών, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα πρώτο είδος αποδεικτικής διαδικασίας. 

Η μεγάλη αλλαγή πραγματοποιήθηκε από τον ελληνικό πολιτισμό, όταν η Γεωμετρία 
μετασχηματίστηκε από εμπειρική τέχνη σε αποδεικτική επιστήμη. Ο μετασχηματισμός αυτός είναι 
προϊόν της λογικής απόδειξης που λειτουργεί ως μέθοδος επιβεβαίωσης της αλήθειας ενός 
γεωμετρικού προβληματισμού, αλλά και ως στοιχείο το οποίο συστηματοποιεί τη γεωμετρική γνώση. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία εμφανίζονται τα πρώτα γεωγραφικά συγγράμματα όπως του 
Ιπποκράτη του Χίου (470-400 π.Χ.), ο οποίος συνέγραψε τα πρώτα «Στοιχεία», μια συστηματικά 
οργανωμένη πραγματεία Γεωμετρίας, που περιελάμβανε, και πιθανόν τακτοποιούσε, όλα τα 
γεωμετρικά θέματα που απασχολούσαν την ελληνική διανόηση της εποχής. Λίγο αργότερα, ένας 
άλλος μεγάλος Έλληνας μαθηματικός, ο Ευκλείδης (325-265 π.Χ.), συγγράφει τα δικά του 
«στοιχεία», όπου οι ιδιότητες των γεωμετρικών αντικειμένων αποδεικνύονται και προκύπτουν από 
ένα σύνολο αξιωμάτων. Παρ' ότι πολλά από τα θεωρήματα που περιέχονταν στο έργο του  ήταν ήδη 
γνωστά, ένα από τα επιτεύγματα του Ευκλείδη ήταν ότι τα παρουσίασε μέσα από ένα ενιαίο λογικά 
πλαίσιο. Το έργο του ήταν τόσο σημαντικό ώστε η γεωμετρία του ονομάστηκε Ευκλείδεια, ενώ 
τα «Στοιχεία» του, μέχρι και σήμερα, θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα μαθηματικά έργα όλων 
των εποχών. 

Η Γεωμετρία, από την παρατήρηση της θέσης, του μεγέθους και της μορφής των γεωμετρικών 
σχημάτων, μετασχηματίστηκε βαθμιαία σε επιστήμη, η οποία μελετά αφηρημένα νοητικά 
αντικείμενα, οι σχέσεις των οποίων αποδεικνύονται με τη βοήθεια μιας λογικής ακολουθίας 
προτάσεων, ξεκινώντας, σχεδόν πάντα, από ορισμένες υποθέσεις που λαμβάνονται ως ορθές χωρίς 
απόδειξη.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Γεωμετρία και τέχνη 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γεωμετρία με αγγεία, ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό παιχνίδι» 

επιδιώκει μέσα από τη βιωματική γνώση να φέρει σε επαφή τους μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τόσο με τα γεωμετρικά αγγεία του αρχαιολογικού μουσείου Άργους, όσο και με τη 
Γεωμετρία που βρίσκεται κρυμμένη σε αυτά. Η οργάνωση του προγράμματος έχει δομηθεί 
εστιάζοντας στην προσωπική ανακάλυψη, την αλληλεπίδραση της ομαδικής εργασίας, την 
αλληλοβοήθεια και την οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την εμπειρία, με στόχο να αναδείξει τα 
γεωμετρικά αγγεία ως τη βάση για τη γεωμετρική γνώση και όχι το πεδίο εφαρμογής αυτής της 
γνώσης. Συνδετικοί κρίκοι του προγράμματος είναι η αγγειοπλαστική, η τέχνη της κατασκευής των 
αγγείων, καθώς και η αγγειογραφία, η τέχνη της διακόσμησής τους. Η πρώτη με τα διάφορα 
γεωμετρικά στερεά που συνθέτουν κάθε αγγείο και η δεύτερη με τα γεωμετρικά σχήματα που 
δημιουργούν τις παραστάσεις τους.  

Η γεωμετρική τέχνη εμφανίστηκε μετά την κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού και αφού 
είχε προηγηθεί μία μεταβατική περίοδος γνωστή ως «Πρωτογεωμετρική» (1050 – 900 π.Χ.).   Τα 
πολυπληθέστερα υλικά κατάλοιπα της γεωμετρικής περιόδου αποτελούν τα πήλινα αγγεία. Η 
διακόσμησή τους με σκούρα «γεωμετρικά» μοτίβα σε ανοικτό βάθος έδωσε και το όνομα στην τέχνη 
της εποχής και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την περίοδο από το 900 ως το 700 π.Χ. (Κοκκόρου, 
1995). Η διακόσμηση των αγγείων, αν και αρχικά περιοριζόταν σε στενές ζώνες ή μετώπες στο λαιμό, 
τον ώμο και την κοιλιά τους, με τον χρόνο επεκτείνεται σε όλο και μεγαλύτερο εύρος φτάνοντας 
τελικά να καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια τους. Τα σπουδαιότερα δείγματα της γεωμετρικής τέχνης 
είναι μεγάλα, κυρίως, ταφικά αγγεία διακοσμημένα σε επάλληλες ζώνες (Coldstream, 1997). Σε κάθε 
μία από αυτές αναπτύσσονται διάφορα γεωμετρικά σχήματα και μοτίβα, όπως: τεθλασμένες και 
κυματοειδείς γραμμές, ομόκεντρα ημικύκλια και κύκλοι, τρίγωνα, ρόμβοι, τετράγωνα κ.ά.. Ενώ 
παράλληλα εμφανίζονται άνθρωποι και ζώα, οι μορφές των οποίων πολλές φορές αποδίδονται με 
γεωμετρικά σχήματα. 
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Με ποιο τρόπο, όμως, σχετίζεται η Γεωμετρία με τα αγγεία και πως τα μονοπάτια των 
εικαστικών τεχνών τέμνουν αυτά της επιστήμης. Πιθανόν για τους αγγειοπλάστες της εποχής η 
γεωμετρική γνώση να περιοριζόταν στην εμπειρία και το ένστικτο. Αυτό, ωστόσο, δεν τους εμπόδισε 
να συναρμόσουν στοιχεία από τον υλικό τους κόσμο με στοιχεία από το θεωρητικό κόσμο της 
Γεωμετρίας. Η ανεύρεση αυτών των γεωμετρικών στοιχείων από τα αγγεία του αρχαιολογικού 
μουσείου Άργους είναι το δικό μας γεωμετρικό παιχνίδι. 

2.2. Η δική μας Γεωμετρία 
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 
  Η προώθηση της συνεργατικής μάθησης. Της συνεργασίας των παιδιών για την 

ολοκλήρωση διαφόρων εργασιών με σκοπό τη μεγιστοποίηση των προσωπικών γνώσεων 
μέσω της αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

  Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Η αναζήτηση της αλήθειας, η αμφισβήτηση και η 
διερεύνηση έναντι της παθητικής πρόσληψης της πληροφορίας. 

  Η δημιουργία εποικοδομητικών προβληματισμών, οι οποίοι συμβάλλουν θετικά και 
ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των εργασιών. 

  Ο εμπλουτισμός της μαθησιακής εμπειρίας, καθώς τα γεωμετρικά σχήματα 
παρουσιάζονται πάνω στα αγγεία σε διάφορα μεγέθη και μορφές και με διαφορετικούς 
προσανατολισμούς, ώστε τα παιδιά να ξεφύγουν από την τυποποίηση των σχημάτων. 

  Η ρεαλιστική προσέγγιση της γεωμετρίας. Η σύνδεσή της με την πραγματικό κόσμο και 
ο μετασχηματισμός της εμπειρίας σε γνώση. 

2.3. Σχεδιασμός προγράμματος 
Το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά ανακαλύπτουν τις γεωμετρικές έννοιες είναι πολύ 

σημαντικό για τη ρεαλιστική εκπαίδευση, καθώς αποτελεί την αιτία για τη δημιουργία 
εποικοδομητικών γεωμετρικών προβληματισμών. Βασικό κριτήριο για την επιλογή του, που για το 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι τα αγγεία του αρχαιολογικού μουσείου Άργους, είναι 
τα γεωμετρικά στοιχεία που αυτά περικλείουν, η δυνατότητα ανάδειξης και μελέτης κάθε στοιχείου 
καθώς και η απροσδόκητη ανακάλυψή τους μέσα σε αυτά.  

Έτσι, με αφετηρία τη ρεαλιστική μάθηση και τη διαισθητική προσέγγιση στο 
αλληλεπιδραστικό περιβάλλον του μουσείου, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Γεωμετρία με αγγεία, ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό παιχνίδι», το οποίο αποτελείται από 
πέντε θεματικές ενότητες. Η Πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο: Προσανατολίζομαι και εντοπίζω 
(ποια είναι η θέση μου στο χώρο), εισάγει τα παιδιά σταδιακά στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου 
και στη γεωμετρική συλλογή που παρουσιάζεται σε αυτόν. Προσανατολίζομαι, δηλαδή,  αναγνωρίζω 
τη θέση μου στον περιβάλλοντα χώρο, τόσο στον ευρύτερο που είναι το μουσείο, όσο στον άμεσο 
που είναι η αίθουσα στην οποία βρίσκομαι. Προσαρμόζομαι στο χώρο, διερευνώ και μπορώ να 
μετακινηθώ από ένα σημείο σε ένα άλλο (από την αρχή της αίθουσας μέχρι το κέντρο ή το τέλος της, 
από τη μία αίθουσα στην άλλη,). Εντοπίζω, με τη βοήθεια σχεδιαγράμματος, τη (σχετική) θέση ενός 
εκθέματος σε μια προθήκη στην αίθουσα που βρίσκομαι ή σε κάποια άλλη, χρησιμοποιώντας τις 
έννοιες μπρος, πίσω, κοντά, μακριά, πάνω, κάτω, πάνω από, κάτω από.  

Ακολουθεί η δεύτερη ενότητα Βλέπω και διακρίνω (παρατηρώ). Κοιτάζω προσεκτικά και 
εντοπίζω τα εκθέματα στα οποία μπορώ να διακρίνω γεωμετρικά σχέδια. Προσπαθώ να καταγράψω 
ποιά είδη γραμμών και γεωμετρικών σχημάτων διακρίνω και αντιλαμβάνομαι τον κεντρικό ρόλο που 
αυτά έχουν στη διακόσμηση των αγγείων. Ερμηνεύω με διαισθητικό τρόπο, μέσω της οπτικοποίησης, 
το μέγεθος και τη διάταξη κάθε σχήματος και αντιλαμβάνομαι την έννοια της γραμμής (ευθεία, 
καμπύλη, τεθλασμένη, οφιοειδή). Προβληματίζομαι με τις έννοιες του σημείου, της κατεύθυνσης, 
της απόστασης, της γωνίας, της παραλληλίας και των επιπέδων.  
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Τρίτη ενότητα του προγράμματος είναι η Λογική του χώρου-αγγείου (συλλογισμός, σκέψη, 
κρίση). Σε αυτό το στάδιο η πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά είναι η ανάπτυξη 
συλλογισμών που προκύπτουν από διάφορα γεωμετρικά προβλήματα ή προβλήματα που έχουν 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Το ζητούμενο είναι να καθοριστεί η γεωμετρική σύνθεση του 
διάκοσμου των γεωμετρικών αγγείων. Για την επίτευξη της πρόκλησης διατυπώνονται απλές 
υποθέσεις οι οποίες ελέγχονται και απορρίπτονται ή επαληθεύονται. Π.χ. πόσα διαφορετικά είδη 
γραμμών μπορείς να διακρίνεις; Ποια από τα γνωστά σου γεωμετρικά σχήματα μπορείς να 
αναγνωρίσεις στην παράσταση; Πως θα την περιέγραφες; Υπάρχουν κοινά διακοσμητικά μοτίβα 
ανάμεσα στο αγγείο Α και στο αγγείο Β; Ποια γεωμετρικά στερεά πιστεύεις πως συνθέτουν το σχήμα 
του αγγείου;   

Ακολουθεί η θεματική ενότητα Μετασχηματίζω (ανακαλύπτω την αναλογία και τη 
συμμετρία). Ποια είναι η σχέση που μπορούν να έχουν οι μετασχηματισμοί όπως η αντανάκλαση, η 
περιστροφή, η μεταφορά και οι μεταξύ τους σχέσεις σε ένα γεωμετρικό αγγείο; Παρατηρώ και 
εντοπίζω το μετασχηματισμό ταύτισης (το μέγεθος του σχήματος παραμένει σταθερό), το 
μετασχηματισμό ομοιότητας (ίδια μορφή σχήματος αλλά άλλο μέγεθος, αυτό που στην 
καθημερινότητά μας το ονομάζουμε μεγέθυνση ή σμίκρυνση). Ποιος είναι ο ρόλος της συμμετρίας 
στη διαμόρφωση του σχήματος κάθε αγγείου και πόσο αυτό επηρεάζει τη διακόσμησή του; Ο άξονας 
(κάθετος ή οριζόντιος) της συμμετρία είναι πάντα εύκολο να βρεθεί τόσο στο σχήμα όσο και στη 
διακόσμηση ενός αγγείου; Ποια είναι η θέση των μοτίβων στη διακόσμηση και πως αυτά 
δημιουργούνται; 

Τελευταία ενότητα για το πρόγραμμα είναι το  Σχεδιάζω, δημιουργώ και κατανοώ (φύλλα 
εργασίας). Καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
τα φύλλα εργασίας έχουν προσαρμοστεί σε τρία γνωστικά επίπεδα ανάλογα των σχολικών τάξεων 
και των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές σχετικά με τη Γεωμετρία. Το πρώτο επίπεδο έχει 
σχεδιαστεί με βάση τις γεωμετρικές έννοιες που διδάσκονται και τους στόχους που επιδιώκεται να 
κατακτήσουν οι μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης Δημοτικού. Έτσι μέσα σε σχεδιασμένα 
περιγράμματα διάφορων αγγείων καλούνται, με την εκτέλεση διαδοχικών εντολών, να χαράξουν 
γραμμές, να επεκτείνουν μοτίβα και να συμπληρώσουν το συμμετρικό σχέδιο ενός σχήματος σε 
οριζόντιο ή κάθετο άξονα. Ακολουθούν δραστηριότητες με τάνγκραμ, πάζλ, παντόμινο και 
γεωπίνακα, παιχνίδια στα οποία θα πρέπει: να επιλυθούν απλοί γρίφοι, να κατασκευαστούν 
συγκεκριμένα σχέδια ή μοτίβα. Τέλος κάθε παιδί καλείται να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τα δικά 
του μοναδικά γεωμετρικά αγγεία, εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου και το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα.  

Το δεύτερο επίπεδο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ και της Δ΄ τάξης. Εδώ τα παιδιά, εκτός 
από τις χαράξεις γραμμών, την επέκταση μοτίβων και τη συμπλήρωση συμμετρικών σχεδίων σε 
οριζόντιο ή κάθετο άξονα, θα πρέπει να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τις γραμμές, τις γωνίες, τα 
σχήματα και τα στερεά που μπορούν να εντοπίσουν σε διάφορα γεωμετρικά αγγεία και επιπροσθέτως 
να χρησιμοποιήσουν χάρακα και διαβήτη στις κατασκευές τους. Στα παιχνίδια με τάνγκραμ, παζλ 
και παντόμινο, οι γρίφοι, οι αντιγραφές και οι κατασκευές γίνονται λίγο πιο πολύπλοκες. Στη 
συνέχεια, κάθε παιδί μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του αγγεία και σχέδια μέσα από την προσωπική 
του οπτική.  

Για το τρίτο επίπεδο, το οποίο είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές της Ε΄και της ΣΤ΄ τάξης, 
ενώ παραμένει και εδώ το ίδιο βασικό πλαίσιο στα φύλλα εργασίας, ο βαθμός δυσκολίας 
προσαρμόζεται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών αυτών. Έτσι εκτός από τη χρήση χάρακα και 
διαβήτη για τη χάραξη γραμμών, την επέκταση μοτίβων και τη συμπλήρωση συμμετρικών σχεδίων 
σε οριζόντιο ή κάθετο άξονα, θα πρέπει να αιτιολογούνται, με τη διατύπωση ενός απλού κανόνα, 
όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται. Ενώ, σε δεύτερο επίπεδο, την αναγνώριση και την 
ονομασία γραμμών, γωνιών, σχημάτων και στερεών θα πρέπει να ακολουθεί η ταξινόμηση και η 
σύγκρισή τους. Τα παιχνίδια με τάνγκραμ, παζλ και παντόμινο προσαρμόζονται και αυτά στο επίπεδο 
των συγκεκριμένων τάξεων και προκαλούν με δυσκολότερους γρίφους και αναπτύγματα τα παιδιά.   
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3. Συμπεράσματα 
 
Η Γεωμετρία είναι ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με χωρικές σχέσεις, δηλαδή με 

τη σύνθεση του χώρου που ζούμε. Είναι η μελέτη αντικειμένων που επιδέχονται έναν αυστηρό και 
μονοσήμαντο ορισμό, που χαρακτηρίζονται από τυπικά αποδείξιμες ιδιότητες και κατασκευάζονται 
βήμα βήμα ακολουθώντας σαφείς κανόνες. Η διαθεματική προσέγγισή της, μέσω των γεωμετρικών 
αγγείων του αρχαιολογικού μουσείου Άργους, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την 
ανάπτυξη και την καλλιέργεια της «γεωμετρικής» σκέψης των μαθητών. Ο πειραματισμός, η 
αξιολόγηση, η εκτίμηση, η αντικατάσταση, η δημιουργία εναλλακτικών υποθέσεων, η διατύπωση 
αποδείξεων και κανόνων ωθεί τα παιδιά στην ακρίβεια, τον ορθολογισμό και την ευκολότερη 
κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών της Γεωμετρίας. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γεωμετρία με αγγεία, ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό παιχνίδι» 
αφενός αναδεικνύει τα κοινά δομικά και εκφραστικά στοιχεία του εικαστικού και του γεωμετρικού 
λόγου και αφετέρου επιδιώκει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών τόσο, για το συναρπαστικό 
κόσμο και τις μικρές ή μεγάλες ιστορίες του που «κρύβονται» μέσα σε ένα μουσείο, όσο και για την 
τέχνη και τη Γεωμετρία που μας κατακλύζουν αθόρυβα. Εστιάζοντας, κυρίως, στη ρεαλιστική 
Γεωμετρία δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συνδυάσουν το ένστικτο, την παρατηρητικότητα και 
τις γνώσεις τους για την επίλυση απλών γεωμετρικών προβλημάτων. Συμμετέχοντας ενεργά οι 
μαθητές, απαλλαγμένοι από τα στεγανά της σχολικής τάξης, μπορούν ελεύθερα να ξεδιπλώσουν την 
πλούσια φαντασία τους και να ανακαλύψουν τη Γεωμετρία που βρίσκεται κρυμμένη στην 
καθημερινότητά μας.  

Γιατί, τελικά, η Γεωμετρία μπορεί να είναι ένα δημιουργικό παιχνίδι μάθησης και κατανόησης 
του κόσμου που μας περιβάλλει. Μπορεί να είναι η γνώση, που κατακτιέται μέσα από το 
μετασχηματισμό της εμπειρίας. Μπορεί, όμως, να είναι και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα 
προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να δυναμώσουν τη μαθησιακή τους αυτοπεποίθηση και να  
ανακαλύψουν κάποιες από τις κρυμμένες δεξιότητές τους, με την προσδοκία αυτές να παραμείνουν 
κτήμα τους, ακόμη και όταν η επίσκεψή τους στο μουσείο ανήκει στο παρελθόν. 
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Εκπαιδευτικές έρευνες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΟΕΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Γαβριήλ Ευθυμία – Σουζάνα  

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Υποψήφια Διδάκτωρ 

Περίληψη 
Οι φοιτητές που εκπαιδεύονται στη μετάφραση από μία δεύτερη γλώσσα προς τη μητρική τους, 

μαθαίνουν δεξιότητες μετάφρασης και ταυτόχρονα μαθαίνουν τη δεύτερη γλώσσα σε βάθος. Σε 
πολλές περιπτώσεις, οι μεταφραστές δεύτερης γλώσσας αντιμετωπίζουν προβλήματα διαφόρων 
ειδών, όπως λεξικά, γραμματικά, στυλιστικά, φωνολογικά ή προβλήματα μεταφοράς πολιτισμού, τα 
οποία τις περισσότερες φορές οφείλονται στους περιορισμένους γλωσσικούς πόρους στη γλώσσα-
στόχο. Στην παρούσα έρευνα ασχολούμαστε με τη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά. 

Στόχος μας είναι να ρίξουμε φως στις στρατηγικές που υιοθετούν οι φοιτητές για να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη μετάφραση. Με άλλα λόγια, θα 
μελετήσουμε τα μεταφράσματα που γίνονται από τα αγγλικά, που αποτελεί τη δεύτερη γλώσσα των 
φοιτητών προς τα ελληνικά, δηλαδή τη μητρική τους γλώσσα.  

 
Λέξεις κλειδιά: μετάφραση, μεταφραστικές στρατηγικές, γλώσσα-πηγή, γλώσσα-στόχος, 

μεταφραστικά προβλήματα 

1. Εισαγωγή 
Οι μεταφραστικές σπουδές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς τόσο στην Εύρωπη όσο και στην 

Ελλάδα, με αρκετά προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα (Γραμμενίδης, 2009). Η μετάφραση αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία. 
Ένας μεταφραστής πρέπει να ερμηνεύσει ένα κείμενο και μετά να το μεταφέρει στην άλλη γλώσσα, 
διατηρώντας το νόημα, το στυλ και τον σκοπό του κειμένου-πηγή  και αυτό απαιτεί επάρκεια τόσο 
στη γλώσσα - στόχο όσο και μητρική γλώσσα, καθώς και εξειδικευμένες και πολιτιστικές γνώσεις 
(Pym, 1992; 2004). Η μετάφραση ορίζεται ως μια τέχνη που επιχειρεί να αντικαταστήσει ένα μήνυμα 
από μια γλώσσα σε μία άλλη (Newmark, 2011; Bassenett & Lefevere, 1990). Η μετάφραση είναι 
αρχικά μια διαδικασία κατανόησης του κειμένου προέλευσης και της απόδοσής του στη γλώσσα 
προορισμού, χρησιμοποιώτας τους δικούς της γλωσσικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς πόρους, 
σύμφωνα πάντα με τον επιδιωκόμενο σκοπό (Kelly, 2005; Venuti, 2000).  

Στην παρούσα έρευνα, θα μελετηθούν οι μεταφραστικές αποδόσεις, οι τεχνικές και τα 
προβλήματα που αντιμετώπισαν τριτοετείς, προπτυχιακοί φοιτητές, στη μετάφραση συγκεκριμένου 
κειμένου. Το κείμενο εμπεριέχει αρκετά στοιχεία πολιτισμού, με σκοπό να διδαχθούν οι σκετικές 
τεχνικές στη μεταφορά πολιτισμού αλλά και η κατάδειξη των προβλημάτων που υπάρχουν κατά τη 
μετάφραση πολιτισμικών στοιχείων. Το κείμενο δόθηκε στους φοιτητές με τη μορφή άσκησης που 
έγινε στα πλαίσια μαθήματος11. Οι μεταφράσεις έγιναν ανά ομάδες (πέντε ομάδες συνολικά) των δύο 
ή τριών ατόμων και στην επόμενη ενότητα θα ζητηθούν οι μεταφραστικές τεχνικές αλλά και τα 
προβλήματα που αντιμετώπισαν οι φοιτητές.  

                                                
11 Ο τίτλος του μαθήματος είναι “Translation Principles and Strategies” 
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Πριν τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, θα ήταν σκόπιμο, να γίνει αναφορά στις βασικές 
τεχνικές μετάφρασης, όπως αυτές αναφέρονται στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία (Vinay 
& Dabelnet, 1974; Baker, 1992; Nord, 2005; Γραμμενίδης, 2009):  

 το δάνειο (borrowing), Οι λεξικές μονάδες της γλώσσας-πηγής (ΓΠ) μεταφέρονται απευθείας 
στη γλώσσα-στόχο (ΓΣ), χωρίς να γίνεται καμία μετάφραση ή μετγαρφή του όρου, π.χ. 
tortillas, burritos, hedge funds.  

 το έκτυπο (calque),  δηλαδή η κατά λέξη απόδοση έκφρασης ή δομής της ΓΠ στη ΓΣ. π.χ. 
«science fiction» (ENG) «science fiction» (FR) «I will call you back» (ENG) «Θα σε πάρω 
πίσω» (EL) (Μπατσαλιά & Σελλά-Μάζη, 2997) 

 η κατά λέξη μετάφραση (literal translation), π.χ. (EN) The experienced team is working to 
finish the report. (SP) El equipo experimentado está trabajando para terminar el informe. (IT) 
Il gruppo esperto sta lavorando per terminare il rapporto. 

 η μετατόπιση (transposition), στην οποία υπάρχει η μετατόπιση από ένα γραμματικό είδος σε 
ένα άλλο, π.χ. Ρήμα > ουσιαστικό, Επίρρημα > ρήμα, Ουσιαστικό > μετοχή, Ρήμα > πρόθεση, 
Ουσιαστικό > επίρρημα, Μετοχή > ουσιαστικό, Επίθετο > ουσιαστικό, Εμπρόθετος 
προσδιορισμός ή Επίρρημα > Επίθετο, Επίθετο > Ρήμα. Π.χ.  
(EN) Hand knitted (noun + participle) - (IT) Fatto a mano (participle + adverbial  phrase)        

 η μετατροπία (modulation),  όπου μεταβάλλεται η οπτική γωνία της ΓΠ ως εξής: Αφηρημένο 
αντί για συγκεκριμένο, Αιτία αντί για αποτέλεσμα, Μέρος αντί του όλου, Μέρος αντί άλλου 
μέρους, Αναστροφή των όρων, Άρνηση του αντίθετου, Ενεργητική αντί για παθητική, Χώρος 
αντί για χρόνο, Μεταβολή συμβόλων (μεταφορές). Π.χ. “Te lo dejo” κατά λέξη 
μετραφράζεται ως “I leave it to you” αλλά μεταφράζεται καλύτερα ως “You can have it” 
(Loescher, 1991).  

 η ισοδυναμία (equivalence), η οποία σύμφωνα με τους Vinay & Dalbernet (1977) είναι η 
περίπτωση κατά την οποία δύο γλώσσες περιγράφουν την ίδια κατάσταση με διαφορετικά 
υφολογικά και δομικά μέσα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μετάφραση παροιμιών και 
ιδιωματικών εκφράσεων (Pym, 2004 & 1992). Π.χ. (ΕΝ) The Sound of Music, (IT) Il Suono 
della Musica, (EL) Η Μελωδία της Ευτυχίας, (SP) Sonrisas y lágrimas.   

 η προσαρμογή (adaptation). Σχετίζεται με τη μεταβολή των πολιτιστικών αναφορών/ 
πολιτισμικών ενδεικτών. Για παράδειγμα, η προσαρμογή κύριων ονομάτων (π.χ. M. Dubont 
> κος Παπαδόπουλος), Προσαρμογή τοπικών διαλέκτων (π.χ. patois > βλάχικα), 
Προσαρμογή ζητημάτων ταμπού (Μπατσαλιά & Σελλά-Μάζη, 1997).  

 
Άλλες στρατηγικές μετάφρασεις αποτελούν η παράλειψη (omission), δηλαδή, η παράλειψη 

ενός ή και περισσότερων όρων που δεν έχουν κάποια αντιστοιχία ή δεν προσδίδουν κάποιο νόημα 
στη ΓΣ, η επέκταση (expansion), στην περίπτωση κατά την οποία ο μεταφραστής πιστεύει ότι 
υπάρχει κάποια πληροφόρία ή όρος στο πρωτότυπο κέιμενο και αποφασίζει να την αναλύσει είτε με 
το να προσθέσει υποσημειώσεις στο τέλος της σελίδας, είτε δημιουργώντας κάποιο γλωσσάριο είτε 
αποφασίζει να δώσει μία εκτενή ή σύντομη περιγραφή μέσα στο κυρίως κείμενο, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την ισοδυναμία ανάμεσα στο κείμενο-πηγή και στο μετάφρασμα και να διευκολύνει την 
κατανόηση του όρου από το κοινό (Hatim & Munday, 2004; Nida & Taber, 1969).  

Χρήσιμο είναι να αναφερθούμε και στα βασικά και πιο συχνά μεταφραστικά λάθη που 
συναντάμε σε μεταφράσματα, έτσι όπως αυτά παρατηρούνται στην ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία (Seguinot, 1989; Venuti, 2000; Γραμμενίδης, 2009). Τα συχνότερα λάθη που 
συναντάμε είναι: η υπερμετάφραση, π.χ. OSE, the Hellenic Railways Organization, agreed to … =* 
Ο ΟΣΕ, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, συμφώνησε να…, η υπομετάφραση, π.χ. Statistics 
can show how and where women workers are employed. = * Οι στατιστικές μπορούν να δείξουν πώς 
και πού εργάζονται οι γυναίκες. = Οι στατιστικές μπορούν να δείξουν πού εργάζονται και τι είδους 
εργασία κάνουν οι γυναίκες. Τα non sense λάθη, π.χ. Η υλοποίηση της διαδικασίας – * the 
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materialization of the process = the implementation of the process, οι βαρμαρισμοί π.χ. ταχυφαγείο 
(fast food) seem not to work in everyday use. Οι λανθασμένες νοηματικές αποδόσεις, π.χ. It’s a fair 
price for such a car – * Είναι δίκαιη τιμή για τέτοιο αμάξι. = Είναι λογική τιμή για τέτοιο αμάξι. Η 
χωρίς λόγο προσθήκη, π.χ. About 85% of beer sold is ale. = * Περίπου 85% της μπύρας που πωλείται 
στις υπεραγορές είναι μπύρα από βύνη. = Περίπου 85% της μπύρας που πωλείται είναι μπύρα απó 
βύνη (Γραμμενίδης, 2009; Μπατσαλιά & Σελλά-Μάζη, 1997). 

2. Ανάλυση 
Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθούν οι μεταφραστικές επιλογές των φοιτητών καθώς και τα 

συχνότερα μεταφραστικά λάθη τους. Το συγκεκριμένο κείμενο12 επιλέχθηκε από τη διδάσκουσα του 
μαθήματος, λόγω των πλούσιων πολιτισμικών στοιχείων που περιλαμβάνει. Λόγω συγκεκριμένου 
χώρου, δεν γίνεται να αναλυθούν τα μεταφράσματα στο σύνολό τους αλλά θα επικεντρωθούμε σε 
συγκεκριμένες επιλογές της κάθε ομάδας, που εμφανίζουν περισσότερο ενδιαφέρον από άποωη 
τεχνικών και μεταφραστικών επιλογών, ως εξής: 

 
(1) ΓΠ: “A Brahmian Meal in South India” 
 
     ΓΣ1: Ένα γεύμα Μπραχμάνι στην νότια Ινδία. 
     ΓΣ2: Ένα βραχμιανό γεύμα στη Νότια Ινδία. 
     ΓΣ3: Ένα αριστοκρατικό γεύμα στη Ν. Ινδία. 
     ΓΣ4: Ένα Βραχμάνο γεύμα στην Ν. Ινδία. 
     ΓΣ5: Ένα Βραχμανικό Γεύμα στη Νότια Ινδία. 
 
Το παραπάνω απόσπασμα αποτελεί τον τίτλο του κειμένου. Στη ΓΣ1 βλέπουμε ότι το επίθετο 

‘Brahmian’ μεταφράστηκε ως ‘Μπραχμάνι’, εφαρμόζοντας την μεταφραστική τεχνική του έκτοπου 
(calque), στη ΓΣ2 μεταφράζεται λανθασμένα ως ‘Βραχμιανό’, αποτελώντας μια προσπάθεια για μία 
μεταγραφή του ‘Brahmian’. Στη ΓΣ3, έχουμε μία προσαρμογή/αντικατάσταση του ‘Brahmian’ με το 
επίθετο ‘αριστοκρατικό’, ενώ στη ΓΣ5, συναντούμε την επιτυχημένη μεταγραφή/απόδοση του όρου 
σε ‘Βραχμανικό’.  

 
(2) ΓΠ: …He sits on a mat on the floor… 
 
     ΓΣ1: ...Κάθεται σε ένα χαλάκι στο πάτωμα... 
     ΓΣ2: ...Κάθεται σε ένα ειδικό στο έδαφος... 
     ΓΣ3: ...Κάθεται σε ένα χαλί στο πάτωμα... 
     ΓΣ4: ...Κάθεται σε ένα χαλάκι στο πάτωμα... 
     ΓΣ5: …Κάθεται σε ένα χαλάκι στο πάτωμα… 
 
Στο δεύτερο απόσπασμα, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των πέντε ΓΣ. Η τεχνική 

που χρησιμοποιείται είναι η κατά λέξη μετάφραση, ενώ η μόνη τροποποίηση ή προσαρμογή που 
βλέπουμε είναι στη ΓΣ2, όπου ο όρος ‘floor’ αποδίδεται (ίσως και λαθασμένα, από νοηματική 
άποψη) ως ‘έδαφος’ (τεχνική της προσαρμογής).  

 
(3) ΓΠ: …in order to remove any dust that may have been attached to them… 
 
     ΓΣ1: ...για να απομακρύνει τη σκόνη που έχουν τυχόν πάνω τους... 
     ΓΣ2: …με σκοπό να αφαιρεθεί κάθε ίχνος σκόνης που μπορεί να έχει μείνει προσκολλημένο 

πάνω τους... 
     ΓΣ3: ... για να αφαιρέσει τυχόν απομεινάρια σκόνης... 

                                                
12 Επισυνάπτεται στο παράρτημα 
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     ΓΣ4: ... για να αφαιρέσει την σκόνη... 
     ΓΣ5: …για να αφαιρέσει οποιαδήποτε σκόνη μπορεί να έχει κολλήσει πάνω τους… 
 
Στο παραπάνω απόσπασμα, το ρήμα ‘remove’ μεταφράζεται κατά λέξη είτε ως ‘απομακρύνει’ 

είτε ως ‘αφαιρέσει’, ενώ η φράση ‘any dust’ μεταφράζεται είτε κατά λέξη ως ‘τυχόν σκόνη’ και 
‘οποιαδήποτε σκόνη’, είτε με την τεχνική της προσθήκης ως ‘κάθε ίχνος σκόνης’ ή ‘τυχόν 
απομεινάρια σκόνης’, αλλά και με την τεχνική της παράλειψης ως ‘την σκόνη’. Στη συνέχεια, η 
πρόταση ‘that may have been attached to them’ μεταφράστηκε είτε με την τεχνική της κατά λέξη 
μετάφρασης, ως ‘που μπορεί να έχει μείνει προσκολλημένο πάνω τους’ είτε ως ‘οποιαδήποτε σκόνη 
μπορεί να έχει κολλήσει πάνω τους’. Επίσης στις ΓΣ1, ΓΣ3 και ΓΣ4 εγαρμόζονται τεχνικές μερικής 
παράλειψης, με μεταφραστικές επιλογές ως εξής: ‘που έχουν τυχόν πάνω τους’ (παράλειψη του 
ρήματος have been attached), αλλά και ολικής παράλειψης, στις περιπτώσεις ΓΣ3 και ΓΣ4.  

 
(4) ΓΠ: …The eater uses his right hand because his left hand considered unclean… 

 
     ΓΣ1: …Ο τρώγων χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι επειδή το αριστερό θεωρείται βρώμικο... 
     ΓΣ2: …Ο καταναλωτής χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι επειδή το αριστερό του χέρι θεωρείται 

ακάθαρτο... 
    ΓΣ3: ...ο Βραχμάνος χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι για να φάει, επειδή το αριστερό θεωρείται 

βρώμικο... 
    ΓΣ4: …Το γεύμα τρώγεται με το δεξί χέρι επειδή το αριστερό θεωρείται ακάθαρτο... 
    ΓΣ5: …Αυτός που τρώει χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι γιατί το αριστερό του χέρι θεωρείται 

ακάθαρτο… 
 
Στο παράδειγμα (4), η όλη πρόταση μεταφράζεται είτε με την τεχνικής της κατά λέξης 

μετάφρασης (στην ΓΣ1), είτε με αρκετές προσαρμογές όρων της πρότασης, π.χ. στη ΓΣ2, ο όρος 
‘eater’ αποδίδεται (ίσως και λαθασμένα από νοηματική άποψη) ως ‘καταναλωτής’, στη ΓΣ3 ο όρος 
αποδίδεται ως ‘Βραχμάνος’, προς αντικατάσταση του ‘the eater’. Στη ΓΣ3, εφαρμόζεται αρχικά η 
τεχνική της μετατροπίας (transposition), λόγω της αλλαγής από ενεργητική σε παθητική φωνή. Κάτι 
παρόμοιο, γίνεται και στη ΓΣ4, όπου προτιμάται η απρόσωπη σύνταξη ‘Αυτός που τρώει..’.  

 
(5) ΓΠ: …the Brahmian has had a nourishing meal conforming with hygienic conditions. 
 
     ΓΣ1: ... ο Βραχμανός είχε ένα θρεπτικό γεύμα το οποίο ακολουθεί τις συνθήκες υγιεινής. 
     ΓΣ2: ... ο Μπραχμιανός να έχει γευτεί ένα θρεπτικό γεύμα σε συνδυασμό με υγιεινές 

συνθήκες. 
     ΓΣ3: ... ο Βραχμάνος έχει ολοκληρώσει ένα θρεπτικό γεύμα το οποίο τηρεί τις συνθήκες 

υγιεινής.  
     ΓΣ4: ... ο Μπραχμίν έφαγε ένα θρεπτικό γεύμα κάτω από καλές συνθήκες υγιεινής. 
     ΓΣ5: …ο Βραχμάνος απόλαυσε ένα θρεπτικό γεύμα που συμμορφώνεται με τις συνθήκες 

υγιεινής… 
Το παράδειγμα (5) η τεχνική της μετατροπίας χρησιμοποιείται, καθώς ο χρόνος του κύριου 

ρήματος, ποικείλει κατά την μεταφραστική του απόδοση, έτσι λοιπόν, το ρήμα ‘has had’, αποδίδεται 
είτε ως ‘είχε΄, είτε ως ‘να έχει γευτεί’, είτε ως ‘έφαγε’. Η φράση ‘conforming the hygienic conditions’ 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης. Μεταφράζεται είτε κατά λέξη, π.χ. ΓΣ1, ΓΣ3 και ΓΣ5, είτε 
πιο ελεύθερα, εφαρμόζοντας τεχνικές προσαρμογής, όπως στην περίπτωση ΓΣ2 είτε τεχνικές 
προσαρμογής και παράλειψης, όπως στην περίπτωση ΓΣ4.  

Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στα λάθη που προέκυψαν μέσα από τις μεταγραστικές 
προσπάθειες των φοιτητών. Σε λεξιλογικό επίπεδο, στο παράδειγμα (1), έχουμε την λανθασμένη 
απόδοση του επιθέτου ‘Brahmian’ ως Βραχμιανός, το οποίο και οφείλεται σε περιορισμένη γνώση 
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του πολιτισμικού στοιχείου απόδοσης του έργου ή και σε συνδυασμό με ελλιπή έρευνα για την 
απόδοση του πολιτισμικού όρου στα Εληνικά. Έπειτα, στο παράδειγμα (4), συναντούμε την απόδοση 
του όρου ‘the eater’ ως ‘καταναλωτής’, κάτι που δεν συνδέεται νοηματικά με τον αντίστοιχο όρο στο 
κείμενο-πηγή. Παρατηρούμε πως τα λάθη των φοιτητών γίνονται κυρίως σε επίπεδο λέξης και 
οφείλονται είτε σε περιορισμένη γνώση του πολιτισμικού στοιχείου είτε σε λανθασμένη ή 
περιορισμένη κατανόηση του κειμένου-πηγή.  

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι αρχικά η κατά λέξη μετάφραση και στη 
συνέχεια σε επίπεδο πιο ελέυθερης απόδοσης, οι τεχνικές της παράλειψης (omission), της 
προσαρμογής (adaptation), της μετατροπής (transposition) και της προσθήκης (addition).  

3. Συμπεράσματα 
Έπειτα από την ανάλυση των τεχνικών αλλά και των μεταφραστικών λαθών των φοιτητών 

μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι, οι περισσότεροι φοιτητές προσπαθούν, όπου υπάρχει η 
δυνατότητα, να ακολουθήσουν μία όσο γίνεται πιο πιστή μετάφραση (κατά λέξη μετάφραση), 
ωστόσο δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις στις οποίες γίνονται προσπάθειες για πιο ελέυθερες 
αποδόσεις, εφαρμόζοντας τεχνικές, όπως η παράλειψη (omission) και η προσαρμογή (adaptation). 
Τα λάθη των φοιτητών τις περισσότερες φορές οφείλονται σε περιορισμένη έρευνα γύρω από την 
απόδοση του πολιτισμικού στοιχείου όρων αλλά και στη λανθασμένη ή περιορισμένη κατανόηση 
του κειμένου. Φυσικά, η μετάφραση, ως άσκηση είναι μια διαδικασία αρκετά περίπλοκη, για την 
οποία χρειάζονται δεξιότητες και διαρκή εξάσκηση τόσο σε διαφορετικά κειμενικά ήδη όσο και σε 
διαφορετικά στυλ και ειδικά λεξιλόγια.  

Συμπερασματικά, αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθήματος μετάφρασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, θα προτίναμε τα εξής: πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος μαθημάτων στην εξάσκηση 
διαφορετικών κειμένων και κειμενικών στυλ, τα οποία κια θα απαιτούν διαφορετικές τεχνικέςκαι 
στρατηγικές μετάφρασης. Περισσότερη ομαδική συζήτηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην 
τάξη, καθώς έτσι μπορεί να μειωθεί το άγχος των φοιτητών και η όλη διαδικασία εξάσκησης θα 
μπορεί να τους ενθαρρύνει να δουλέψουν περισσότερο πάνω στις εργασίες τους (Lee, 2012). 
Παραδείγματα μετάφρασης μπορούν να δοθούν στους φοιτητές, και οι φοιτητές μπορούν να 
συμμετάσχουν σε ομαδικές συζητήσεις, για να δουν πώς αντιμετωπίζουν οι συνάδερφοί τους 
ανάλογα μεταφραστικά προβλήματα.   

Η αξιολόγηση από συμφοιτητές πρέπει να ενθαρρύνεται στην τάξη, ειδικά σε προβληματικά 
ζητήματα μετάφρασης. Η αξιολόγηση από συμφοιτητές βοηθά τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα μετάφρασης που συναντούν συχνά και να συζητήσουν τις επιλογές τους. Κοιτάζοντας 
τις μεταφράσεις άλλων, οι φοιτητές μπορούν να μάθουν από τα λάθη των άλλων. Επιπλέον, 
παίρνοντας το ρόλο του αξιολογητή, αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του κάθε φοιτητή και νιώθει ολοένα 
και πιο σίγουρος για τις μεταφραστικές του επιλογές και την απόδοσή του. Δεξιότητες σχετικές με 
την αναζήτηση πληροφοριών και τις δεξιότητες λεξικού πρέπει να διδαχτούν στους φοιτητές.  Ένα 
προκαταρκτικό τεστ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην αρχή του μαθήματος, με σκοπό να 
καθορίζει την ικανότητα των φοιτητών αλλά και τις κατάλληλες εργασίες που θα μπορούσαν να 
δοθούν στους φοιτητές αργότερα στη διάρκεια του μαθήματος, με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη και 
εξάσκηση.  
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5. Παράρτημα 
A Brahmian Meal in South India 

 
In South India, where the old customs are carefully preserved, the Brahmins are accustomed to 
perform rigid ceremonials, the origin of which may be attributed to hygienic causes and their desire 
to keep their food clean. Before starting his meal, a Brahmin bathes and puts on clean clothes.  

 
Thereafter, he puts off his sandals, leaves them outside the eating place and enters barefooted. He sits 
on a mat on the floor. His plates contain fresh slices of banana leaves newly cut and carefully washed. 
Before the food is served he sprinkles the leaves with water in order to remove any dust that may 
have been attached to them. Cooks serve the meal out of the cooking pots with long- handed spoons. 
The meal consists of a handful of rice mixed with spices or with curds. 

 
The eater uses his right hand because his left hand considered unclean. The meal ends with drinking 
butter-milk. When the meal is over, hands are washed. Thus, the Brahmian has had a nourishing meal 
conforming with hygienic conditions. 

 
(Assied Mensy et. al., 1988: 160) 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ 

ΙΕΚ 
 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
Ψυχολόγος, MEd. 

Περίληψη  
Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει αποτελέσματα και συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας 

που διεξήχθη τον Μάιο του 2019 στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Μεταμόρφωσης και Αχαρνών Αττικής. Αποτελεί μέρος διπλωματικής εργασίας στο ΜΠΣ 
Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Χορηγήθηκαν 161 
ερωτηματολόγια με αντικείμενο διερεύνησης τις αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων για την λεκτική 
και μη λεκτική επικοινωνία των εκπαιδευτών τους. 

Καθώς τα μαθήματα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευόμενων στους χώρους διδασκαλίας, η ποιότητα της επικοινωνίας τους επηρεάζει το 
αποτέλεσμα της μάθησης. Οι εκπαιδευτές των ΙΕΚ αναλαμβάνουν παράλληλα ρόλους συντονιστή, 
εμψυχωτή και συμβούλου των εκπαιδευόμενων. Με αυτό τον τρόπο τους βοηθούν να κατανοήσουν 
καλύτερα το μάθημα και να σημειώσουν υψηλότερες επιδόσεις. 

Η έρευνα εστιάζει σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές πρακτικές των εκπαιδευτών. Η σύγκριση 
των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι εκπαιδευόμενοι τείνουν να αντιλαμβάνονται τα μηνύματα της μη 
λεκτικής επικοινωνίας των εκπαιδευτών τους πιο ισχυρά από τα λεκτικά μηνύματα. 

 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτές, ΙΕΚ, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 

1. Εισαγωγή 
Ιστορικά η έναρξη λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. ξεκίνησε δοκιμαστικά τον Σεπτέμβριο του 1992. Τα 

δημόσια Ι.Ε.Κ. λειτουργούν υπό την εποπτεία  της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, ενώ η 
οργάνωση και η λειτουργία τους είναι αρμοδιότητα της κάθε Περιφέρειας. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι 
η επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων Λυκείου (Γάτου, 2018). 

Η διδασκαλία των μαθημάτων χαρακτηρίζεται από την διαρκή επικοινωνία των εκπαιδευτών 
και των εκπαιδευόμενων. Η επικοινωνία διακρίνεται σε λεκτική και μη λεκτική. Η λεκτική 
επικοινωνία περιλαμβάνει τον γραπτό και προφορικό λόγο. Η μη λεκτική επικοινωνία είναι 
αντιληπτή με την χροιά και τον τόνο της φωνής, τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες, την 
αφή, την στάση και τις κινήσεις του σώματος (Αθανασίου et al., 2014). 

Στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων ο Freire (1977) πρότεινε ένα μοντέλο μάθησης όπου οι 
εκπαιδευτές συντονίζουν και ενθαρρύνουν την εκπαιδευτική ομάδα τους να σκεφτούν κριτικά και να 
συμμετέχουν στον διάλογο που καταλήγει σε προσωπικά συμπεράσματα. Όσον αφορά την χρήση 
της μη λεκτικής επικοινωνίας, αυτή ακολουθεί τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία τυπικής 
εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Βρεττό (2014), συνήθως, χρησιμοποιείται συνειδητά με σκοπό την 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων και την επιβολή της πειθαρχίας. Οι 
εκπαιδευόμενοι ισχυρίζονται ότι είναι σε θέση να αντιληφθούν από τα μηνύματα της μη λεκτικής 
συμπεριφοράς πότε οι εκπαιδευτές διδάσκουν ένα οικείο ή αγαπητό θέμα εκπαίδευσης και πότε 
κάποιο θέμα που τους είναι δύσκολο ή αδιάφορο. 

Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία των δημόσιων ΙΕΚ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών 
ερευνητών. Στην έρευνα της Νατσούλη (2019) χαρακτηρίζεται ισχυρή η συμβολή των πρακτικών 
της μη λεκτικής επικοινωνίας, καθώς 4 στους 5 εκπαιδευόμενους θεωρούν ότι έχει υψηλή σχέση με 
την προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους. Οι σημειώσεις και οι παρουσιάσεις των εκπαιδευτών στο 
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ΙΕΚ Καστοριάς κρίθηκαν από τους εκπαιδευόμενους με ποσοστό 40% επαρκείς και με 50% 
ικανοποιητικές. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σκοπός της έρευνας 
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι δεν έχει ερευνηθεί ευρέως η επιρροή της 

λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας των εκπαιδευτών. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη 
συγκεκριμένων τεχνικών επικοινωνίας που προσελκύουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής: 

 Ποιες πρακτικές της λεκτικής και ποιες πρακτικές της μη λεκτικής επικοινωνίας επηρεάζουν 
περισσότερο την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων; 

 Ποια μορφή επικοινωνίας (λεκτική ή μη λεκτική) έχει τον μεγαλύτερο βαθμό επιρροής στην 
συμμετοχή των εκπαιδευόμενων; 

 Εντοπίζονται σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων σχετικά με την 
επικοινωνία και το φύλο των εκπαιδευτών τους; 

2.2. Μέθοδος της έρευνας 
Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που 

αναπτύχθηκε σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε την συλλογή δημογραφικών στοιχείων με 
ερωτήσεις κλειστού τύπου και ονομαστικές τιμές για την ειδικότητα και το εξάμηνο φοίτησης. Το 
δεύτερο μέρος περιελάμβανε ερωτήματα που αφορούσαν την λεκτική επικοινωνία και το τρίτο μέρος 
είχε ερωτήματα για την μη λεκτική επικοινωνία των εκπαιδευτών. Οι απαντήσεις στο δεύτερο και το 
τρίτο μέρος παρουσιάστηκαν σε κλίμακα Likert 5 βαθμών, για να δηλωθεί ο βαθμός συμφωνίας από 
το 1 για καθόλου έως το 5 για πάρα πολύ. Το ερωτηματολόγιο είναι πρωτότυπο και μη σταθμισμένο. 
Τα ερωτήματα διατυπώθηκαν με την μορφή προτάσεων. Το ερωτηματολόγιο και το ενημερωτικό 
σημείωμα που απευθυνόταν στους συμμετέχοντες παρατίθενται στο παράρτημα. 

Προηγήθηκε πιλοτική χορήγηση σε πέντε αποφοίτους Ι.Ε.Κ. για την διασφάλιση της 
εγκυρότητας περιεχομένου. Χορηγήθηκε γραπτή άδεια από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου 
Μάθησης και ακολούθησε η διεξαγωγή της έρευνας τον Μάιο του 2019, στην οποία συμμετείχαν 
161 εκπαιδευόμενοι. Ο τρόπος επιλογής του δείγματος πραγματοποιήθηκε με βολική δειγματοληψία 
σε συνδυασμό με δειγματοληψία-χιονοστιβάδα. 

 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.3.1. Δημογραφικά στοιχεία 
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 161 σπουδαστές από τα ΙΕΚ Μεταμόρφωσης και Αχαρνών 

με τα παρακάτω χαρακτηριστικά του πίνακα 1. 
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 Μεταβλητές f % 

Φύλο Άνδρες 46 28,6 

 Γυναίκες 115 71,4 

Ηλικιακές ομάδες 18-25 ετών 104 64,6 

 26-35 ετών 26 16,1 
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 35 ετών και άνω 31 19,3 

Εξάμηνο φοίτησης 2ο εξάμηνο 107 66,5 

 4ο εξάμηνο 54 33,5 
 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των ερωτηματολογίων ανά φύλο εκπαιδευτή.  

Πίνακας 2: Κατανομή ερωτηματολογίων 

Στυλ Πίνακας Μεταβλητές f % 

Φύλο εκπαιδευτή Άνδρας 44 27,3 

 Γυναίκα 117 72,7 
 

2.3.2. Αντιλήψεις για την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία των εκπαιδευτών 
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται 15 προτάσεις που αφορούν την 

λεκτική επικοινωνία των εκπαιδευτών. Η μεγαλύτερη τιμή μέσου όρου που δηλώνει υψηλό βαθμό 
συμφωνίας για τις πρακτικές της λεκτικής επικοινωνίας αφορά το ερώτημα Α9 (Μ=3,99) για την 
άποψη «όταν μιλάει κατά την διάρκεια του μαθήματος είναι κατανοητός/-ή». Η μικρότερη τιμή 
μέσου όρου που δηλώνει διαφωνία ή μικρό βαθμό συμφωνίας αφορά το ερώτημα Α8 (Μ=1,19) για 
την άποψη «χρησιμοποιεί ακατάλληλο λεξιλόγιο». Μεγαλύτερη διακύμανση τιμών παρουσιάζει το 
ερώτημα Α11 (SD=1,39) για την άποψη «χρησιμοποιεί λέξεις – κλειδιά στις γραπτές σημειώσεις 
του/της» και μικρότερη το ερώτημα Α8 (SD=0,6). 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 17 προτάσεις για την μη λεκτική 
επικοινωνία των εκπαιδευτών. Για τις πρακτικές της μη λεκτικής επικοινωνίας η μεγαλύτερη τιμή 
μέσου όρου που δηλώνει υψηλό βαθμό συμφωνίας αφορά το ερώτημα Β4 (Μ=4,14) για την άποψη 
«η εμφάνισή του/της συνάδει με την εικόνα που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές στα ΙΕΚ». Η 
μικρότερη τιμή μέσου όρου που δηλώνει διαφωνία ή μικρό βαθμό συμφωνίας αφορά το ερώτημα Β5 
(Μ=1,11) για την άποψη «κάνει ακατάλληλες χειρονομίες».  Μεγαλύτερη διακύμανση τιμών 
παρουσιάζει το ερώτημα B11 (SD=1,28) για την άποψη «κάνει μορφασμούς για να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των σπουδαστών» και μικρότερη το ερώτημα Β5 (SD=Ο,55). 

Τέλος, η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά ερώτημα φέρνει στην επιφάνεια μερικά επί μέρους 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Έτσι, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων οι εκπαιδευτές 
χρησιμοποιούν με περιορισμένη συχνότητα τις λέξεις – κλειδιά στις γραπτές σημειώσεις και τις 
παρουσιάσεις τους. Οι λέξεις-κλειδιά αποτελούν μια τεχνική που παρουσιάζει συνοπτικά τις 
κεντρικές έννοιες του μαθήματος και προϊδεάζει τους εκπαιδευόμενους για το περιεχόμενό του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν έδειξαν σαφή προτίμηση συμφωνίας ή 
διαφωνίας για τα ερωτήματα που αφορούσαν την χρήση μορφασμών με σκοπό την προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος και της τήρησης διαστημάτων σιωπής με σκοπό να τους δοθεί χρόνος για σκέψη. 
Πιθανή ερμηνεία για τους μορφασμούς είναι το νόημα που αποδίδουν οι εκπαιδευόμενοι σε αυτούς, 
καθώς μπορεί να τους μπερδεύει η έκφραση και να την αντιλαμβάνονται ως αποδοκιμασία ή αντί για 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος. Όσον αφορά τα διαστήματα σιωπής, αυτά ίσως να μην έχουν το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αν δεν συνοδεύονται με την ανάλογη παρακίνηση από τον εκπαιδευτή 
προς τους εκπαιδευόμενους για να σκεφτούν σχετικά με το μάθημα. 

2.3.3. Αντιλήψεις για την επικοινωνία ανά φύλο εκπαιδευτή 
Οι επί μέρους παρατηρήσεις για τον μέσο όρο κάθε ερωτήματος ανέδειξαν ότι οι σπουδαστές 

εμφανίζουν υψηλότερη βαθμολογία κατά σειρά στα ερωτήματα Α9 (Μ=4,27), Α5 (Μ=4,18) και Α6 
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(Μ=4,11) για την λεκτική επικοινωνία των ανδρών εκπαιδευτών και χαμηλότερη στα ερωτήματα Α8 
(Μ=1,27), Α14 (Μ=1,75) και Α10 (Μ=1,89). Για την λεκτική επικοινωνία των γυναικών 
εκπαιδευτριών οι τρεις μεγαλύτεροι μέσοι όροι παρατηρούνται κατά σειρά στα ερωτήματα Α2 
(Μ=3,97), Α15 (Μ=3,93) και Α6 (Μ=3,92) και οι μικρότερες μετρήσεις στα ερωτήματα Α8 
(Μ=1,15), Α10 (Μ=1,46) και Α14 (Μ=1,55). Επομένως, υπάρχουν αρκετές συγκλίσεις αντιλήψεων 
που διαφωνούν ή συμφωνούν λίγο στην άποψη ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εκπαιδευτές 
«χρησιμοποιούν ακατάλληλο λεξιλόγιο», «χρησιμοποιούν ειρωνικό λόγο» και «διακόπτουν απότομα 
όταν οι εκπαιδευόμενοι μιλούν σχετικά με το μάθημα». Κοινή συμφωνία υπάρχει και στην άποψη 
πως «το περιεχόμενο της ομιλίας των εκπαιδευτών προάγει την καλή επικοινωνία με τους 
σπουδαστές», ενώ διαφέρουν οι άλλες μέγιστες τιμές των μέσων όρων για την λεκτική επικοινωνία 
των εκπαιδευτών. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι οι σπουδαστές αναδεικνύουν τις απόψεις «όταν 
μιλάει κατά την διάρκεια του μαθήματος είναι κατανοητός» και «εξηγεί με απλό τρόπο την 
επιστημονική ορολογία» για τους άνδρες εκπαιδευτές. Όσον αφορά την λεκτική επικοινωνία των 
εκπαιδευτριών αναδεικνύουν τις απόψεις «ο τρόπος που μιλάει είναι υποστηρικτικός» και 
«ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ σπουδαστών και εκπαιδεύτριας». 

Για την μη λεκτική επικοινωνία των εκπαιδευτών οι σπουδαστές εμφανίζουν υψηλότερη 
βαθμολογία κατά σειρά στα ερωτήματα Β4 (Μ=4,16), Β1 (Μ=3,93) και Β9 (Μ=3,8) για την μη 
λεκτική επικοινωνία των ανδρών εκπαιδευτών και χαμηλότερη στα ερωτήματα Β5 (Μ=1,05), Β8 
(Μ=1,16) και Β3 (Μ=1,32). Για την μη λεκτική επικοινωνία των εκπαιδευτριών οι τρεις μεγαλύτεροι 
μέσοι όροι παρατηρούνται κατά σειρά στα ερωτήματα Β4 (Μ=4,13), Β2 (Μ=4,03) και Β9 (Μ=3,91) 
και οι μικρότερες μετρήσεις στα ερωτήματα Β5 (Μ=1,14), Β8 (Μ=1,23) και Β17 (Μ=1,32). 
Επομένως, υπάρχουν αρκετές συγκλίσεις αντιλήψεων ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 
εκπαιδευτές έχουν «εμφάνιση που συνάδει με την εικόνα που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές στα 
ΙΕΚ» και «χαμογελούν κατά την διάρκεια του μαθήματος». Οι συγκλίσεις συνεχίζονται και στα 
χαμηλές βαθμολογίες μέσων όρων όπου φαίνεται να διαφωνούν ή να συμφωνούν λίγο με τις απόψεις 
ότι άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτές «κάνουν ακατάλληλες χειρονομίες» και «με την κίνησή του/της 
παραβιάζει τον προσωπικό μου χώρο». Η δεύτερη μεγάλη τιμή μέσου όρου είναι διαφορετική στις 
αντιλήψεις των σπουδαστών, οι οποίοι συμφωνούν πολύ με την άποψη ότι «με την κίνησή του στον 
χώρο με βοηθάει να παρακολουθήσω το μάθημα» για τους άνδρες εκπαιδευτές και «έχει ήρεμη 
έκφραση στο πρόσωπο» για τις εκπαιδεύτριες. Τέλος, διαφορετική παρατηρείται και η τρίτη 
μικρότερη τιμή μέσου όρου όπου οι σπουδαστές διαφωνούν ή συμφωνούν λίγο με την άποψη «μιλάει 
τόσο σιγανά που δυσκολεύομαι να τον παρακολουθήσω» για τους άνδρες εκπαιδευτές και «έχει 
εκκεντρική εμφάνιση που μου αποσπά την προσοχή» για τις εκπαιδεύτριες. 

3. Συμπεράσματα 
Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα και τις εκπαιδευτικές πρακτικές που επηρεάζουν την 

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, οι σπουδαστές κρίνουν σε μεγάλο βαθμό κατανοητή και 
υποστηρικτική την ομιλία των εκπαιδευτών τους αναγνωρίζοντας ότι προάγουν την καλή 
επικοινωνία μαζί τους.  Επίσης, αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτές αποφεύγουν να τους διακόψουν όταν 
μιλούν για το μάθημα και είναι προσεκτικοί με την χρήση λέξεων στον προφορικό λόγο τους, στον 
οποίο συνήθως απουσιάζουν ειρωνικές, σεξιστικές, ρατσιστικές και υβριστικές εκφράσεις. Στις 
πρακτικές της μη λεκτικής επικοινωνίας ξεχωρίζουν την προσεγμένη εμφάνιση των εκπαιδευτών που 
δεν τους αποσπά την προσοχή από το μάθημα, καθώς επίσης την ήρεμη έκφραση και το χαμόγελο 
στο πρόσωπό τους. Αναγνωρίζουν στους εκπαιδευτές την συνήθεια να διδάσκουν κινούμενοι στον 
χώρο παρά καθ’ έδρας, χωρίς ωστόσο να νιώσουν ότι παραβιάζεται ο προσωπικός τους χώρος από 
αυτή την κίνηση. 

 Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του μέσου όρου και 
της διακύμανσης των τιμών ανά ερώτημα για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι 
εκπαιδευόμενοι εκφράζουν πιο ξεκάθαρα τις αντιλήψεις τους για τις πρακτικές της μη λεκτικής 
επικοινωνίας. Τα ισχυρά μηνύματα που αντιλαμβάνονται μέσω των κινήσεων, των εκφράσεων στο 
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πρόσωπο και της εμφάνισης των εκπαιδευτών ενεργοποιούν την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 
διεργασία.  

Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να κρίνουν πόσο κατανοητές και 
υποστηρικτικές είναι οι γραπτές σημειώσεις των εκπαιδευτών. Σχετικά με την κατανόηση του 
περιεχομένου τους συμφωνούν πολύ έως απόλυτα το 65,8% των εκπαιδευόμενων, ενώ στο 60,9% 
είναι το ποσοστό των εκπαιδευόμενων που τις κρίνουν υποστηρικτικές. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα για την διερεύνηση πιθανής διαφοράς στις αντιλήψεις των 
σπουδαστών σχετικά με την επικοινωνία και το φύλο των εκπαιδευτών τους απαντάται αρνητικά, 
καθώς είναι περισσότερες οι συγκλίσεις απόψεων και οι όποιες διαφορές παρουσιάζονται δεν είναι 
σημαντικές. Πιθανόν αυτό να είναι απόρροια της ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται να 
καταρριφθούν σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης τα στερεότυπα για τις διαφυλικές σχέσεις 
εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων (Ζεργιώτης, 2011). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν βρήκε 
παρόμοιες έρευνες για σύγκριση και σχολιασμό. 

Συνοψίζοντας τα δεδομένα από τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων προκύπτουν οι παρακάτω 
προτάσεις: 

 Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Πανεπιστημίων και λοιπών ιδιωτικών 
φορέων να διοργανώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα με περιεχόμενο την αξιοποίηση της 
λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό έργο. Με αυτό τον τρόπο θα 
καλυφθεί η ανάγκη των εκπαιδευτών να προσαρμοστούν στις διαρκές αλλαγές που 
υφίστανται το πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης 
ενηλίκων (Μαυρογιώργος, 2003). Από την άλλη, η έλλειψη εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει 
σε αυθόρμητες και ενστικτώδεις συμπεριφορές που βασίζονται σε στοιχεία της 
προσωπικότητας των εκπαιδευτών με αποτέλεσμα να υπάρξουν παρερμηνείες και 
παρεξηγήσεις που θα διαταράξουν το κλίμα της εκπαιδευτικής ομάδας (Τσιμπουκλή, 2010). 

 Οι εκπαιδευτές των ΙΕΚ να στοχαστούν στις δικές τους αδυναμίες και να βελτιώσουν τους 
τρόπους επικοινωνίας με την εκπαιδευτική ομάδα τους. Ο Jarvis (2004) προτείνει στους 
εκπαιδευτές ενηλίκων να εμπλακούν σε μαθησιακές καταστάσεις που παρέχουν ευκαιρίες για 
κριτικό στοχασμό, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και ενδυνάμωση της αυτογνωσίας. 

 Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης να εκδώσει ενιαίο εκπαιδευτικό υλικό για όλους 
τους σπουδαστές. Με αυτό τον τρόπο θα περιοριστούν φαινόμενα όπου οι σπουδαστές 
κρίνουν δυσνόητες ή μη υποστηρικτικές τις γραπτές σημειώσεις των εκπαιδευτών τους 
(Ματούση et al., 2014). 

 Οι εκπαιδευτές να αναλαμβάνουν σύνθετο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να μην 
περιορίζονται στην απλή διδασκαλία ενός μαθήματος. Χρειάζεται να λειτουργήσουν ως  
συντονιστές, εμψυχωτές και σύμβουλοι των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας. Με αυτό τον 
τρόπο θα βελτιώσουν την επικοινωνία μαζί τους, θα τους δουν να κατανοούν καλύτερα το 
μάθημα και να σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις (Niari et al., 2016). 
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Παράρτημα 
 

Ενημερωτικό σημείωμα 
 

Παρακαλείστε να απαντήσετε ανώνυμα κατά την διάρκεια του μαθήματος τα ερωτήματα που 
αφορούν τον εκπαιδευτή και την εκπαιδεύτρια. Οι απαντήσεις σας είναι απόρρητες και 
εμπιστευτικές, δεν κοινοποιούνται στους εκπαιδευτές σας ούτε στην διοίκηση του Δ.Ι.Ε.Κ. Τα 
ερωτηματολόγια παραδίδονται συγκεντρωμένα στα χέρια του ερευνητή που θα βρίσκεται έξω από 
την αίθουσα κατά την διάρκεια του διαλείμματος. Αν δεν θέλετε να συμμετέχετε, παρακαλώ 
επιστρέψτε το χωρίς να σημειώσετε κάτι. Οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την ερευνητική 
διαδικασία μπορείτε να το υποβάλλετε γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
thanasis_iliopoulos@yahoo.com .  

 
 

Ερωτηματολόγιο διερεύνησης αντιλήψεων σπουδαστών για την  λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία των εκπαιδευτών τους 

 
 
Ημερομηνία: ___________________ 
Ατομικά στοιχεία σπουδαστή 

1. Φύλο:  □ Άνδρας □ Γυναίκα 
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2. Ηλικία:   □ 18-25 ετών □ 26-35 ετών  □ άνω των 35 ετών 
 
3. Ειδικότητα φοίτησης: ____________________________________________  

Εξάμηνο φοίτησης:  _____ 
 
Στοιχεία εκπαιδευτή/-τριας (συμπληρώνεται από τον ερευνητή) 

4. Φύλο:  □ Άνδρας □ Γυναίκα 
 
5 Μάθημα: _______________________________________________________ 
 

6 Πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια ΕΟΠΠΕΠ: □ Ναι  □ Όχι 
 
Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που σας εκφράζει κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις: 
1 = Δεν συμφωνώ καθόλου 2 = Συμφωνώ λίγο  3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 4 

= Συμφωνώ πολύ 5 = Συμφωνώ λίγο 
 

Ερ. Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΤΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

1 Οι γραπτές σημειώσεις του/της 
είναι κατανοητές 

1 2 3 4 5 

2 Ο τρόπος που μιλάει είναι 
υποστηρικτικός 

1 2 3 4 5 

3 Με τα λόγια του/της με 
ενθαρρύνει να συμμετέχω στο 
μάθημα 

1 2 3 4 5 

4 Χρησιμοποιεί λέξεις – κλειδιά 
στις παρουσιάσεις του/της 

1 2 3 4 5 

5 Εξηγεί με απλό τρόπο την 
επιστημονική ορολογία 

1 2 3 4 5 

6 Το περιεχόμενο της ομιλίας 
του/της προάγει την καλή επικοινωνία 
με τους σπουδαστές  

1 2 3 4 5 

7 Οι γραπτές σημειώσεις του/της 
είναι υποστηρικτικές 

1 2 3 4 5 

8 Χρησιμοποιεί ακατάλληλο (π.χ. 
υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό) 
λεξιλόγιο 

1 2 3 4 5 

9 Όταν μιλάει κατά την διάρκεια 
του μαθήματος είναι κατανοητός/-ή 

1 2 3 4 5 

10 Με διακόπτει απότομα όταν 
λέω κάτι σχετικό με το μάθημα 

1 2 3 4 5 

11 Χρησιμοποιεί λέξεις – κλειδιά 
στις γραπτές σημειώσεις του/της 

1 2 3 4 5 

12 Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί 
είναι δυσνόητο 

1 2 3 4 5 

13 Λέει αστεία για να 
χαλαρώσουμε 

1 2 3 4 5 



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

209 

14 Χρησιμοποιεί ειρωνικό λόγο 1 2 3 4 5 
15 Ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ 

σπουδαστών και εκπαιδευτή/-τριας 
1 2 3 4 5 

 
Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που σας εκφράζει κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις: 
1 = Δεν συμφωνώ καθόλου 2 = Συμφωνώ λίγο  3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 4 

= Συμφωνώ πολύ 5 = Συμφωνώ λίγο 
 

Ερ. B΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

1 Με την κίνησή του/της στον 
χώρο με βοηθάει να παρακολουθήσω 
το μάθημα 

1 2 3 4 5 

2 Έχει ήρεμη έκφραση στο 
πρόσωπο 

1 2 3 4 5 

3 Μιλάει τόσο σιγανά που 
δυσκολεύομαι να τον/την 
παρακολυθήσω 

1 2 3 4 5 

4 Η εμφάνισή του/της συνάδει με 
την εικόνα που πρέπει να έχουν οι 
εκπαιδευτές στα ΙΕΚ 

1 2 3 4 5 

5 Κάνει ακατάλληλες χειρονομίες 1 2 3 4 5 
6 Κάθεται απόμακρα στο έδρανο 

της αίθουσας 
1 2 3 4 5 

7 Κάνει παραστατικές κινήσεις με 
τα χέρια κατά την διάρκεια του 
μαθήματος 

1 2 3 4 5 

8 Με την κίνησή του/της 
παραβιάζει τον προσωπικό μου χώρο 

1 2 3 4 5 

9 Χαμογελάει κατά την διάρκεια 
του μαθήματος 

1 2 3 4 5 

10 Ο δυνατός τόνος της φωνής 
του/της με ενοχλεί 

1 2 3 4 5 

11 Κάνει μορφασμούς για να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
σπουδαστών 

1 2 3 4 5 

12 Μιλάει με μονότονη και βαρετή 
φωνή 

1 2 3 4 5 

13 Τηρεί διαστήματα σιωπής που 
με βοηθούν να σκεφτώ όσα μας 
διδάσκει 

1 2 3 4 5 

14 Επιδιώκει την σωματική επαφή 
(π.χ. άγγιγμα στο χέρι ή τον ώμο) για 
να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
σπουδαστών 

1 2 3 4 5 

15 Κάνει μορφασμούς για να 
ειρωνευτεί 

1 2 3 4 5 
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16 Με την βλεμματική επαφή 
του/της με βοηθάει να 
παρακολουθήσω το μάθημα 

1 2 3 4 5 

17 Έχει εκκεντρική εμφάνιση (π.χ. 
κόμμωση, αξεσουάρ, μακιγιάζ, tattoo, 
ενδυμασία) που μου αποσπούν την 
προσοχή  

1 2 3 4 5 

 
 
 
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
 

Καραβασίλης Ιωάννης 
Δρ.Επιστημονικός Συνεργάτης των ΕΑΠ και ΔιΠαΕ 

 
Δεβράνη Αικατερίνη 

M.Ed.Παιδαγωγός προσχολικής αγωγής 
 

Σταρίδης Βαΐτσης 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη 
Η συνεργατικότητα, η συνέργεια και η συνεργασία μεταξύ Νηπιαγωγών και Παιδαγωγών 

Προσχολικής Ηλικίας, καθώς και η αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των δομών της 
προσχολικής αγωγής διαφορετικών Υπουργείων (Παιδείας – Εσωτερικών), αλλά και η αξιολόγησή 
τους κατά τρόπο ολιστικό, με τη βοήθεια ολοκληρωμένων (ενιαίων) προσεγγίσεων, αποτελεί και τη 
βάση της παρούσας μελέτης. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας επιδιώκει την αντιμετώπιση και 
προσέγγιση των Νηπιαγωγών ως αξιολογητών-πελατών/πολιτών των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
Κέντρων Προσχολικής Αγωγής.  

Η στάση των παιδαγωγών και των νηπιαγωγών, ως προς την επιτυχία ή την αποτυχία του 
εγχειρήματος της αξιολόγησης και της συνεργασίας, κρίθηκε αναγκαία και βαρύνουσας σημασίας. 
Στην παρούσα μελέτη, έγινε χρήση των ερευνών που παραθέτει η βιβλιογραφία, καθώς και 
δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγια. Στην έρευνα συμμετείχαν Νηπιαγωγοί της Π.Ε. 
Σερρών, με το τελικό δείγμα να φτάνει τους 132 υπηρετούντες νηπιαγωγούς, οι οποίοι αξιολόγησαν 
την παρεχόμενη ποιότητα των κέντρων προσχολικής αγωγής, του υπό μελέτη γεωγραφικού χώρου. 

 Τα εκπορευόμενα από την παρούσα πορίσματα, ανέδειξαν τη συνεργασία των δομών και τη 
σημασία της αξιολόγησης αυτών με καινοτόμες διαδικασίες, αποτυπώνοντας υψηλού επιπέδου 
ποιότητα υπηρεσιών στην προσχολική αγωγή, με τον έλεγχο της ποιότητας να πραγματώνεται από 
διαφορετική οπτική γωνία. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την έλλειψη θετικής 
νοοτροπίας και τη σύνδεση αυτής με τη βελτίωση της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα. Μάλιστα, 
οι μόνιμοι νηπιαγωγοί με τα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας, εμφανίζονται περισσότερο 
ικανοποιημένοι σε όλες τις περιπτώσεις. 

 
Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κέντρα Προσχολικής Αγωγής, Νηπιαγωγοί, 

ποιότητα. 
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1.Εισαγωγή 
Η αναντίρρητη ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα στην προσχολική αγωγή, σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας της ανομοιογένειας του επιπέδου προσόντων του προσωπικού και των 
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (Friendly, 2008) μεταξύ των δομών της προσχολικής 
διαπαιδαγώγησης (Gregoriadis & Grammatikopoulos, 2014), καθιστά αναγκαία την καταγραφή του 
επιπέδου ποιότητας των προσχολικών περιβαλλόντων μάθησης. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνει τη 
συνάφεια μεταξύ διαφορετικών δομών, δίχως τη δημιουργία ερίδων, αλλά και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών τους,ορίζοντας την ετοιμότητα του νηπιαγωγείου ως προσχολική δομή (LoCasale-Crouch 
et al., 2016, 2018). 

Επομένως, είναι ουσιώδης η σημασία της ολιστικής προαγωγής της συνεργασίας και της δι-
υπηρεσιακής συνέργειας, ανάμεσα σε νηπιαγωγούς και σε παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, αλλά 
και η δυνατότητα αξιολόγησης της ποιότητας μιας δομής από την άλλην (Μηλίτση, 2017). Μάλιστα, 
η υφιστάμενη διαίρεση στη διοίκηση, καθώς και η έλλειψη επίσημων διαδικασιών αξιολόγησης, δεν 
έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα να αποκτηθεί συνολική εικόνα για την ποιότητα των παιδικών σταθμών 
(Gregoriadis, Tsigilis, Grammatikopoulos & Kouli, 2016), καθώς κανένας επίσημος φορέας δε 
διαθέτει την απαιτούμενη συσχέτιση με κανένα ποιοτικό μέτρο, όπως η ταυτότητα και η αυτονομία, 
η κοινωνικοποίηση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών (Burchinal, Vandergrift, Pianta & Mashburn, 2010). 

2.Κυρίως μέρος 
Η προσχολική περίοδος, αναγνωρίζεται ως η σημαντικότερη περίοδος σωματικής και 

ψυχολογικής ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού (Tudorica & Timpau, 2015), καθώς οι 
εμπειρίες της περιόδου αυτής, έχουν διαρκή αντίκτυπο στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, στην κοινωνική 
ανάπτυξη και στις συμπεριφορικές δεξιότητες (La Paro, Pianta & Stuhlman, 2004). Επομένως, 
απαιτείται ποιοτικό προσχολικό περιβάλλον μάθησης και η επίτευξη της ποιότητας αυτής, 
πραγματοποιείται με την αξιολόγηση πολλών παραγόντων, όπως η ποιότητα της παιδαγωγικής 
διαδικασίας, της διοίκησης, των υπηρεσιών φροντίδας (Hujala, Fonsen & Elo, 2012).  

Η ποιότητα στο προσχολικό περιβάλλον θεωρείται πολυδιάστατη φύση, όπως υποστήριξε και 
ο Donabedian (1980), που όρισε τρία βασικά χαρακτηριστικά της, τη δομή, τη διαδικασία και τα 
αποτελέσματα. Άλλοι ερευνητές, όπως ο Scheerens, Glas, Thomas και Thomas (2003), προσέγγισαν 
την ποιότητα της προσχολικής διαπαιδαγώγησης, ως μια διαδικασία αλληλένδετων δομικών 
(structural) και διαδικαστικών (process) παραμέτρων της παιδαγωγικής διαδικασίας, βελτιώνοντας 
το παιδαγωγικό έργο. Ακολούθησαν κι άλλοι (Rentzou & Sakellariou, 2011), οι οποίοι 
προσανατολίστηκαν στην αλληλεπίδραση του παιδαγωγού με τα παιδιά και τους γονείς, στο μέγεθος 
της τάξης και στο εκπαιδευτικό επίπεδο των παιδαγωγών, ως βασικούς παράγοντες της ποιότητας, 
στην προσχολική εκπαίδευση (Hujala, Fonsen & Elo, 2012).  

Διάφορες κρατικές αξιολογήσεις των επιτευγμάτων των παιδιών, σχετίζουν τα βελτιωμένα 
ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά αποτελέσματα, με την «ποιότητα» των παιδαγωγών ή άλλων 
μηχανισμών, σε επίπεδο τάξης (Blatchford & Webster, 2018). Αντίθετα, έρευνα των Devjak και 
Berčnik (2011), αφαιρεί από τους παράγοντες της ποιότητας των παιδικών σταθμών την 
αλληλεπίδραση παιδιών και παιδαγωγών, ενώ προσανατολίζεται στα χαρακτηριστικά της τάξης, 
στην επάρκεια των υλικών και στην ασφάλεια και υγιεινή του χώρου (Howes, Phillips & Whitebook, 
1992). 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μια ποιοτικότερη προσέγγιση της προσχολικής αγωγής είναι 
δυνατή με το ανάλογο ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον, που ρυθμίζει το λόγο προσωπικού-παιδιού. Οι 
Ramey και Ramey (2006) ανέφεραν ότι, το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής οφείλει να εμπεριέχει το 
αντίστοιχο μοντέλο ποιότητας για τη φροντίδα των παιδιών. Επιπρόσθετα, ο Huntsman (2008) 
επεσήμανε τη σημασία της αναλογίας παιδαγωγών-παιδιών, η οποία καθορίζεται από την πολιτική 
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(Chan, 2019), αφού η αναλογία παιδαγωγού-παιδιών, ο αριθμός των παιδιών σε κάθε ομάδα, η 
διαπαιδαγώγησή τους και η επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού, σχετίζονται άμεσα με την 
ποιότητα της ανάπτυξης του παιδιού. Άλλες μεταβλητές συσχετιζόμενες με την ποιότητα της 
διαδικασίας, συνδέονται με τα προγράμματα δραστηριοτήτων και με τις καθημερινές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών και παιδαγωγικού προσωπικού, την καθημερινή ενασχόληση 
και ρουτίνα του παιδιού, ως προς την άφιξη, την υποδοχή και την  αποχώρησή του, το φαγητό, την 
ανάπαυση, την υγιεινή και την ατομική του φροντίδα, εντός του σχολείου και των μαθητικών 
δράσεων, στο παιχνίδι, στις σχέσεις που δημιουργούνται με τους γονείς και στη συνεργασία που 
αναπτύσσεται με τους παιδαγωγούς (Πετρογιάννης, 2001; Ρουφίδου, 2013). 

Καταδεικνύεται ωστόσο η μη οριοθέτηση της έννοιας της ποιότητας και η απουσία ενός 
θεσμικά κατοχυρωμένου ολιστικού συστήματος αξιολόγησης (Ξενάκη, 2017) κι ανατροφοδότησης 
(Pianta, Whittaker, Vitiello, Ansari & Ruzek, 2018). Τα ανωτέρω αποδίδονται στην έλλειψη της 
απαιτούμενης προσοχής στην παρεχόμενη ποιότητα των κέντρων προσχολικής αγωγής 
(Πετρογιάννης, 2001), στην απουσία ενός συστήματος συστηματικής αξιολόγησης (Κουτλεμάνη, 
2017) και στη μη θεσμοθέτηση φορέων ελέγχου (Ρέντζου, 2011), που να στοχεύουν στη διασφάλιση 
της ποιότητας της παρεχόμενης αγωγής και φροντίδας, από παιδικούς σταθμούς, ενώ οι οιεσδήποτε 
«ποιοτικές» προσπάθειες, επαφίενται στις προσωπικές πρωτοβουλίες των παιδαγωγών. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στην ελληνική πραγματικότητα, η απαίτηση για 
υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, αντιμετωπίζεται ως «πολυτέλεια» και όχι 
ως ανάγκη. Όσον αφορά την έρευνα για την προσχολική αγωγή, το θέμα της ποιότητας αποτελεί 
περιορισμένο αντικείμενο έρευνας (Petrogiannis, 2010). Γεγονότα όπως η απουσία εκπαιδευμένου 
προσωπικού για εποπτεία, αλλά και οι ελλείψεις συνεργασίας με άλλους φορείς, οι ελλείψεις των 
οικονομικών πόρων και το περιορισμένο αυτών, θέτουν σε χαμηλή προτεραιότητα την παρέμβαση 
για ανάπτυξη της πρώιμης φροντίδας και αγωγής. Στην Ελλάδα, όπου μαστίζεται από σφοδρή 
οικονομική κρίση, ο τομέας της εκπαίδευσης επηρεάζεται αναπόφευκτα (Χρυσαφίδης, 2012). 
Εξαιτίας άλλων προβλημάτων, ζωτικότερης σημασίας, η προσχολική εκπαίδευση παραγκωνίζεται, 
με αποτέλεσμα οι παροχές της να χαρακτηρίζονται από χαμηλή ποιότητα (Grammatikopoulos, 
Gregoriadis, Tsigilis & Zachopoulou, 2013). 

Η κοινωνία θεωρεί ότι παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία αποτελούν θεσμούς φύλαξης και 
φροντίδας των μικρών παιδιών κι όχι χώρους εκπαίδευσής τους (Rentzou, 2012). Επομένως, 
δημιουργείται απουσία επαφής και γόνιμου αμφίδρομου διαλόγου, εξαιτίας της έλλειψης 
ουσιαστικής αξιολόγησης στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, καθότι οι μεν πρώτοι, 
ευρίσκονται εκτός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, υπό την εποπτεία των Δήμων και του 
υπουργείου Εσωτερικών. Οι παιδικοί σταθμοί, ως προς τη φιλοσοφία και τον τρόπο διοίκησής τους, 
διαφέρουν από τα νηπιαγωγεία, που διαθέτουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, οριζόμενο από το 
Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί-παιδαγωγοί σε νηπιαγωγεία και σε παιδικούς σταθμούς 
περιορίζονται στη μορφή που η κοινωνία αποδέχεται, δηλαδή ως των ανθρώπων που άγουν και 
φροντίζουν τα νήπια, χωρίς ιδιαίτερα εκπαιδευτικό χαρακτήρα (Ρέντζου, 2011). Συνεπώς, ο 
εκπαιδευτικός τους ρόλους, με τις ενυπάρχουσες διαφορές στις δυο αυτές δομές, δεν αναγνωρίζεται 
και διαστρεβλώνεται, ελλείψει ποιοτικής αλληλεπίδρασης, υπό την εποπτεία και το πρίσμα της ίδιας 
της κοινωνίας, οδηγώντας ανεπιφύλακτα σε χαμηλής ποιότητας προσχολική αγωγή (Μιχιελιού & 
Ρακοπούλου, 2013). 

Αμφότερες οι δομές επιδιώκουν τον εντοπισμό και την ανάδειξη των βασικών ικανοτήτων των 
παιδιών, στις γνώσεις, στις δεξιότητες, στις στάσεις και στις αξίες αυτών, που επιδιώκεται να 
αναπτύξουν και να κατακτήσουν σταδιακά, από την προσχολική τους ηλικία. Δίδεται λοιπόν και στις 
δυο περιπτώσεις το απαιτούμενο ενδιαφέρον στην προσωπική ταυτότητα και αυτονομία των παιδιών, 
στις κοινωνικές ικανότητές τους, τις συσχετιζόμενες με τις ικανότητες του πολίτη, στην επικοινωνία 
και φυσικά, στη δημιουργική και κριτική σκέψη. Οι δε διαφορές τους εντοπίζονται στους 
κανονισμούς λειτουργίας των δομών και στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι υποδομές στους 
παιδικούς σταθμούς κρίνονται επαρκείς (κτήρια και άλλες υποδομές) (Εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ, 2017), 
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ενώ στα νηπιαγωγεία, παρατηρούνται ελλείψεις, λόγω της ανυπαρξίας αντίστοιχων προβλέψεων 
στον κρατικό προϋπολογισμό. Νομοθετικά, οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δυο συγκρινόμενες 
προσχολικές δομές, επεκτείνονται και στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτών και συγκεκριμένα, στους 
εργαζόμενους, στις άδειές τους, στην αναλογία των παιδιών που μετέχουν, στη διάρκεια λειτουργίας 
τους, στη σίτιση των μικρών παιδιών και την πρόσβαση προς την κάθε δομή και τον προληπτικό 
ιατρικό έλεγχο του προσωπικού (Ανώνυμος, 2018), καθιστώντας επιτακτική την προαγωγή, κατά 
τρόπο ολιστικό, της δι-υπηρεσιακής συνέργειας και συνεργασίας, με τη βοήθεια ολοκληρωμένων 
(ενιαίων) προσεγγίσεων.  

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
Σκοπό της παρούσας αποτέλεσε η καταγραφή του επιπέδου ποιότητας, καθώς και η 

αξιολόγηση της παρεχόμενης αγωγής και φροντίδας από τα κέντρα προσχολικής αγωγής. Στη 
συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν συνολικά 132 νηπιαγωγοί, με τους περισσότερους να υπηρετούν 
στην εκπαίδευση 11-20 χρόνια (74 άτομα- ποσοστό 56,06%). Σε ό,τι αφορά τα έτη υπηρεσίας στο 
νηπιαγωγείο που εργάζονται αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία (ποσοστό 77,27%) δηλώνει το πολύ δέκα 
χρόνια στη συγκεκριμένη θέση. 

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας 
των κέντρων προσχολικής αγωγής, δυνάμενο να συμπληρωθεί από τους νηπιαγωγούς, μιας κι 
εμφανίζεται σύμφωνο με το αναλυτικό τους πρόγραμμα. Περιλαμβάνει τους «μαθησιακούς και 
αναπτυξιακούς τομείς» και τα «κριτήρια αξιολόγησης», σύμφωνα με τα οποία υλοποιείται η 
αξιολόγηση και τα οποία συνδέονται με τους σκοπούς και τους στόχους των παιδικών σταθμών, τόσο 
του ισχύοντος όσο και του συμπληρωματικού προς το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, για το 
Νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003; ΙΕΠ, 2014). 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί και αναπτυξιακοί τομείς, που εξετάστηκαν εστιάζουν σε 
όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, δηλαδή, στο συναισθηματικό, 
στον κοινωνικό, στο γλωσσικό, στο γνωστικό, στον κινητικό και κυρίως, στις γνώσεις, ικανότητες, 
στάσεις και προδιαθέσεις. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν με τη χρήση 
πενταβάθμιας κλίμακας likert. Έτσι, οι βαθμοί για κάθε απάντηση κυμάνθηκαν από το ένα (1) 
«Καθόλου» έως το πέντε (5) «Πάρα πολύ». Τα συμπεράσματα βασίζονται στο επίπεδο 
σημαντικότητας 5% (Χαλικιάς, Λάλου & Μανωλέσου, 2015). Για την ανάλυση και την περιγραφή 
των ερωτήσεων με κλίμακα, πραγματοποιήθηκε χρήση της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης. 
Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων προέκυψαν με τη χρήση του μη παραμετρικού τεστ Kruskal 
Wallis.  

2.2 Αποτελέσματα της έρευνας 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, από πλευράς των νηπιαγωγών, τα νηπιακά 

τμήματα του δείγματος, διαθέτουν επάρκεια επιπέδου ως προς την ποιότητα (Μ.Ο.= 3,92, Τ.Α=,82). 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας και η τυπική απόκλιση που αποδόθηκε στις 
υποκλίμακες του ερωτηματολογίου, στο σύνολο των νηπιακών τμημάτων του δείγματος. Όπως 
διαπιστώνεται, η υψηλότερη βαθμολογία αποδόθηκε στην υποκλίμακα «ταυτότητα» (Μ.Ο.= 4,29, 
Τ.Α=,76), ενώ ακολουθεί η υποκλίμακα «επικοινωνία» (Μ.Ο.= 4,09, Τ.Α=,85). Αντίθετα, 
αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι η χαμηλότερη βαθμολογία αποδόθηκε στην υποκλίμακα 
«απόψεις» (Μ.Ο.= 4,83, Τ.Α=,69), δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με την αιτία της χαμηλής 
βαθμολογίας των κέντρων προσχολικής αγωγής, μολονότι την ίδια στιγμή, οι νηπιαγωγοί 
εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις δεξιότητες των νηπίων. 
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Πίνακας 3-Μέση Τιμή και τυπική απόκλιση για τους παράγοντες του ερωτηματολογίου 
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οντες 

Ελάχιστη 
Τιμή 

Μ
έγιστη 
Τιμή 

Μ
έση 
Τιμή 

Τυπ
ική 

Απόκλιση 
Ταυτότητα 132 2,00 5,0

0 
4

,29 ,76 

Επικοινωνία 132 1,20 5,0
0 

4
,09 ,85 

Κοινωνικοπ
οίηση 132 1,67 5,0

0 
4

,04 ,82 

Συναισθημα
τική 132 2,43 5,0

0 
4

,01 ,65 

Νοητική 132 2,00 5,0
0 

3
,97 ,72 

Απόψεις 132 1,83 4,8
3 

3
,14 ,69 

 
Ως αποτέλεσμα, ο προαναφερθείς προβληματισμός τοποθετήθηκε στην βασική του πηγή, η 

οποία εξετάζεται μέσω των απόψεων των συμμετεχόντων για τα κέντρα προσχολικής αγωγής. Όπως 
διαπιστώνεται από τα ερευνητικά δεδομένα (πίνακας 2), οι συμμετέχοντες θεώρησαν επιβεβλημένη 
την αλλαγή νοοτροπίας για τη βελτίωση της προσχολικής αγωγής στη χώρα μας (Μ.Ο.= 4,15, 
Τ.Α=,87). 

 
Πίνακας 4-Μέση Τιμή και τυπική απόκλιση για τους παράγοντες του ερωτηματολογίου 

 

Συμμετέ
χοντες 
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χιστη 
Τιμή 

Μέ
γιστη 
Τιμή 
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ση Τιμή 
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Πόσο σημαντική 
κρίνετε την αλλαγή 
κουλτούρας (νοοτροπία, 
συνήθειες, στόχοι) για 
τη βελτίωση της 
προσχολικής αγωγής 
στη χώρα μας. 

132 2 5 4,1
5 ,869 

 
Στατιστικά σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν μόνο αναφορικά με τη συνολική εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία (H(3)=7,09,p= ,03) με τους μικρότερους σε εμπειρία συμμετέχοντες (εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία <10 Mdn= 72,48) να θεωρούν την αλλαγή επιβεβλημένη. 

Συμπεράσματα 
Ο τρόπος λειτουργίας των δομών παροχής εκπαίδευσης, αγωγής και φροντίδας, σκιαγραφεί το 

είδος της επιθυμητής κι επιδιωκόμενης κοινωνίας, καθώς και τη φύση του χαρακτήρα των παιδιών 
και το είδος των υπηρεσιών που θεωρείται σκόπιμο να λαμβάνουν (Hutchins et al., 2009). Τα δομικά 
χαρακτηριστικά των δομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (υποδομές, διαδικασίες, κτλ), 
θα πρέπει να θεωρούνται δείκτες κι όχι πραγματικές μετρήσεις της ποιότητας, της παρεχόμενης 
αγωγής και φροντίδας (LoCasale-Crouch, 2016). 

 Ως πρώτο συμπέρασμα της έρευνας, παρατίθεται η υψηλή παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών, 
με τον έλεγχο της ποιότητας να πραγματώνει την αποτίμηση διαφορετικών λειτουργικών 
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παραγόντων. Εν προκειμένω, έλαβε χώρα η συμπερίληψη ποιοτικών διαστάσεων του περιβάλλοντος 
παροχής αγωγής και φροντίδας, μη υπαγόμενες σε κανονισμούς λειτουργίας, όπως στοιχεία της 
κοινωνικής, της γνωστικής, της λεκτικής αλληλεπίδρασης παιδιών και παιδαγωγών, η συμπεριφορά 
των παιδαγωγών κτλ. Αναφορικά με το επίπεδο της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και 
αγωγής από τα νηπιακά τμήματα, στην παρούσα, αυτό παρουσιάζεται υψηλό, γεγονός που δεν 
επιβεβαιώνει παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα στον ελλαδικό χώρο (Ρέντζου, 2011), σύμφωνα με 
τα οποία, το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών θεωρείται χαμηλό. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής στα κέντρα προσχολικής αγωγής, 
ο μεγαλύτερος μέσος όρος βαθμολογίας αποδόθηκε στην υποκατηγορία «ταυτότητα», ενώ ο 
μικρότερος μέσος όρος βαθμολογίας, αποδόθηκε στην υποκατηγορία «απόψεις», γεγονός που 
συνεπάγεται την ανάδειξη της λειτουργίας και του παρεχόμενου έργου των κέντρων προσχολικής 
αγωγής ως παρόχων φροντίδας και μέριμνας, με την υιοθέτηση ενός ιδιαίτερου «μοντέλου παροχής 
φροντίδας» (Πετρογιάννης, 2001). Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, φαίνεται να θεωρούνται 
κατεξοχήν δομές παροχής φροντίδας και δευτερευόντως παροχής εκπαίδευσης (Ρέντζου, 2011). 
Μάλιστα, η ίδια η ελληνική πολιτεία μην αποδίδοντας στο θεσμό των παιδικών σταθμών την 
πρέπουσα κι αρμόζουσα σημασία, συγχέει το έργο τους, παρουσιάζοντάς τους, τόσο ως θεσμό 
φροντίδας και μέριμνας των παιδιών των εργαζομένων και άνεργων γονέων, όσο και ως παρόχους 
προσχολικής αγωγής. Τα κέντρα προσχολικής αγωγής, διαθέτουν και παιδαγωγικής φύσεως ρόλο κι 
όχι απλά, προνοιακό χαρακτήρα, προσανατολιζόμενα στην υποβοήθηση των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό, στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο 
ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο (Υ.Α. αρ. 4187/29-11-2017). 

Ένα ακόμη συμπέρασμα που ανέκυψε από την παρούσα, σχετίζεται με την έλλειψη θετικής 
νοοτροπίας. Τα ευρήματα οδηγούν στην επιβεβαίωση της ύπαρξης διχοτομίας, μεταξύ φροντίδας, 
αγωγής και εκπαίδευσης, προωθούμενη εντέλει, από την ίδια πολιτεία, σχετιζόμενη με τις δράσεις 
που λαμβάνονται για το θεσμό των παιδικών σταθμών και για το θεσμό των νηπιαγωγείων (Ρέντζου, 
2011). Διαπιστώθηκε λοιπόν εμφανώς η έλλειψη θετικής νοοτροπίας (νοοτροπία, συνήθειες, στόχοι), 
για τη βελτίωση της προσχολικής αγωγής στη χώρα μας, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό 
από πλευράς των νηπιαγωγών. Ο ενυπάρχων αυτός διχασμός των πρώτων χρόνων της εκπαίδευσης 
και αγωγής, θεωρείται μηχανιστικός, μιας και οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης και της φροντίδας 
στο στάδιο αυτό, νοούνται συνυφασμένες κι αλληλοσυμπληρούμενες. 

Αναφορικά με την έλλειψη θετικής νοοτροπίας, ως προς τη βελτίωση της προσχολικής αγωγής 
στην Ελλάδα, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, μόνο αναφορικά με τη συνολική 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία, με τους μικρότερους σε εμπειρία συμμετέχοντες να θεωρούν την αλλαγή 
επιβεβλημένη. Εν εξελίξει λογίζεται σήμερα, τόσο η προσχολική αγωγή στην Ελλάδα, όσο και η 
αξιολόγηση αυτής, καθώς κατέχουν ιδιαίτερο επιστημονικό και φυσικά κοινωνικό ενδιαφέρον. Τα 
αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης, θα πρέπει όλοι να προσεγγίζουμε ως σοβαρά και σημαντικά για 
την κοινωνία, που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται (Σημαντηράκη, 2017). 

Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση μιας ενιαίας αγωγής και εκπαίδευσης, ίσως αποτελεί μονόδρομο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως διαπιστώνεται και από τη στάση των συμμετεχόντων. Η 
οικειοποίηση της εκπαίδευσης και η παράλληλη απεμπόληση της φροντίδας, οδηγεί σε λογικό άτοπο, 
δεδομένου ότι, η εκπαίδευση των παιδιών δεν ξεκινά στην ηλικία των τεσσάρων ετών και η φροντίδα 
δεν σταματά στην ηλικία αυτή. Αντιθέτως, ο συνδυασμός εκπαίδευσης και φροντίδας, είναι 
απαραίτητος για όλη την πορεία του παιδιού, από τη γέννησή του, έως τουλάχιστον, την ενηλικίωσή 
του. Άλλωστε οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, αντιμετωπίζουν ενιαία την προσχολική αγωγή 
και εκπαίδευση, αναφερόμενες στα παιδιά από τη γέννησή τους έως τη συμπλήρωση των οκτώ τους 
χρόνων (Μανιαδάκη, 2017). Επομένως, η θεώρηση των πλαισίων προσχολικής αγωγής, ως χώρων 
φύλαξης και φροντίδας των παιδιών, παρουσιάζεται με τον χαρακτήρα της αναχρονιστικότητας και 
του απαρχαιωμένου, στερούμενης κάθε είδους στήριξης από τα επιστημονικά δεδομένα. Μάλιστα, η 
επένδυση στην προσχολική αγωγή αποτελεί, μέτρο πρόληψης ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων, 
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για την αντιμετώπιση των οποίων το κράτος συνήθως ξοδεύει πολλαπλάσια χρήματα και ενέργεια 
αργότερα (Campbell et al., 2014). 

 Καταληκτικά λοιπόν, ως πρώτιστη μορφή θεώρησης των πραγμάτων και της παρούσας 
κατάστασης, πρέπει να λογίζεται η αλλαγή και προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στα 
παιδιά και όχι το αντίστροφο. Υψηλής καινοτομίας εκπαιδευτικά συστήματα, προσανατολίζονται 
στην αλλαγή του ίδιου του συστήματος, με γνώμονα τις ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μικρών 
παιδιών κι όχι στη μάθηση καθαυτή (Quinn et al., 2006). Προκύπτει λοιπόν πως, δεν απαιτείται απλά 
μια αποσπασματική επίκληση και χρήση εναλλακτικών καινοτόμων προγραμμάτων για την 
αποτελεσματικότητα των παιδαγωγικών διαδικασιών, αλλά μια ευρύτερη θεώρηση της έννοιας της 
αγωγής και καλλιέργειας, ως κύριου παράγοντα διαμόρφωσης των αρχών και διαδικασιών, κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση της πολιτικής σε επίπεδο εκπαίδευσης 
και φροντίδας, όσον αφορά το γενικότερο προσχολικό περιβάλλον. Πρόκειται επομένως, για μια 
περίπτωση καινοτομίας, ως προς τη  σύνδεση του εκάστοτε μικρού παιδιού και της προσχολικής 
δομής, στα πλαίσια μιας συλλογικής πολιτικής και συναινετικής πρακτικής, λαμβάνουσα υπόψη τη 
φωνή του νηπίου για τη μετέπειτα σχολική ζωή του, για την ποιότητά της, για τα αποτελέσματά της 
και την επιρροή της, μέσω των λειτουργιών και διαδικασιών της προς αυτό (Κουτουβέλα, 2015). 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
 

Κοσμαδάκη Στυλιανή 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  
Η νεότερη τάση στην εκπαίδευση είναι η συμπερίληψη ή συνεκπαίδευση με στόχο την πλήρη 

και ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών του γενικού σχολείου  (Αβραμίδη & Διαλεκτάκη, 2010). 
Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Νόμο 3699/08 η σχολική συνεκπαίδευση για τη στήριξη των μαθητών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος παράλληλης στήριξης 
από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής στη συνηθισμένη σχολική τάξη (Συνήγορος του Πολίτη, 2009). 
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης, εστιάζοντας στους παράγοντες 
που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και στους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη συνεργασία ανάμεσα στους ίδιους και τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Για τη 
συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε  η μέθοδος του ερωτηματολογίου. Η αρχική 
έρευνα είχε πραγματοποιηθεί το 2017 και η μετέπειτα έρευνα το 2020, με σκοπό τη σύγκριση των 
αποτελεσμάτων. 

 
Λέξεις κλειδιά: παράλληλη στήριξη, συνεκπαίδευση, συνεργασία, επικοινωνία, απόψεις 

εκπαιδευτικών. 

1. Εισαγωγή 
Η Παράλληλη διδασκαλία είναι μια στρατηγική συνδιδασκαλίας, που μειώνει την αναλογία 

μαθητή-δασκάλου, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, επιτρέπει 
αυξημένη αλληλεπίδραση από ομότιμους, ή προωθεί πρακτικές δραστηριότητες. Σε παράλληλη 
διδασκαλία δύο δάσκαλοι διδάσκουν το ίδιο μάθημα με τον ίδιο τρόπο, καθώς οι μαθητές χωρίζονται 
σε δύο ομάδες και κάθε ομάδα συνεργάζεται με έναν από τους συν-δασκάλους, (Hepner & Newman, 
2010; Patel & Kramer, 2013). Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς 
να παρέχουν σε όλους τους μαθητές τη δυνατότητα για εξατομικευμένη και πρακτική μάθηση με 
αποτέλεσμα την αύξηση της αλληλεπίδρασης δασκάλου και τη συμμετοχή των μαθητών, καθώς και 
τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Sileo, 2011) . 

Αρκετοί ερευνητές διερευνούν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του προγράμματος, τονίζοντας πως όταν η συνεργασία των εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στη  συνδιδασκαλία χαρακτηρίζεται από αρμονία, η εκπαιδευτική διαδικασία θα έχει 
επιτυχία  για τη γενική και ειδική εκπαίδευση των μαθητών. Η συνεργασία απαιτεί την επίλυση 
προβλημάτων, την ελαχιστοποίηση συγκρούσεων και τη δέσμευση για βέλτιστες πρακτικές ώστε  να 
δημιουργηθεί μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς (Sileo, 2011). 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχή εφαρμογή της Παράλληλης 
Στήριξης είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Thousand et al.,2007). Ο Shulman (1986) όπως 
αναφέρεται από τους Patel & Kramer (2013) υποστηρίζει ότι οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί 
οφείλουν να μοιραστούν και να επικοινωνήσουν τη γνώση με τρόπους που κατανοείται από τους 
μαθητές. Επίσης, αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται δεν έχουν την κατάλληλη 
εκπαιδευτική κατάρτιση πριν από την συνδιδασκαλία, παρόλο που συνειδητοποιούν τη σημασία της 
(Magiera, Smith, Zigmond, & Gebauer, 2005). 

Οι Isherwood & Barger-Anderson (2008) υποστηρίζουν το ρόλο της  διοικητικής υποστήριξης, 
αναφέροντας ότι η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται και στους διευθυντές του σχολείου. Οι 
διευθυντές οφείλουν να αρθρώνουν ένα όραμα συνδιδασκαλίας  ως οργανωτική και εκπαιδευτική 
στρατηγική, να επικυρώνουν  τη σημασία της συνεργασίας στη διδασκαλία με συχνές επισκέψεις 
στις αίθουσες της συνδιδασκαλίας, να επιβραβεύουν και να ενθαρρύνουν την επιτυχή απόδοση 
συνδιδασκαλίας. 

Τέλος, η δημιουργία ενός κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος σπουδών ίσως είναι το 
πρώτο βήμα για την επιτυχή εφαρμογή της συνδιδασκαλίας σε ένα σχολείο στο οποίο οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού και προετοιμασίας (Isherwood & 
Barger-Anderson, 2008).  

Όσον αφορά την αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών του προγράμματος 
Παράλληλης Στήριξης, οι Keefe et. al. (2004),  οι Scruggs et. al. (2007)  και οι Strogilos & Tragoulia 
(2013), θεωρούν ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών συνδιδασκαλίας επηρεάζουν την 
αποτελεσματική συνεργασία τους. Πιο συγκεκριμένα,  οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν 
στην αρχή της συνεργασίας τους με σκοπό να  κάνουν γνωστές τις πεποιθήσεις και τους στόχους 
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τους, ώστε να καταλήξουν να μοιράζονται κοινές πεποιθήσεις, πρακτικές, κατάλληλους ρόλους και 
ευθύνες στην τάξη που θα επωφελούν όλους τους μαθητές. 

Οι Hepner & Newman (2010), Sileo (2011), Forbes & Billet (2012) και Petrick (2014) 
συμφωνούν ότι ο κοινός εκπαιδευτικός σχεδιασμός επηρεάζει, επίσης, τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών, καθώς αναπτύσσεται η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η ισοτιμία, ο αμοιβαίος 
σεβασμός και η χρήση κατάλληλου χρόνου για σχεδιασμό, που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στη 
συνεργασία τους. Έτσι, λαμβάνουν ίση ευθύνη για την οργάνωση, τον προγραμματισμό, την 
παράδοση, και την αξιολόγηση του προγράμματος. 

Τέλος, οι Hepner & Newman (2010) και Coleman, Collins, & Sieppert (2005) υποστηρίζουν  
ότι ένα  δομημένο περιβάλλον επηρεάζει την αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών του 
προγράμματος, καθώς βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους, 
συνδυάζοντας την άμεση διδασκαλία, την καθοδηγούμενη και ατομική πρακτική για την υποστήριξη 
των αναγκών όλων  των μαθητών. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Η σημαντικότητα της έρευνας 
Σύμφωνα με την UNESCO η συνεκπαίδευση αποτελεί μια διαδικασία που ενδυναμώνει το 

εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Με την συνεκπαίδευση μπορούν 
να καλυφθούν μια ποικιλία αναγκών όλων των παιδιών με την αύξηση της συμμετοχής στη μάθηση, 
τις κουλτούρες και τις κοινότητες και τη μείωση και εξάλειψη του αποκλεισμού στην εκπαίδευση.  
(UNESCO, 2009). 

       Στην Ελλάδα, ο όρος συνεκπαίδευση εμφανίζεται για πρώτη φορά στο νόμο 3699/08, ως 
παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, αναφέροντας: «Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με 
παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και 
το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που 
μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν 
υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται 
απαραίτητη - βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ - εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών». 
(ΦΕΚ 199, 2008). Με την παράλληλη στήριξη επιδιώκεται η βελτίωση  των όρων ζωής των παιδιών 
με ειδικές ανάγκες (Πολυχρονοπούλου, 2011). Με την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης απαλείφεται 
η κατηγοριοποίηση των ατόμων ξεκινώντας από το σχολείο, προάγοντας τη διαφορετικότητα, 
αυξάνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς επιτυγχάνονται η συνδιδασκαλία, η συνεργασία, 
η αλληλεπίδραση των μαθητών με ή χωρίς αναπηρία, προωθώντας και την αλληλοαποδοχή των 
μαθητών και την βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων (Armstrong, 2003). 

       Επομένως, η εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι 
μείζονος σημασίας. Ακριβώς, λοιπόν, για τους παραπάνω λόγους επέλεχθηκε η διερεύνηση απόψεων 
των εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης, καθώς εφαρμόζεται ως πρόγραμμα 
Παράλληλης Στήριξης-συνεκπαίδευσης στη χώρα μας.    

2.2. Σκοπός της έρευνας ερευνητικά Ερωτήματα 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου της Γενικής Εκπαίδευσης για τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή του προγράμματος παράλληλης στήριξης-
συνεκπαίδευσης, αλλά και τις απόψεις τους  σχετικά με τη συνεργασία των ιδίων με τους 
εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής για την επιτυχή υλοποίηση του. 
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2.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιλέχθηκαν για διερεύνηση είναι τα εξής:  

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του μοντέλου 
παράλληλης στήριξης; 

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 
γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής για την επιτυχή υλοποίηση του μοντέλου της 
παράλληλης στήριξης; 

2.4 Μέθοδος ερωτηματολογίου 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας ορίστηκαν ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές. Ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές είναι: α. η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλης  στήριξης και β.  η 
συνεργασία των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης. Ενώ, ως εξαρτημένες μεταβλητές είναι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή του προγράμματος και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συνεργασία των εκπαιδευτικών οι οποίες εντοπίστηκαν μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Έπειτα, 
αφού έγινε η έυρεση των παραγόντων που προαναφέρθηκαν, συντάχθηκαν οι ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 25 ερωτήσεις κλειστού τύπου, εκ των οποίων οι πρώτες 
5 αποτελούν ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων, ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονταν στις απόψεις των 
εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του προγράμματος και τη συνεργασία τους για το πρόγραμμα. 

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων ήταν κατηγοριακής κλίμακας για τις ερωτήσεις των 
δημογραφικών στοιχείων και διατακτικής πενταβάθμιας κλίμακας Likert για τις ερωτήσεις όπου 
εκφράζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών (1= Καθόλου, 2=Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5=Πάρα 
πολύ). 

Τέλος, στην αρχή του ερωτηματολογίου υπάρχει συνοδευτική επιστολή, η οποία περιλαμβάνει 
τον σκοπό της έρευνας, τον τρόπο επιλογής του δείγματος, τη διαφύλαξη της ανωνυμίας των 
ερωτηθέντων, ο χρόνος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου και στοιχεία επικοινωνίας για διευκρινήσεις 
(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

 
Μέθοδος ερωτηματολογίου 

Ερευνητικό 
Ερώτημα 

Εξαρτημένες 
Μεταβλητές 

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

Ερώτηση 
Ερωτηματολογίου 

  
1. Ποιοι είναι οι 
παράγοντες που 
επηρεάζουν την 
αποτελεσματική 
εφαρμογή του 
μοντέλου 
παράλληλης 
στήριξης; 
 

 
 
1. Η 
αποτελεσματική 
εφαρμογή του 
μοντέλου 
παράλληλης 
στήριξης. 

 
1. Συνεργασία 
εκπαιδευτικών 
 
 

 
Ε. 9 
 
Ε. 15 
 
   

2. Κατάρτιση 
εκπαιδευτικών 
 
 

 
Ε. 17 
 
Ε. 22 
 

 3. Η διοικητική 
υποστήριξη 
 
 

 
Ε. 10 
 
Ε. 18 
 
Ε. 23 
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4. Αναλυτικό 
Πρόγραμμα 
σπουδών 
 

 
Ε. 11 
 
Ε. 19 

2. Ποιοι είναι οι 
παράγοντες που 
επηρεάζουν τη 
συνεργασία 
ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό 
γενικής 
εκπαίδευσης και 
ειδικής αγωγής για 
την επιτυχή 
υλοποίηση του 
μοντέλου της 
παράλληλης 
στήριξης; 
 

 
 
 
2. Η 
συνεργασία 
ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό 
γενικής 
εκπαίδευσης 
και ειδικής 
αγωγής. 

 
1. Ανάπτυξη 
διαπροσωπικών  
σχέσεων  ανάμεσα 
στους 
εκπαιδευτικούς. 
 
 
 
 

 
Ε. 6 
 
Ε. 12 
 
Ε. 20 
 
Ε. 24 
 
 

2. Κοινός 
εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός 
 
 

 
Ε. 7 
  
Ε. 13 
  
Ε. 16 
 
Ε. 21 
 
Ε. 25 

3.  Δημιουργία ενός 
δομημένου 
περιβάλλοντος 
μάθησης 
 

 
Ε. 8 
 
Ε. 14    
 

 

2.5  Δείγμα, δεδομένα, παροχές 
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 20 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

δημοτικά σχολεία του νομού Ηρακλείου, το 13ο & 42ο, τα οποία συστεγάζονται και στο 48ο. Η 
επιλογή του δείγματος έρευνας έγινε επιλεκτικά. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
στα δημοτικά σχολεία για τη διανομή ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς. 

Οι άνδρες αποτελούν το 25%  και οι γυναίκες το 75% του πληθυσμού και στις δύο έρευνες. Οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εμπειρία στο πρόγραμμα παράλληλης στήριξης καθώς μόνο 
το 30% δηλώνουν ότι έχει εμπειρία σχετικά με το πρόγραμμα. Δεν συμμετείχαν στην έρευνα 
εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και ειδικοτήτων που διδάσκουν στα σχολεία. 

       Σχετικά με τις στατιστικές τεχνικές η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με 
τη χρήση excel και η ανάλυση των δεδομένων έγινε περιγραφικά με παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
σε ποσοστιαίες μονάδες επί της εκατό (%). 

2.6 Αποτελέσματα 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ωστόσο παρουσιάζονται τα 

πιο σημαντικά αποτελέσματα που επηρεάζουν τη διερεύνηση των ερευνητικών μας ερωτημάτων. 
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2.6.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης 
στήριξης. 

Σχετικά με το πρώτο μέρος της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε 
ερωτήματα σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δηλαδή τις στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά 
με την αποτελεσματική εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης στήριξης 

        Οι εκπαιδευτικοί και των δύο ερευνών φαίνεται να υιοθετούν την άποψη πως θα πρέπει η 
συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης να χαρακτηρίζεται από αρμονία, με 
ποσοστό 40% (Ν= 8) να συμφωνεί πολύ στην πρώτη έρευνα και 55% (Ν=11) να συμφωνεί απόλυτα 
στην μετέπειτα έρευνα (Γράφημα 1). 
          

 
Γράφημα 1 

 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της 
συνδιδασκαλίας πρέπει να περιορίζονται με ποσοστό που αναγράφεται στο 60% (Ν=12), και ακόμη 
περισσότερο φαινεται να συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί της 2ης έρευνας με ποσοστό 70% (Ν=14)  
(Γράφημα 2) 

 
Γράφημα 2 
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Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν αν η αποτελεσματική 
εφαρμογή του προγράμματος παράλληλης στήριξης εξαρτάται από την κατάλληλη κατάρτιση στον 
συγκεκριμένο τομέα. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την άποψη ότι η εμπειρία ενός εκπαιδευτικού 
είναι χρήσιμη για την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς συμφωνούν από αρκετά έως πάρα πολύ. 
Απόλυτα φαίνεται να συμφωνούν με 60% (Ν=12) και οι εκπαιδευτικοί της 2ης έρευνας (Γράφημα 
3). 
 

 
Γράφημα 3 

 
Επιπλέον, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν σε ερώτημα που σχετίζεται με 

την έλλειψη γνώσεων των εκπαιδευτικών ως εμπόδιο για τη διεξαγωγή του προγράμματος. Οι  
εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την παραπάνω άποψη, ωστόσο ποσοστό του 25% (Ν= 5) φαίνεται να 
διαφωνεί.  Σε αντίθεση, τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας αποτυπώνουν την στήριξη αυτής της 
άποψης (Γράφημα 4). 

 
Γράφημα 4 
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Ακόμη, σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διερευνήθηκε κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 
πιστεύουν πως η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος επηρεάζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της παράλληλης στήριξης. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι η επίβλεψη του προγράμματος 
από το διευθυντή του σχολείου θεωρείται απαραίτητη. Το  60% (Ν= 12) των συμμετεχόντων 
συμφωνεί αρκετά με την παραπάνω άποψη ενώ μόλις ένα 10% (Ν= 2) διαφωνεί.  Ωστόσο, στην 2η 
έρευνα φαίνεται πως παρόλο που οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν, ένα ποσοστό  του 15% (Ν=3) 
συμφωνεί λίγο και το 20% (Ν=4)  δε συμφωνεί καθόλου (Γράφημα 5). 
 

 
Γράφημα 5 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν ο ρόλος του διευθυντή αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του μοντέλου της παράλληλης στήριξης. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν αρκετά με 35% (Ν=7) και μόλις το 5% (Ν=1) συμφωνεί 
λίγο. Στην μετέπειτα έρευνα οι εκπαιδευτικοί  συμφωνούν απόλυτα με 40% (Ν=8) (Γράφημα 6). 
 

 
Γράφημα 6 

 
Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την επιβράβευση των 

εκπαιδευτικών συνδιδασκαλίας από το διευθυντή του σχολείου. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η 
πλειοψηφία  των εκπαιδευτικών συμφωνεί αρκετά με ποσοστό 65% (Ν= 13), ενώ το 15% (Ν=3) των 
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ερωτηθέντων διαφωνούν με την άποψη αυτή. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (45%) της δεύτερης 
έρευνας συμφωνεί πολύ (Ν=9)  και μόνο το 5% (Ν=1)  συμφωνεί λίγο με αυτήν την άποψη (Γράφημα 
7). 
 

 
Γράφημα 7 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το αν το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών επηρεάζει την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί 
συμφωνούν πολύ με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σχεδιασμού αναλυτικού προγράμματος 
σπουδών με ποσοστό 50% (Ν=10). Το ποσοστό που δεν συμφωνεί καθόλου είναι 5% (Ν=1) και 15% 
(Ν=3) το ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμφωνεί λίγο με τη συγκεκριμένη άποψη. Ωστόσο, το 
μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών της δεύτερης έρευνας που αγγίζει το 65% (Ν=13) συμφωνεί 
με την άποψη αυτή (Γράφημα 8). 
 

 
Γράφημα 8 

 
Τέλος,  οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Από τα αποτελέσματα φαίνεται 
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πως οι εκπαιδευτικοί  συμφωνούν αρκετά με 40% (Ν=8), όμως το 20% (Ν=4) συμφωνεί λίγο με τη 
συγκεκριμένη άποψη.  Οι εκπαιδευτικοί της μετέπειτα έρευνας συμφωνούν πολύ 45% (Ν=9) 
(Γράφημα 9). 

 
Γράφημα 9 

2.6.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό γενική 
εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής για την επιτυχή υλοποίηση του μοντέλου παράλληλης 
στήριξης 

Για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 
αρχικά να απαντήσουν σχετικά με τον καθορισμό των ρόλων των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες (45%)-(Ν=9) συμφωνούν πολύ με την 
παραπάνω άποψη.  Στην 2η έρευνα οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συμφωνούν απόλυτα (70%)- 
(Ν=14) με μόλις το  5% (Ν=1) να μην  συμφωνεί καθόλου (Γράφημα 10). 

 
Γράφημα 10 

 
Στο επόμενο ερώτημα οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να κάνουν γνωστές τις ανάγκες και τους στόχους στους συναδέλφους τους τα αποτελέσματα 
έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν πολύ με ποσοστό 40% (Ν= 8), όμως ένα ποσοστό του 5% 
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(Ν=1) δεν συμφωνεί καθόλου και ένα άλλο 5% (Ν=1) λίγο. Ωστόσο, το 70% (Ν=14) στην δεύτερη 
έρευνα συμφωνεί με την παραπάνω άποψη (Γράφημα 11 ). 

 
Γράφημα 11 

 
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι πρέπει να υποστηρίζουν τις ανάγκες και τις 

κατευθυντήριες δηλώσεις των συναδέλφων τους με ποσοστό 30% (Ν=6) να συμφωνεί πολύ , ενώ το 
5% (Ν=1) συμφωνεί λίγο. Στην 2η έρευνα οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν απόλυτα με αυτήν την άποψη 
και μόλις το 5% (Ν=1) συμφωνεί λίγο (Γράφημα 12). 
 

 
Γράφημα 12 

 
Μεταξύ των ερωτημάτων για τους παράγοντες αποτελεσματικής συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών που επηρεάζεται από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, ήταν αν πρέπει να έχουν κοινές 
θέσεις για το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι εκπαιδευτικοί 
συμφωνούν αρκετά και πολύ με 35% (Ν=7) αντίστοιχα, όμως ένα ποσοστό του 20% (Ν=4) δείχνει 
να συμφωνεί λίγο με την παραπάνω άποψη. Στη δεύτερη έρευνα οι απόψεις των εκπαιδευτικών  είναι 
σύμφωνες πολύ (55%)-(Ν=11) με αυτήν την άποψη (Γράφημα 13). 
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Γράφημα 13 

 
Στο συγκεκριμένο μέρος της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν και σε 

ερωτήματα  που σχετιζόταν με τον κοινό εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως παράγοντα που επηρεάζει την 
αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών. 

Στο ερώτημα αν ο χρόνος σχεδιασμού επηρεάζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν αρκετά με αυτή τη θέση (40%, 
Ν=8) ωστόσο κάποιοι συμφωνούν λίγο (15%, Ν=3). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης έρευνας 
οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την παραπάνω άποψη  πάρα πολύ (45%)-(Ν=9), ενώ το 5% (Ν=1) 
συμφωνεί λίγο (Γράφημα 14). 
 

 
Γράφημα 14 

 
Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν, επίσης, αν ο σεβασμός ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αποτελεί 

θεμέλιο λίθο για το σχεδιασμό συνδιδασκαλίας.  Το 60 % (Ν=12) των εκπαιδευτικών συμφωνεί 
απόλυτα με την άποψη αυτή, όπως και στη δεύτερη έρευνα με ποσοστό 80% (Ν=16) (Γράφημα 15). 

 



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

230 

 
Γράφημα 15 

 
Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής πρέπει να λαμβάνει 

μέρος στο σχεδιασμό του προγράμματος. Ποσοστό του 30% (Ν=6) και 35% (Ν=7) δείχνει να 
συμφωνεί αρκετά και πολύ αντίστοιχα, ενώ το 20% συμφωνεί λίγο με αυτήν την άποψη. Οι 
εκπαιδευτικοί της 2ης έρευνας με ποσοστό 45% (Ν=9) συμφωνούν πολύ και με 35% (Ν=7) πάρα 
πολύ. Μόνο το 5% (Ν=1) να συμφωνεί λίγο (Γράφημα 16). 
 

 
Γράφημα 16 

 
Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν ο εκπαιδευτικός γενικής εκπαίδευσης πρέπει 

να ρωτηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Οι  μισοί 
από τους εκπαιδευτικούς συμφωνούν αρκετά με την παραπάνω θέση, ενώ το 5% (Ν=1) και το 15% 
(Ν=3) δεν συμφωνεί καθόλου και συμφωνεί λίγο αντίστοιχα.  Στη μετέπειτα έρευνα το 40% των 
εκπαιδευτικών συμφωνεί πολύ, ενώ το 30% (Ν=6) συμφωνεί λίγο και το 10% (Ν=2) δεν συμφωνεί 
καθόλου (Γράφημα 17) . 
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Γράφημα 17 

 
Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν η δημιουργία ενός δομημένου περιβάλλοντος 

συμβάλλει στη συνεργασία τους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως  το 50% (Ν=10) των 
εκπαιδευτικών συμφωνούν πολύ με τη θέση αυτή, με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της 2ης 
έρευνας να συμφωνούν απόλυτα (75%, Ν=15) (Γράφημα 18). 
 

 
Γράφημα 18 

 
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν αν η ύπαρξη ενός δομημένου περιβάλλοντος 

βοηθάει τη συνεργασία ανάμεσα τους.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 35% (Ν=7) πολύ, όμως ένα 
ποσοστό του 15% (Ν=3) δείχνει να συμφωνεί λίγο με τη συγκεκριμένη άποψη. Τα αποτελέσματα της 
δεύτερης  έρευνας δείχνουν  65% (Ν=13) συμφωνεί πάρα πολύ (Γράφημα 19). 
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Γράφημα 19 

 

3.Συμπεράσματα 
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που διερευνήθηκε είναι «ποιοι είναι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης στήριξης;». 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ως ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του προγράμματος είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης και 
στις δύο έρευνες. Με αυτήν την άποψη συμφωνούν στοιχεία της έρευνας που έγινε στο Γυμνάσιο 
Klondike, όπου οι εκπαιδευτικοί αισθάνονταν δυσαρεστημένοι εξαιτίας της έλλειψης αρμονίας και 
συγκρούσεων που είχαν με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Isherwood & Barger-Anderson, 
2008). 

O επόμενος σε σειρά παράγοντας που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι επηρεάζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την πρώτη 
έρευνα.  Ωστόσο,  για τη δεύτερη έρευνα ο δεύτερος πιο σημαντικό παράγοντας είναι η συμβολή των 
εκπαιδευτικών στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, ως τρίτος παράγοντας που φαίνεται να 
επηρεάζει την εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης είναι η διοικητική υποστήριξη και ο 
τελευταίος παράγοντας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σχετικά με την πρώτη έρευνα, ενώ στην 
μετέπειτα έρευνα οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ως τρίτο παράγοντα την κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών και τελευταίο παράγοντα την διοικητική υποστήριξη. 

Τα αποτελέσματα σχετικά με την αναγκαιότητα κατάρτισης των εκπαιδευτικών συνάδουν με 
τις έρευνες των Fennick & Liddy (2001) και Magiera, Smith, Zigmond & Gebauer (2005) στις οποίες 
τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας ζητώντας περισσότερη 
εκπαίδευση των ίδιων για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σχετικά με την διοικητική 
υποστήριξη, στην έρευνα των Mavropalias & Anastasiou (2016) οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 
ζητούν παραπάνω διοικητική υποστήριξη και σε έρευνα των Sileo et al. (2011) παρουσιάζεται 
παράδειγμα εκπαιδευτικών συνδιδασκαλίας οι οποίοι προβαίνουν στον διευθυντή για βοήθεια με 
στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος. Όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα, σε 
έρευνα των Strogilos & Tragoulia (2013) 34 από τους 36 εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι επιθυμούν 
να συμμετέχουν στο σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του θεσμού. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που διερευνήθηκε ήταν «ποιοι είναι οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής για 
την επιτυχή υλοποίηση του μοντέλου της παράλληλης στήριξης;». 
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Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των δύο 
ερευνών  συγκλίνουν στη δημιουργία ενός δομημένου περιβάλλοντος. Οι Powell & Powell (2007) 
στην έρευνα τους παρουσιάζουν την ίδια άποψη, τονίζοντας πως διατηρώντας δομημένα 
ερωτηματολόγια για την καταγραφή των ρουτινών στην τάξη και την αξιολόγηση της προόδου του 
προγράμματος, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών για διατήρηση ή αλλαγή των πρακτικών τους, 
βελτιώνεται η συνεργασία ανάμεσα τους, όπως απέδειξαν.  

Οι εκπαιδευτικοί της πρώτης έρευνας θεωρούν το ίδιο σημαντική και την ανάπτυξη των 
διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους ίδιους και τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, καθώς και 
τον από κοινού σχεδιασμό του προγράμματος. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί της μετέπειτα έρευνας πιο 
σημαντικό παράγοντα θεωρούν την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων από τον κοινό εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό. 

Οι Scruggs et. al. (2007), ο Schutz (1958, 1996), όπως αναφέρεται από τον Pratt (2014), καθώς 
και οι Isherwood & Barger-Anderson (2008) θεωρούν σημαντικό παράγοντα τις διαπροσωπικές 
σχέσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι με τις 
διαπροσωπικές σχέσεις εξετάζεται το πώς οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται 
μεταξύ τους. 

Τέλος, κατά πόσο ο κοινός εκπαιδευτικός σχεδιασμός επηρεάζει την αποτελεσματική 
συνεργασία των εκπαιδευτικών εξετάζουν και οι Isherwood & Barger-Anderson (2008) και Strogilos 
& Tragoulia (2013) οι οποίοι τον θεωρούν απαραίτητο παράγοντα για την αποτελεσματική 
συνεργασία των εκπαιδευτικών. 
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Περίληψη  
 Το βιβλίο είναι σημαντικό πολιτισμικό αγαθό και η ένταξή του στη ζωή της τάξης με κάθε 

αφορμή, μαθαίνει στα παιδιά ότι η ανάγνωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Η 
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συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκει να καταγράψει πρακτικές και δραστηριότητες που εφαρμόζονται στα 
νηπιαγωγεία της Ρόδου.  

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018, με κύριο 
μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο και το δείγμα της αποτελούσαν 126 νηπιαγωγοί. 

 Οι πρακτικές φιλαναγνωσίας που εφαρμόζονται στα νηπιαγωγεία είναι περισσότερο η 
ανάγνωση βιβλίου από τον/ην εκπαιδευτικό, η δανειστική βιβλιοθήκη, η οργάνωση της βιβλιοθήκης 
με πλούσιο υλικό και η προσέγγιση του βιβλίου μέσα από το παιχνίδι. 

 Στις δραστηριότητες διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των νηπιαγωγών δίνει μεγάλη έμφαση 
στην οργάνωση δραστηριοτήτων μετά την ανάγνωση, όπως η ζωγραφική και το θέατρο. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά, γιατί εξυπηρέτησαν στο ακέραιο τους 
στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων η έρευνα, καταδεικνύοντας την αναγκαιότητά της. 

 
  Λέξεις κλειδιά: φιλαναγνωσία, πρακτικές και δραστηριότητες, προσχολική αγωγή 

1.Εισαγωγή  

1.1 Προσδιορίζοντας την έννοια της φιλαναγνωσίας  
Ο όρος φιλαναγνωσία παραπέμπει στη θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το 

βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος και έκφραση της γραπτής ύλης και εμπεριέχει ταυτόχρονα τις 
εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη διαμόρφωση αυτής της σχέσης 
μέσα από την ανάπτυξη αναγκαίων γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αισθητικών 
κριτηρίων. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό η φιλαναγνωσία εσωκλείει και ορίζει κυρίως στο 
σημασιολογικό της πεδίο την πολυδύναμη και πολυδιάστατη σχέση παιδιού και βιβλίου, όπως επίσης 
και τις εξειδικευμένες φιλαναγνωστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές πρακτικές. Το κομμάτι 
αυτό έχει πρακτικό ενδιαφέρον, εφόσον μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το εκπαιδευτικό σύστημα και 
το σύστημα των βιβλιοθηκών (Καρακίτσιος, 2012). 

1.2 Η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 Η έννοια της φιλαναγνωσίας χρησιμοποιείται στο σημερινό σχολείο για να περιγράψει τη 

θετική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον αναγνώστη και το γραπτό κείμενο, αλλά και τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη διαμόρφωση αυτής της σχέσης, για την οποία 
είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν συγκεκριμένες γνωστικές δεξιότητες και αισθητικά κριτήρια 
(Καρακίτσιος, 2012).  

 Στον όρο σχολείο συμπεριλαμβάνεται κυρίως ο εκπαιδευτικός, ο οποίος παίζει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο. Μέλημα του/ης Νηπιαγωγού είναι η δημιουργία 
του καλού και δημιουργικού ακροατή και εν δυνάμει αναγνώστη. Κατά την πράξη της ανάγνωσης ο 
μικρός αναγνώστης κινείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία αυτό το πηγαινέλα 
του επιτρέπει να αξιολογεί τον κόσμο και να τοποθετείτε μέσα σ’ αυτόν. Αυτή η επένδυση του 
αναγνώστη μέσα από τη διαδικασία της ανάγνωσης τον εισάγει στη δράση του βιβλίου δίνοντας όμως 
τις δικές του ερμηνείες – εκδοχές με βάση τις προσωπικές του αναμνήσεις και πεποιθήσεις. Μέσα 
από «αυτή τη διάδραση ανάμεσα στον αναγνώστη και το βιβλίο αναδύονται οι σημασίες». Αυτός ο 
τρόπος οδηγεί τον αναγνώστη στην αναγνωστικότητα και τη φιλαναγνωσία (Αναγνωστοπούλου, 
2007). 

 Κανένα όμως πρόγραμμα φιλαναγνωσίας δεν είναι επιτυχημένο όταν εξαντλείται στα όρια 
μόνο του σχολείου χωρίς την εμπλοκή της οικογένειας ώστε να αποτελέσει η ανάγνωση μια 
προσφιλή πρακτική και στο σπίτι (Γιαννικοπούλου, 2016). 
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1.3 Φιλαναγνωστικές πρακτικές 
 Οι πρακτικές φιλαναγνωσίας, αφορούν τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

παίρνουν διάφορες μορφές και έχουν τη σχετική ευλυγισία να προσαρμόζονται στην ηλικία και στα 
ατομικά χαρακτηριστικά του αναγνώστη. 

 Στόχος των φιλαναγνωστικών πρακτικών είναι η πρόσκληση-πρόκληση της ανάγνωσης 
βιβλίων ακόμη και από παιδιά που δεν αγαπούν το διάβασμα, μέσα από τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης 
ατμόσφαιρας μεταξύ του βιβλίου και του αναγνώστη, των μαθητών μεταξύ τους και των μαθητών με 
τον δάσκαλο. Αυτό θα συμβεί αν το πλαίσιο ανάγνωσης στην τάξη αποκτήσει χαρακτήρα 
προαιρετικό, συναρπαστικό και παιγνιώδη με έντονο το στοιχείο της έκπληξης. Όταν η ανάγνωση 
συνοδεύεται με παιχνίδι και δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και 
ταυτόχρονα τους εξάπτουν την περιέργεια για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, το αποτέλεσμα είναι 
η διαμόρφωση θετικής στάσης του παιδιού απέναντι στο βιβλίο (Κουράκη, 2018). 

 Η αναγνωστική πρακτική δεν πρέπει να ολισθαίνει στη μάθηση του «χρήσιμου», 
δημιουργώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό αναγνώστες «καταναλωτές» βιβλίων, αλλά θα πρέπει 
να συγκροτεί ένα ανοιχτό πλαίσιο έτσι ώστε οι πολυδύναμοι αναγνώστες να μπορούν να αναδείξουν 
τη σχέση τους με το κείμενο με προσωπικό και μοναδικό τρόπο. Καθήκον του διδάσκοντος και των 
παιδαγωγικών του πρακτικών είναι να αναπτύξει στο παιδί την ευχαρίστηση της ανάγνωσης, την 
περιέργειά του για το κείμενο. Στόχος είναι ο μικρός αναγνώστης να αποκτήσει μέσα από τη 
διαδικασία της ανάγνωσης έναν χώρο στον λόγο και στην έκφραση. Να μάθει δηλαδή να: «αρθρώνει 
σε λέξεις αυτό που ανελκύει από τη μνήμη, από τη φαντασία, από τη βιωμένη εμπειρία και από τη 
συνάρθρωσή τους με τη λογοτεχνική αναπαράσταση» (Αναγνωστοπούλου, 2008). 

 Επιδίωξη των φιλαναγνωστικών πρακτικών είναι οι μαθητές να οδηγηθούν στην ανάγνωση 
βιβλίων ως ελεύθερη επιλογή και όχι ως υποχρέωση, μέσα από τη βιωματική εμπλοκή τους με το 
κείμενο και τις παιγνιώδεις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον συγγραφέα, με την κατανόηση 
του κειμένου, με τη δομή και τις αφηγηματικές του τεχνικές (Αναγνωστοπούλου, 2008). 

Οι πρακτικές φιλαναγνωσίας στο νηπιαγωγείο αφορούν την:      

 Οργάνωση της βιβλιοθήκης της τάξης με πλούσιο και προσβάσιμο αναγνωστικό υλικό 
(έντυπο και ηλεκτρονικό).  

 Ελεύθερη εθελοντική «ανάγνωση» βιβλίων στην τάξη 
 Προσέγγιση του βιβλίου μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες 
 Προσφορά αναγνωσμάτων σε άλλες μητρικές γλώσσες πλην της ελληνικής 
 Βιβλιοπαρουσιάσεις 
 Πίνακα φιλαναγνωσίας σε κάποιο εμφανές σημείο της αίθουσας ο οποίος ανανεώνεται 
 Θέσπιση βραβείων 
 Σύνδεση του βιβλίου με άλλες μορφές τέχνης 
 Ανάγνωση βιβλίων από την εκπαιδευτικό 
 Διαμόρφωση περιβάλλοντος (γωνιά βιβλιοθήκης) 
 Λειτουργία της βιβλιοθήκης ως δανειστική (πολυχώρος) 
 Συνεργασία με την τοπική βιβλιοθήκη 
 Επαφή των μαθητών με τους δημιουργούς: συγγραφείς εικονογράφους.  
 Αξιοποίηση της κεντρικής βιβλιοθήκης του δημοτικού σχολείου (εάν υπάρχει δυνατότητα) 
 Ενημερώσεις γονέων μέσω συγκεντρώσεων ή έντυπου/ ηλεκτρονικού υλικού σχετικά με την 

σπουδαιότητα ανάγνωσης βιβλίων στα παιδιά 
 Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας για την προώθηση της φιλαναγνωσίας 
 Επισκέψεις σε εκθέσεις βιβλίων ή παρουσιάσεις βιβλίων 

 Οι φιλαναγνωστικές πρακτικές παρακινούν και οδηγούν το παιδί να αγγίξει, να ξεφυλλίσει και 
να διαβάσει το βιβλίο. Αντί να πούμε στα παιδιά «εμπρός για διάβασμα», λέμε και πράττουμε «πάμε 
να παίξουμε». Αυτό που θεωρείται ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης και προώθησης της 
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φιλαναγνωσίας (και αυτό που ενδιαφέρει σε πρώτο επίπεδο τον/την εκπαιδευτικό σε σχολικό 
περιβάλλον) είναι η σωστή χρήση των φιλαναγνωστικών πρακτικών και ιδιαίτερα των αναγνωστικών 
εμψυχώσεων (Καρακίτσιος, κ.ά., 2007-2013).  

1.4 Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας 

 Οι δραστηριότητες φιλαναγνωσίας πρέπει να ακολουθούν τη σειρά: παιχνίδι - ανάγνωση –
παιχνίδι, καθώς έτσι το βιβλίο μπορεί να γίνει ένα αντικείμενο ελκυστικό (Γουλής, Γρόσδος, κ.ά., 
2011). 

 Η αναγνωστική διαδικασία δεν πρέπει να υπερφορτώνεται από πολλές δραστηριότητες οι 
οποίες μπορεί να κουράσουν τους αναγνώστες αφαιρώντας τους έτσι τη δυνατότητα ουσιαστικής 
εμπλοκής με το κείμενο. Οι δραστηριότητες που αφορούν την αναγνωστική διαδικασία θα πρέπει να 
είναι προσανατολισμένες στην παραγωγή υποθέσεων από τα παιδιά και στη σύγκριση των 
υποθέσεων αυτών με την ιστορία του βιβλίου, στη παρατήρηση του «παρακειμένου», στο παιχνίδι 
της αφηγηματικής οπτικής, στο παιχνίδι εικόνας – κειμένου, στη διαγραφή των προσώπων και των 
σχέσεων τους, στη λειτουργία του τόπου και του χρόνου και στη θεματική που αναπτύσσεται στο 
επίπεδο ιδεών, αξιών και αντιλήψεων. Έτσι οι μικροί αναγνώστες θα μάθουν να αναλύουν, να 
διατυπώνουν κρίσεις, να επιχειρηματολογούν, να εισχωρούν σιγά σιγά στη θέση του κριτικού της 
λογοτεχνίας, να συναρμολογούν δηλαδή ετερογενή πράγματα σε κάτι καινούργιο. Μέσα από 
λεκτικές και εξωλεκτικές δραστηριότητες οι μικροί αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν 
και να δεχθούν επιδράσεις, να πάρουν αποστάσεις από το κείμενο, να το παρατηρήσουν αισθητικά, 
να ταυτιστούν με ήρωες, να θέσουν ερωτήματα και να απαντήσουν, να εκφράσουν τα συναισθήματά 
τους, να αποτιμήσουν την αξία του βιβλίου (Αναγνωστοπούλου, 2008). 

 Η καθοριστική αρχή των δραστηριοτήτων είναι η ανάγνωση βιβλίων να λαμβάνει χώρα στο 
πλαίσιο μιας παιγνιώδους δραστηριότητας. Στο τέλος της κάθε δραστηριότητας προτείνουμε στα 
παιδιά, όσα θέλουν να δανειστούν βιβλία. Αυτή η φάση είναι η πλέον ενδιαφέρουσα, γιατί αυτή 
συγκεκριμενοποιεί την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας και της οργάνωσης των 
φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων. Και βεβαίως οι φιλαναγνωστικές δραστηριότητες πρέπει να 
έχουν σχέδιο και κυρίως συνέχεια (Αρτζανίδου, κ.ά., 2011).  

 

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Μεθοδολογία 
 Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που πάντοτε υπάρχει 

για τη φιλαναγνωσία ως διδακτική πρόταση στο νηπιαγωγείο αλλά και τις πρακτικές και τις 
δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 
μικρών μαθητών  

 Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανίχνευση, η καταγραφή και η διερεύνηση των 
πρακτικών και των δραστηριοτήτων που προάγουν την φιλαναγνωσία στο νηπιαγωγείο.  

 Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει ερευνηθεί, απ` όσο γνωρίζουμε 
από τις σχετικές βιβλιογραφικές πηγές, το θέμα της διασύνδεσης των πρακτικών και των 
δραστηριοτήτων στη φιλαναγνωσία στον εκπαιδευτικό κλάδο των νηπιαγωγών. 

 Ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο 
ήταν ανώνυμο και χορηγήθηκε σε όλους τους νηπιαγωγούς στο νησί της Ρόδου. Το ερωτηματολόγιο 
περιλαμβάνει, εκτός των γενικών ερωτήσεων σχετικά με το προφίλ των υποκειμένων, οι οποίες 
αφορούν το φύλο, την ηλικία, τη θέση και τα συνολικά χρόνια στην υπηρεσία, τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης, 25 συνολικά ερωτήσεις, ανοικτού και κλειστού τύπου, που οριοθετούν τους τρείς (3) 
ερευνητικούς άξονες τις μελέτης. Στην έρευνα συμμετείχαν και απάντησαν εκατό είκοσι έξι (126) 
από τους 162 νηπιαγωγούς, που αποτελούν το ερευνητικό δείγμα των εκπαιδευτικών στο νησί της 
Ρόδου. 
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 Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο έως και Δεκέμβριο του 2018. 
Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων διενεργήθηκε με το στατιστικό 
πακέτο SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences).  

2.2. Αποτελέσματα  
 Η έρευνα περιλαμβάνει συνολικά εικοσιπέντε (25) ερωτήματα. Στο άρθρο αυτό, θα 

παρουσιαστούν ενδεικτικά 13 (δεκατρία) ερωτήματα, τα οποία αναφέρονται αποκλειστικά στις 
πρακτικές και στις δραστηριότητες των νηπιαγωγών για τη φιλαναγνωσία στο νηπιαγωγείο. 

 Ο άξονας που περιλαμβάνει ερωτήσεις και αφορούν τις πρακτικές που εφαρμόζει στην 
τάξη/νηπιαγωγείο ο/η εκπαιδευτικός ενισχύοντας τη φιλαναγνωσία των παιδιών έχει τα παρακάτω 
αποτελέσματα: 

 Οι νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν από ποιον γίνεται η επιλογή των βιβλίων στην γωνιά της 
βιβλιοθήκης. Από τα ερευνητικά δεδομένα του δείγματος προκύπτει ότι η επιλογή γίνεται κυρίως από 
κοινού, εκπαιδευτικούς και παιδιά (ποσοστό 40,5%), ενώ μεγάλο ποσοστό παρατηρείται και στην 
επιλογή των βιβλίων για τη βιβλιοθήκη της τάξης μόνο από τον/ην εκπαιδευτικό (ποσοστό 37,3%). 
Η επιλογή των βιβλίων μόνο από τα παιδιά για την βιβλιοθήκη καταλαμβάνει ένα μικρότερο ποσοστό 
22,2%.  

 Ακολουθεί η παρακάτω ερώτηση: ποιος είναι ο αριθμός των βιβλίων που έχετε αναρτημένα 
στην γωνιά της βιβλιοθήκης της τάξης σας σε καθημερινή βάση. Περισσότερο από το μισό ποσοστό 
του ερευνητικού δείγματος δεν έχουν αναρτημένα σε καθημερινή βάση στη γωνιά της βιβλιοθήκης 
βιβλία με παροιμίες (ποσοστό 70,4%), κουκλοθεατρικές ιστορίες (ποσοστό 65%), αινίγματα 
(ποσοστό 62,5%), ποιήματα (ποσοστό 61,3%) και κόμικς (ποσοστό56,2%). Ένα σημαντικό ποσοστό 
εκπαιδευτικών έχει αναρτημένα (από 1-5 βιβλία), κυρίως Αισώπειους μύθους (ποσοστό 82,1%), 
μυθολογία (ποσοστό78,4%), βιβλία γνώσεων (ποσοστό 74,5%). Ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών 
έχει αναρτημένα (από 5-10 βιβλία) στη βιβλιοθήκη παραμύθια και ακόμη μικρότερο ποσοστό 
εκπαιδευτικών έχει αναρτημένα στη βιβλιοθήκη παραμύθια (10-15). Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια 
ανεπάρκεια σε σχέση με την ποικιλία των αναγνωσμάτων που είναι αναρτημένα σε καθημερινή βάση 
στην τάξη του νηπιαγωγείου. Πιθανόν να σχετίζεται με την άποψη της πλειονότητας των 
εκπαιδευτικών σχετικά με το ότι θεωρούν ως το πιο αγαπημένο ανάγνωσμα των παιδιών τους 
μύθους- παραμύθια όπως απάντησαν σε ερώτηση του ερωτηματολογίου.  

 Ακολούθησε η ερώτηση για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής: ποιες από τις 
παρακάτω πρακτικές φιλαναγνωσίας εφαρμόζετε στο νηπιαγωγείο σας. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν 
ότι οι πρακτικές φιλαναγνωσίας που εφαρμόζονται στα νηπιαγωγεία του νησιού της Ρόδου είναι με 
υψηλά ποσοστά η ανάγνωση βιβλίου από τον/ην εκπαιδευτικό (ποσοστό 96%), η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος της γωνιάς της βιβλιοθήκης (ποσοστό 89,6%), η ελεύθερη εθελοντική ανάγνωση 
βιβλίων στην τάξη (ποσοστό 82,4%), η λειτουργία βιβλιοθήκης ως δανειστική (ποσοστό 80,8%), η 
οργάνωση της βιβλιοθήκης της τάξης με πλούσιο και προσβάσιμο αναγνωστικό υλικό (ποσοστό 
77,6%), η προσέγγιση του βιβλίου μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες (ποσοστό74,4%) και η 
σύνδεση του βιβλίου με άλλες μορφές τέχνης (ποσοστό 53,6%). Σε μικρότερα ποσοστά εφαρμόζουν 
πρακτικές που περιλαμβάνουν τις ενημερώσεις γονέων μέσω συγκεντρώσεων ή έντυπου 
ηλεκτρονικού υλικού σχετικό με τη σπουδαιότητα ανάγνωσης στα παιδιά (ποσοστό 44%) και 
συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας για την προώθηση της φιλαναγνωσίας (ποσοστό 
39,2%), τις βιβλιοπαρουσιάσεις (ποσοστό 36%) και τέλος τη θέσπιση βραβείων (ποσοστό30,4%). Σε 
ελάχιστα ποσοστά εφαρμόζονται πρακτικές που αφορούν τον πίνακα φιλαναγνωσίας, την προσφορά 
αναγνωσμάτων σε άλλες γλώσσες πλην της μητρικής, τη συνεργασία με την τοπική βιβλιοθήκη και 
τις επισκέψεις σε εκθέσεις βιβλίων ή παρουσιάσεις βιβλίων. Μια πρακτική με σημαντικά χαμηλά 
ποσοστά αποτελούν οι επισκέψεις στις δημοτικές βιβλιοθήκες. Τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν να 
επισκέπτονται τις δημοτικές βιβλιοθήκες από το νηπιαγωγείο, καθώς δεν γνωρίζουν όλοι οι γονείς 
τη θετική επίδραση των βιβλιοθηκών ή δεν μπορούν να διαθέσουν χρόνο για να πάνε μαζί με τα 
παιδιά τους καθώς είναι μια πρακτική που θα πρέπει τα παιδιά να τη διδαχθούν από το νηπιαγωγείο.  
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 Σε ανάλογες ερωτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην έρευνα και αφορούσαν πρακτικές των 
εκπαιδευτικών στην φιλαναγνωσία, παραθέτουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 Η ανανέωση των βιβλίων στη γωνιά της βιβλιοθήκης γίνεται με βάση το μεγαλύτερο μέρος του 
ερευνητικού δείγματος ανά 4 εβδομάδες (ποσοστό 36,8%) και ανά 3/μηνο (ποσοστό 33,6%). Σε 
μικρότερα ποσοστά η ανανέωση των βιβλίων γίνεται ανά 2 εβδομάδες (ποσοστό 14,4%) και ανά 
εξάμηνο (ποσοστό 13,6%).  

 Η αγορά αναγνωστικού υλικού για τη γωνιά της βιβλιοθήκης της τάξης πραγματοποιείται για 
τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος (ποσοστό 89,6%). 

 «Γωνιά» βιβλιοθήκης διαθέτουν όλες οι τάξεις των νηπιαγωγείων του ερευνητικού δείγματος 
(ποσοστό 100%). 

 Ο άξονας ερωτήσεων που αναπτύχθηκε στην έρευνά μας και αφορά τις δραστηριότητες που 
εφαρμόζει στην τάξη ο/η εκπαιδευτικός με τα παιδιά και οι οποίες ενισχύουν τη φιλαναγνωσία έχει 
τα παρακάτω αποτελέσματα.  

 Αρχικά οι νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν σχετικά με την επεξεργασία των περικειμενικών στοιχείων 
του βιβλίου και την αξιοποίησή τους μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Από τα δεδομένα 
προκύπτει ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (ποσοστό 57,1%) επεξεργάζονται και αξιοποιούν 
κυρίως το εξώφυλλο σε βαθμό πάρα πολύ. Λίγοι εκπαιδευτικοί (ποσοστό 21,2%) αξιοποιούν το 
οπισθόφυλλο και τα στοιχεία έκδοσης (ποσοστό 19,7%) στους βαθμούς πάρα πολύ, πολύ, αρκετά, 
λίγο. Τα βιογραφικά σημειώματα αξιοποιούνται και αυτά σε μικρό ποσοστό (ποσοστό 9,1%) και σε 
βαθμό αρκετά, λίγο, ενώ καταγράφεται και ένα μικρό ποσοστό που δεν τα αξιοποιεί καθόλου. Οι 
αφιερώσεις αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς σε μικρότερο ποσοστό (ποσοστό 9%) και σε 
βαθμό λίγο, αρκετά και ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών δεν αξιοποιεί τις αφιερώσεις καθόλου. 
Ακολούθησε η παρακάτω ερώτηση: σε ποιο βαθμό αξιοποιείτε τα αφηγηματικά στοιχεία του βιβλίου 
μετά την ανάγνωσή του με παιγνιώδη τρόπο. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών απάντησε σε ποσοστό 
65%, τους χαρακτήρες, την πλοκή και το θέμα σε βαθμό πάρα πολύ, πολύ. Το σκηνικό το αξιοποιεί 
σε λιγότερο ποσοστό 33.9% και σε βαθμό πάρα πολύ. 

 Σε ανάλογες ερωτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην έρευνα και αφορούσαν δραστηριότητες 
των εκπαιδευτικών στην φιλαναγνωσία, παραθέτουμε τα παρακάτω αποτελέσματα. 

 Η συζήτηση με τους μαθητές κατά τη διάρκεια ανάγνωσης βιβλίου επικεντρώνεται κυρίως στα 
μηνύματα που απορρέουν από το κείμενο (ποσοστό 58,4%) και στις ερωτήσεις κατανόησης του 
κειμένου (ποσοστό 54,2%). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η συζήτηση επικεντρώνεται και στις 
προσωπικές εμπειρίες των παιδιών σε μικρότερη κλίμακα (ποσοστό 43%) και λιγότερο στα 
αισθητικά στοιχεία του κειμένου (ποσοστό 17,7%).  

 Η συχνότητα ανάγνωσης βιβλίων από τον/ην εκπαιδευτικό της τάξης πραγματοποιείται για ένα 
σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών 3 φορές την εβδομάδα (ποσοστό 34,1%) και σε μικρότερο 
ποσοστό η συχνότητα κυμαίνεται 4 φορές την εβδομάδα (ποσοστό 20,6%), 2 φορές την εβδομάδα 
(ποσοστό 19%) και 5 φορές την εβδομάδα (ποσοστό 15,9%). 

 Η συχνότητα ανάγνωσης βιβλίων στην τάξη από τα παιδιά στην πλειονότητα πραγματοποιείται 
1 φορά την εβδομάδα (ποσοστό 44,9%) και σε μικρότερο ποσοστό 2 φορές την εβδομάδα (ποσοστό 
24,9%). 

 Δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί στην πλειονότητα των νηπιαγωγείων του δείγματος 
(ποσοστό 88,1%).  

 Ο δανεισμός πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα στην πλειονότητα του ερευνητικού 
δείγματος (ποσοστό 98,2%). 

3. Συμπεράσματα – Προτάσεις  
 Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των στοιχείων του βιβλίου σχετικά με 

τα περικειμενικά, αφηγηματικά δείχνει να επικεντρώνεται σε ορισμένα από αυτά και όχι στο σύνολό 
τους. Οι Sipe & McGuire (2006) επισημαίνουν ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι σε ένα 
εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο έχουν ιδιαίτερη σημασία όλα τα περικειμενικά στοιχεία και πρέπει 
να μάθουν να τα χρησιμοποιούν στη νοηματοδότηση του περιεχομένου του βιβλίου. Σύμφωνα με την 
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Higonnet (1990) το περικείμενο που αντανακλά τις ιδιαιτερότητες των μικρών αναγνωστών, είναι 
ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να υπάρχει μια αισθητική συνοχή σε ολόκληρο το βιβλίο. Μπορεί να 
λειτουργήσει ως μέσο οργάνωσης της λογοτεχνικής εμπειρίας και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός 
ενεργού αναγνώστη. Απαιτείται επαναπροσδιορισμός σε ότι αφορά την αξιοποίηση των στοιχείων 
του βιβλίου στην προσχολική αγωγή. 

 Οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται περισσότερο στο κείμενο και στις ερωτήσεις κατανόησης 
του κειμένου και λιγότερο στις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών και τα αισθητικά στοιχεία του 
κειμένου. Η τοποθέτηση αυτή σχετίζεται περισσότερο με τη λογική της ανάπτυξης του 
γραμματισμού στα παιδιά και λιγότερο με την αισθητική απόλαυση η οποία μπορεί να θέσει τα 
θεμέλια για τη σχέση που θα αποκτήσει σταδιακά το παιδί και θα το οδηγήσει σε μια φιλαναγνωστική 
στάση που θα έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη του γραμματισμού ως αποτέλεσμα και όχι ως πρώτη 
προτεραιότητα. Η δανειστική βιβλιοθήκη σύμφωνα με την μαρτυρία των νηπιαγωγών λειτουργεί 
στην πλειονότητα των νηπιαγωγείων του δείγματος και ο δανεισμός πραγματοποιείται μια φορά την 
εβδομάδα από τους μικρούς μαθητές. 

 Σε ότι αφορά τις πρακτικές φιλαναγνωσίας που εφαρμόζουν οι νηπιαγωγοί παρατηρούμε ότι 
ενώ υποστηρίζουν ότι εφαρμόζουν ως πρακτικές φιλαναγνωσίας την οργάνωση της βιβλιοθήκης με 
πλούσιο αναγνωστικό υλικό τα δεδομένα που καταγράψαμε δείχνουν ότι δεν υπάρχει ποικίλο 
αναγνωστικό υλικό αλλά περιορισμένο σε παραμύθια, μυθολογία και βιβλία γνώσεων. Οι πρακτικές 
που δίνουν χαμηλά ποσοστά σχετίζονται με την επαφή με δημιουργούς-εικονογράφους, τις 
επισκέψεις σε εκθέσεις ή παρουσιάσεις βιβλίων, τη συνεργασία με την τοπική βιβλιοθήκη, τη 
συνεργασία σχολείου οικογένειας και κοινότητας για την προώθηση της φιλαναγνωσίας. Κρίνεται 
λοιπόν αναγκαία η επανεξέταση των πρακτικών της φιλαναγνωσίας στο νηπιαγωγείο. Φαίνεται ότι 
απαιτείται ένας εκ βαθέων εκσυγχρονισμός που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου 
φιλαναγνωστικού σχολείου. Η επιλογή των βιβλίων καλό είναι να γίνεται από τα ίδια τα παιδιά ώστε 
να ικανοποιούνται τα ενδιαφέροντα τους και να οξύνεται η σκέψη τους (Νικολάου 1985). 

Προτάσεις 
 Οι προτάσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε αφορούν μια καλά οργανωμένη στρατηγική σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών της μονάδας αλλά και τη συμμετοχή 
οργανισμών και προσώπων από την κοινότητα. 

 

Στρατηγική σε επίπεδο ολόκληρης σχολικής μονάδας  
1. Προτείνεται η στρατηγική φιλαναγνωσίας σε επίπεδο ολόκληρης σχολικής μονάδας η οποία 

θα αφορά τη συμμετοχή του συνόλου των εκπαιδευτικών. Μια ομάδα από μέλη του προσωπικού 
μπορεί να ηγείται και να συντονίζει την προώθηση της φιλαναγνωσίας. 

2. Εμπλουτισμός των σχολικών βιβλιοθηκών για να μπορεί η βιβλιοθήκη του σχολείου να 
παίξει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της αναγνωστικής κουλτούρας. 

3. Επιμόρφωση του προσωπικού για καινοτόμα προγράμματα φιλαναγνωσίας. 
  4. Σχέδιο προώθησης της φιλαναγνωσίας για κάθε σχολείο που θα περιλαμβάνει οργανωμένες 

και συστηματικές δραστηριότητες και πρακτικές οι οποίες θα οργανώνονται και θα 
πραγματοποιούνται από την εκπαιδευτική ομάδα του κάθε σχολείου, διατηρώντας ανά σχολική 
χρονιά την αξιολόγηση του από τους εκπαιδευτικούς με απώτερο στόχο να γίνει κάθε σχολείο μια 
ανεξάρτητη και αναπτυσσόμενη αναγνωστική κοινότητα. 

5. Ανάδειξη αναγνωστικής κουλτούρας με πίνακες φιλαναγνωσίας για τα παιδιά και τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου τοποθετημένα στους χώρους του σχολείου (είσοδος-τάξεις). 

6. Αξιοποίηση των ΤΠΕ, για μετάδοση αναγνωστικών προτάσεων με την δημιουργία 
ιστοσελίδας φιλαναγνωσίας που θα περιλαμβάνει: φωτογραφίες, βιβλιοπροτάσεις, ανακοινώσεις κτλ. 

7. Δράσεις για τη φιλαναγνωσία που θα οργανώνονται κάθε χρόνο, σε συνδυασμό και με την 
Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου ή άλλες παρόμοιες ευκαιρίες. 
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Συμμετοχή οργανισμών και προσώπων από την κοινότητα 
1. Μέλη της κοινότητας και οργανισμοί όπου θα συμμετέχουν ή και θα συντονίζουν σε σταθερή 

βάση κοινές δράσεις και προγράμματα φιλαναγνωσίας, μέσα και έξω από το σχολείο. 
2. Ενεργή συμμετοχή των οικογενειών και των μαθητών από ποικίλα πολιτισμικά και 

κοινωνικά υπόβαθρα για την οργάνωση δράσεων προώθησης της φιλαναγνωσίας. 
3. Εξωτερική στήριξη από ειδικούς και άλλους οργανισμούς με την εμπλοκή όλου του 

προσωπικού και εκδηλώσεις που αφορούν στη φιλαναγνωσία με την συμμετοχή οργανώσεων και 
ενηλίκων από την κοινότητα.  

4. Επιμορφωτικές συναντήσεις με τους γονείς λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση που 
δίνεται από τους ίδιους τους γονείς. 

5. Δράσεις φιλαναγνωσίας για όλη την οικογένεια ανά μήνα οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν 
διαφορετικές ομάδες (π.χ. πατέρες, παππούδες ή οικογένειες όπου τα Ελληνικά δεν είναι η πρώτη 
γλώσσα). 

Στρατηγική σε επίπεδο κρατικής πολιτικής 
1.Κεντρικό κρατικό φορέα για το παιδικό βιβλίο που θα αξιολογεί την ποιότητα της εκδοτικής 

παραγωγής και θα τη δημοσιοποιεί στους ενδιαφερόμενους 
2.Ανάπτυξη και εξάπλωση των βιβλιοθηκών 
3.Δημιουργία φιλαναγνωστικής πολιτικής για τη νηπιακή ηλικία. 
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Kαραμανλή Θεοδώρα 

Συντονίστρια 1ου ΠΕΚΕΣ Θεσσαλονίκης ΠΕ80 
 

Περίληψη 
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση του φαινόμενου της διγλωσσίας/ 

πολυγλωσσίας στις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ομογένειας. 
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη της επίδρασης που ασκεί η διγλωσσία/ πολυγλωσσία των 
μαθητών στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και στην επίδοσή τους στα γλωσσικά 
μαθήματα της ελληνικής. Ως μέθοδος επελέγη η ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου σε 
122 μαθητές του ελληνικού Γυμνασίου/Λυκείου Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Τα κύρια ευρήματα 
καταδεικνύουν ότι οι μαθητές των ομογενειακών σχολείων -στην πλειοψηφία τους δίγλωσσοι -
θεωρούν ως μητρική γλώσσα την ελληνική, χρησιμοποιώντας την στις περισσότερες επικοινωνιακές 
περιστάσεις. Αξιολογούν, ωστόσο, ως εξίσου σημαντική τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Οι 
βασικότερες δυσκολίες  εντοπίζονται στη χρήση της γερμανικής γλώσσας, ενώ οι αδυναμίες στην 
ελληνική αποδίδονται, πέραν της διγλωσσίας, και σε άλλες μαθησιακές μεταβλητές. Η παρούσα 
εισήγηση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό και να συμβάλλει στην εκπόνηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 
Λέξεις κλειδιά: διγλωσσία, ομογενείς, γλωσσική επίδοση. 

1. Εισαγωγή 
Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της εγχώριας επιστημονικής κοινότητας γύρω από το 

θέμα της δίγλωσσης εκπαίδευσης αυξάνεται διαρκώς υπό το πρίσμα των μεταβολών στη σύνθεση 
του μαθητικού πληθυσμού, που έχουν συντελεστεί με την έλευση μεγάλου αριθμού προσφύγων και 
μεταναστών. Είναι αλήθεια ότι τα ζητήματα αυτά έχουν απασχολήσει μόνο  περιορισμένα και 
πρόσφατα την ελληνική επιστημονική βιβλιογραφίa,  συγκριτικά τουλάχιστον με τις αντίστοιχες 
χωρών της Δυτικής Ευρώπης, που φέρουν πολύχρονη εμπειρία σε θέματα μετανάστευσης, 
πολυγλωσσίας και κατ’ επέκταση πολυπολιτισμικότητας (π.χ. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία). Η 
παρούσα εργασία επιχειρεί να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή εμπειρία, διερευνώντας το θέμα της 
διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας, όπως αυτές εκδηλώνονται στα ελληνόγλωσσα σχολεία του 
εξωτερικού και συγκεκριμένα στην αμιγώς ελληνική βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Β. Ρηνανίας- Βεστφαλίας. Στα αμιγώς ελληνικά Γυμνάσια και Λύκεια αυτού του γερμανικού 
κρατιδίου φοιτούν τα τελευταία χρόνια μαθητές που εμφανίζουν διαφορετικούς βαθμούς και είδη 
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διγλωσσίας/πολυγλωσσίας, είτε πρόκειται για τέκνα ομογενών δεύτερης γενιάς είτε για παιδιά 
νεομεταναστών που αυξάνονται ραγδαία. Οι μαθητές αυτοί χειρίζονται με διαφορετικούς βαθμούς 
ευχέρειας την ελληνική, τη γερμανική, την αγγλική κι όχι σπάνια και κάποια άλλη γλώσσα 
(αλβανικά, πολωνικά, ουκρανικά, τούρκικα κ.α.), λόγω διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης, μικτών 
οικογενειών κ.ο.κ. Η εξέταση του αν και σε ποιο βαθμό η κεκτημένη αυτή διγλωσσία/πολυγλωσσία 
επηρεάζει τις γλωσσικές τους επιδόσεις και συμβάλλει επιβοηθητικά ή παρακωλυτικά στη 
διαδικασία καλλιέργειας του γραμματισμού θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει διαφωτιστικά τόσο στην 
αξιολόγηση του φαινομένου όσο και στη συνολική αποτίμηση της καταλληλότητας των στρατηγικών 
γλωσσικής διδασκαλίας των ελληνικών σχολείων, όταν αυτές απευθύνονται σε δίγλωσσους και 
πολύγλωσσους μαθητές. 

.1 Διγλωσσία και σχολική επίδοση 
Ποια είναι, όμως, η έννοια του όρου διγλωσσία ή πολυγλωσσία και ποια η σχέση της με τη 

γλωσσική επίδοση του μαθητή; 
Ως ατομική διγλωσσία (bilingualism) μπορεί να οριστεί «η πρακτική  εναλλαγή της χρήσης 

δύο γλωσσών, ενώ τα άτομα που ενεργοποιούν αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ονομάζονται 
δίγλωσσα» (Weinreich, 1964), ή ως «εναλλακτική χρήση δύο γλωσσών από το ίδιο άτομο η οποία 
προκύπτει όταν δύο ομάδες ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες έρχονται σε επαφή μεταξύ 
τους» (Σκούρτου 1992). Κατ’ αναλογία «πολύγλωσσα χαρακτηρίζονται τα άτομα ή οι ομάδες 
ατόμων που αποκτούν ικανότητες επικοινωνίας σε περισσότερες από μία γλώσσες, με διαφορετικούς 
βαθμούς επάρκειας, προκειμένου να αλληλεπιδράσουν με ομιλητές μίας ή περισσότερων γλωσσών 
μίας συγκεκριμένης κοινωνίας» ( Heredia & Brawn, 2013). Γίνεται φανερό στους παραπάνω 
ορισμούς ότι  το κέντρο βάρους της έννοιας εστιάζεται όχι τόσο στην κατοχή της γλώσσας όσο στις 
δεξιότητες στην επικοινωνιακή  της χρήση. 

Η σχέση ανάμεσα στη διγλωσσία και το σχολικό περιβάλλον έχει μελετηθεί επισταμένα, ενώ 
τα συμπεράσματα των μελετών παρουσιάζουν σαφή ανομοιογένεια και ποικιλομορφία.  Έτσι, σε 
πρώτο στάδιο επισημάνθηκε η αρνητική συνάφεια της διγλωσσίας με τη γλωσσική και σχολική 
επίδοση. Με άλλα λόγια η διγλωσσία θεωρήθηκε παράγοντας γλωσσικής και γνωστικής υστέρησης, 
καθώς «η χρήση μιας ξένης γλώσσας στο σπίτι είναι από τους κύριους παράγοντες για την πρόκληση 
νοητικής στέρησης» (Goudenough, 1926) ή σύμφωνα με τις έρευνες του  Saer (1923) «οι δίγλωσσοι 
ευρίσκοντο σε διανοητική σύγχυση και μειονεκτούσαν στη σκέψη σε σχέση με τους μονόγλωσσους». 
Οι απόψεις αυτές στηρίχθηκαν στη θεώρηση κάθε γλώσσας ως αυτόνομου και «κλειστού» 
συστήματος, που αδυνατεί να αλληλεπιδράσει εννοιολογικά ή δομικά με άλλα γλωσσικά συστήματα 
και «καταλαμβάνει χώρο» στη διάνοια του μαθητή, παρεμποδίζοντας έτσι την πρόσληψη και 
αφομοίωση περαιτέρω γνώσης. 

Οι θεωρίες αυτές, ωστόσο, επικρίθηκαν έντονα, κυρίως γιατί βασίστηκαν σε έρευνες που δεν 
έλαβαν υπόψη τους κι άλλους παράγοντες που πιθανόν ευθύνονταν για το γλωσσικό μειονέκτημα 
των δίγλωσσων μαθητών (περιβάλλον, πολιτιστικός περίγυρος κ.ο.κ.). Νεότερες έρευνες συνάδουν 
στο συμπέρασμα πως οι δίγλωσσοι μαθητές παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με 
τους μονόγλωσσους (Peal & Lampert, 1962). Ο Vygotsky (1962) αναφέρεται στο προβάδισμα των 
δίγλωσσων στη διαμόρφωση εννοιών, τη δημιουργικότητα, τη μεταγλωσσική συνείδηση και την 
επίλυση προβλημάτων. Ταυτόχρονα, η κατανόηση της λειτουργίας των λέξεων (αναφορική 
αυθαιρεσία) και η ικανότητα διαχωρισμού και ταυτοποίησης των λέξεων ως μονάδων ομιλίας 
(τμηματοποίηση) τους προσδίδουν αυξημένο βαθμό γλωσσικής επίγνωσης (Leopold, 1961). Ο Cook 
(1991) κάνει λόγο για αυξημένες ικανότητες ή πολυϊκανότητα (multicompetence). 

Σύμφωνα με την αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών που αναπτύχθηκε από τον Cummins 
(2005) τα δύο γλωσσικά συστήματα που κατέχει ο  δίγλωσσος δεν είναι αυτοτελή ούτε αυτόνομα 
αλλά αλληλεξαρτώνται κι αλληλεπιδρούν, εφόσον «εννοιολογικές γνώσεις και δεξιότητες 
μεταφέρονται από τη μία γλώσσα στην άλλη» (Σαλαγιάννη, 2004). Χάρη στην κοινή υποκείμενη 
γλωσσική ικανότητα, η χρήση της μητρικής γλώσσας προσφέρει πλαισιακή στήριξη, δηλαδή τη 
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δυνατότητα ενσωμάτωσης των νέων γλωσσικών στοιχείων στις ήδη κατακτημένες γνωστικές δομές. 
Υπό το πρίσμα αυτό, η γνώση της μητρικής γλώσσας φαίνεται να διευρύνει την κοινή υποκείμενή 
γλωσσική ικανότητα, άρα να ενισχύει τη βάση για την κατάκτηση της επόμενης γλώσσας. Η 
γνωστική, λοιπόν, λειτουργία και η σχολική επίδοση είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται είτε από ένα 
μονόγλωσσο κανάλι είτε, εξίσου επιτυχώς, από δύο καλά ανεπτυγμένα γλωσσικά κανάλια, καθώς 
αυτά έχουν κοινή εννοιολογική βάση. 

Βασική, ωστόσο, προϋπόθεση για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό είναι η υπόθεση  των 
Οριακών Επιπέδων (Cummins, 2005). Αναλυτικότερα, ενδεχομένως υφίσταται ένα οριακό επίπεδο 
επάρκειας και στις δύο γλώσσες το οποίο πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές, προκειμένου να 
αποφύγουν την ημιγλωσσία και ένα δεύτερο, ανώτερο όριο, απαραίτητο για να απολαύσουν τα οφέλη 
της προσθετικής διγλωσσίας. Άρα, η ανάπτυξη της πρώτης γλώσσας του μαθητή υφίσταται ως 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη και της δεύτερης γλώσσας και την απόκτηση προσθετικής διγλωσσίας. 
Από την άλλη, αν το παιδί δεν έχει κατακτήσει τη μητρική του γλώσσα τουλάχιστον σε οριακό 
επίπεδο, η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας συνεπάγεται αρνητικά αποτελέσματα τόσο για τη 
γλωσσική όσο και για τη γνωστική του ανάπτυξη. Συνεπώς, τα παιδιά των μειονοτήτων πρέπει να 
διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα, τουλάχιστον ώσπου να φτάσουν στο κατώτατο όριο. 

Συμπερασματικά, η αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών του Cummins προσφέρει τη 
θεωρητική βάση για την απόρριψη της  διδακτικής αρχής της μεγαλύτερης δυνατής έκθεσης στη 
γλώσσα στόχο (maximum exposure) και θέτει τις βάσεις για την εκπόνηση προγραμμάτων 
δίγλωσσης εκπαίδευσης. Φυσικά, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η συσχέτιση της διγλωσσίας με τη 
γλωσσική και γνωστική επίδοση είναι ένα πλέγμα ποικίλων παραμέτρων, που συναρτάται και με το 
ρόλο του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος καθώς και των υπολοίπων μεταβλητών (ηλικία, 
φύλο, προσωπικότητα κ.τ.λ.)  που επηρεάζουν την γλωσσική και νοητική εξέλιξη του ατόμου.  «Το 
μόνο βέβαιο είναι ότι, όταν αναζητά κανείς τις θετικές ή και τις αρνητικές επιπτώσεις της διγλωσσίας, 
οφείλει να λαμβάνει υπόψη το γενικότερο κοινωνιογλωσσικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου 
συντελέστηκε η κατάκτηση των γλωσσών» (Σελλά, 2012). 

1.2 Τα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας 
Ανάλογη του ρυθμού αύξησης του ελληνικού πληθυσμού στη Γερμανία από τη δεκαετία του 

60 κι εξής υπήρξε και η ανάγκη λειτουργίας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τα παιδιά των 
μεταναστών. Αυτή καλύπτεται σήμερα και από 25 αμιγή ελληνικά σχολεία όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης, 9 εκ των οποίων λειτουργούν στην περιοχή της Β. Ρηνανίας- Βεστφαλίας (Απογραφή 
της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, Υ.ΠΑΙ.Θ., Ιανουάριος 2016). Σε αυτά 
υπολογίζεται ότι ο αριθμός των μαθητών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου- πλαισίου 4027 (2011) «το ζήτημα της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι κομβικής σημασίας τόσο για την οργανωμένη 
παρουσία της ελληνικής γλώσσας, παιδείας και πολιτισμού στο σύγχρονο κόσμο…όσο και για την 
υποστήριξη των Ελλήνων της διασποράς στις διαδικασίες μόρφωσης κι ένταξής τους στις κοινωνίες 
υποδοχής κι εγκατάστασης με διατήρηση του γλωσσικού και πολιτισμικού δεσμού και της επαφής 
τους με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της».  Παρόλα αυτά στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι «το 
μοντέλο παροχής ελληνικής παιδείας κι ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό που 
αναπτύχθηκε τα τελευταία κυρίως χρόνια… όχι μόνο αποτυγχάνει να εκπαιδεύσει τα παιδιά του 
εξωτερικού και να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους αλλά συμμετέχει ενδεχομένως και στην 
απομόνωση των Ελλήνων της διασποράς, καθώς δεν τους επιτρέπει να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας εγκατάστασής τους και τους κρατά απομονωμένους και περιθωριοποιημένους, 
με μοναδική διέξοδο την πρόσβαση στο ελληνικό πανεπιστήμιο».  Προτείνεται, λοιπόν, ο εκ νέου 
σχεδιασμός της πολιτικής της Ελλάδας στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με σαφή 
επιδίωξη την ένταξη των Ελλήνων μαθητών σε σχολεία και προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης. 
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Κινδυνεύει, πράγματι, ο ελληνικός μαθητικός πληθυσμός από το ενδεχόμενο της “διπλής 
ημιγλωσσίας” (Χήτα, 2011) και “περιχαρακώνεται στις διαμορφούμενες ελληνικές παράλληλες 
κοινότητες” (Δαμανάκης, 1986, 1998);   

Καθώς τα αριθμητικά και δημογραφικά δεδομένα των Ελλήνων μεταναστών αναμφισβήτητα 
έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια από την έλευση των νεομεταναστών και εφόσον 
επανεξετάζεται και η έννοια της πρώτης και δεύτερης γλώσσας του μαθητή μέσα σε ένα 
πολυγλωσσικό περιβάλλον με παράλληλη αναθεώρηση των αντιλήψεων μας για τις ιδιαιτερότητες 
του διγλωσσικού λόγου, η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να επικαιροποιήσει τα δεδομένα μας και να 
εξάγει συμπεράσματα διαφωτιστικά για τη σύγχρονη ελληνόγλωσση εκπαίδευση του ελληνισμού της 
διασποράς. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
Πληθυσμός στόχος της έρευνας υπήρξαν οι μαθητές που φοιτούν στη βαθμίδα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αμιγώς ελληνικών σχολείων της Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η 
μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επιλογή του ερευνητικού δείγματος προσεγγίζει κατά πολύ τη 
δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα και ειδικότερα την βολική/συμπτωματική δειγματοληψία. 
Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετέχουν 122 μαθητές διαφόρων τάξεων (24 της Α΄ Γυμνασίου, 21 
της Α΄ Λυκείου,  42 της Β΄ Λυκείου και 38 της Γ΄ Λυκείου) της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2015- 2016 στο ελληνικό Γυμνάσιο- Λύκειο Ντίσσελντορφ. 

Η ερευνητική μέθοδος που επελέγη ήταν η ποσοτική προσέγγιση με την κατάρτιση 
ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε ανώνυμα και εθελοντικά από τους μαθητές. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από από 35 δομημένες ερωτήσεις κλειστού τύπου ονομαστικής κυρίως 
κλίμακας, που διερευνούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών, τη διάρκεια παραμονής 
τους στη Γερμανία, την ύπαρξη διγλωσσικού ή πολυγλωσσικού οικογενειακού ή κοινωνικού 
περιβάλλοντος, τα κίνητρα επιλογής της ελληνόγλωσσης σχολικής εκπαίδευσης,  την  ύπαρξη 
ιδιαιτεροτήτων του διγλωσσικού λόγου στην προφορική και γραπτή τους έκφραση, και τέλος  τη 
στάση και την εκτίμηση των ίδιων για τις επιδόσεις τους στα γλωσσικά μαθήματα της ελληνικής και 
και τις γλωσσικές στρατηγικές που βοηθούν περισσότερο στη γλωσσική τους επίδοση. 

Ακολούθησε  η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν με τη βοήθεια του 
πακέτου στατιστικής ανάλυσης δεδομένων Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
Εφαρμόστηκε η περιγραφική ανάλυση για την κατανομή συχνοτήτων και την περιγραφή των 
αριθμητικών δεδομένων και η επαγωγική στατιστική για την συσχέτιση μεταβλητών και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Η περιγραφική προσέγγιση κατέδειξε ότι στα εν λόγω σχολεία φοιτούν μαθητές κυρίως 

ελληνικής καταγωγής, με εξαίρεση μια μικρή μειοψηφία που προέρχεται από μικτές οικογένειες. Το 
μορφωτικό επίπεδο των γονέων ποικίλει, με τους περισσότερους να έχουν ολοκληρώσει τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ σημαντικά είναι τα ποσοστά αποφοίτων της ανώτερης (34,4% και 
26,2% για πατέρες και μητέρες) και ανώτατης εκπαίδευσης (16,4% και 21,3% αντίστοιχα). Το 51,6% 
των μαθητών διαμένουν στη Γερμανία πέραν της πενταετίας ενώ το 48,4% μετοίκησαν πρόσφατα. 

Το 85,3% των μαθητών θεωρούν τους εαυτούς τους δίγλωσσους ή πολύγλωσσους, μιλώντας 
εκτός από την ελληνική, κυρίως τη γερμανική γλώσσα (65,6%) ή επιπρόσθετα και την αγγλική, την 
πολωνική, την τουρκική, τη ρουμάνικη, την αλβανική ή τη ρώσικη (19,7%).  Θεωρούν, ωστόσο, ως 
μητρική τους γλώσσα την ελληνική (95,1%) και τη χρησιμοποιούν στις περισσότερες επικοινωνιακές 
περιστάσεις με τους ομοεθνείς τους. Ωστόσο, αξιοπρόσεκτο είναι το ότι ένα σημαντικό μέρος των 
μαθητών χρησιμοποιεί σχεδόν εξίσου και τις δύο γλώσσες σε περιβάλλον συνομηλίκων τους. 
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Πίνακας 5: Κατανομή μαθητών με βάση τη γλώσσα χρήσης σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση 

 
 Μόνο 

ελληνικά 
Μόνο 
γερμανικά 

Και τα 
δύο 

Άλλο 

Όταν έχουμε Γερμανούς 
επισκέπτες 

8,2% 43,4% 43,4% 4,9% 

Όταν έχουμε Έλληνες επισκέπτες 83,6% 0,8% 15,6%  
Ώρα φαγητού 77,9% 0,8% 17,2 4,1 
Στα ψώνια 59% 4,9% 34,% 1,6% 
Στη βόλτα 60,7% 1,6% 36,1% 1,6% 
Στην εκκλησία 90,2  7,4 1,6 
Στο σχολείο την ώρα του 
μαθήματος 

73%  26,2% 0,8% 

Στο σχολείο την ώρα του 
διαλείμματος 

59,8% 0,8% 39,3%  

Με τους συγγενείς μου 73,8% 1,6% 23% 1,6% 
Στις διακοπές την Ελλάδα 83,6%  16,4%  
Σε γερμανικές υπηρεσίες 4,1% 77% 8,2% 0,7% 
 
Το ένα τρίτο των μαθητών (32,8%) δηλώνει ότι έμαθε και τις δύο γλώσσες συγχρόνως, οπότε 

μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτόχρονη διγλωσσία (Baker & Jones, 1996) που αφορά τα παιδιά 
δεύτερης γενιάς μεταναστών και μικτών οικογενειών. Το μισό περίπου έμαθε τη δεύτερή του γλώσσα 
στο σχολείο στη Γερμανία ή στην Ελλάδα σε προεφηβικό στάδιο (πρώιμη διαδοχική διγλωσσία- 
παιδιά νεομεταναστών), ενώ οι οι υπόλοιποι μαθητές εκτέθηκαν στη δεύτερη γλώσσα μετά την 
πρόσφατη μετακίνησή τους στη Γερμανία, οπότε εντάσσονται στην κατηγορία της μεταγενέστερης 
διαδοχικής διγλωσσίας (Τριάρχη- Herrmann, 2000) ή είναι μονόγλωσσοι. Παράλληλα, η πλειοψηφία 
των μαθητών (58,2%) θεωρεί ότι έμαθε τη δεύτερή της γλώσσα ταυτόχρονα και με τη διδασκαλία 
και με την αλληλεπίδρασή της με άλλους ανθρώπους, ενώ το 26,2%  μόνο με τη διδασκαλία και το 
15,6% με την αλληλεπίδραση. 

Η πλειονότητα των μαθητών (61,5%) αξιολογεί ως εξίσου χρήσιμες και τις δύο γλώσσες. 
Επέλεξε, ωστόσο, να φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο είτε με την προσδοκία επιστροφής στην πατρίδα 
για σπουδές ή μόνιμη εγκατάσταση, είτε για λόγους γλωσσικής και πολιτιστικής συνέχειας. 

 

Πίνακας 6: Κατανομή μαθητών με βάση τα κίνητρα επιλογής ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης 

 
Επιστροφή στην Ελλάδα 19,7 
Πολιτιστική κληρονομιά 22,1 
Σπουδές στην Ελλάδα 33,6 
Φόβος ανεπάρκειας στη γερμανική 10,7 
Άλλο 13,9 

 
Σε αυτό το σημείο, αξιοσημείωτα φαίνονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τη συγκριτική 

εξέταση ανάμεσα στα έτη παραμονής των μαθητών στη Γερμανία και στα κίνητρα επιλογής της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Έτσι, η πλειοψηφία των νεοαφιχθέντων μαθητών (έως 5 χρόνια 
παραμονής) φέρεται να επέλεξε το ελληνικό σχολείο κυρίως με την ελπίδα της επιστροφής στην 
Ελλάδα. Αντίθετα, στους διαμένοντες στη Γερμανία πέραν της δεκαετίας το παραπάνω κίνητρο 
υποχωρεί αισθητά, ενώ κυριαρχεί η προοπτική των προσωρινών σπουδών στην Ελλάδα και η 
διατήρησης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο φόβος της 
ανεπάρκειας για τη γερμανική εκπαίδευση φαίνεται να αφορά κυρίως στους μαθητές που 
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συμπληρώνουν 5-10 χρόνια παραμονής, καθώς ενδεχομένως δεν έχουν εδραιώσει ακόμα ψυχολογικά 
τη θέση τους σε καμία από τις δύο χώρες και υποφέρουν από ανασφάλεια. 

 
Σχήμα 1: Διάρκεια παραμονής στη Γερμανία και κίνητρα επιλογής του ελληνικού σχολείου 

 
Οι περισσότερες δυσκολίες των μαθητών (48,4%) εντοπίζονται στη χρήση της γερμανικής 

γλώσσας (ομιλία, κατανόηση, γραφή, ανάγνωση) παρά της ελληνικής. Αξιοπρόσεκτο είναι, ωστόσο, 
ότι το ποσοστό αυτό συμπίπτει επακριβώς με το ποσοστό μαθητών που διαμένουν λιγότερο από 5 
χρόνια στη Γερμανία.  Οι δυσκολίες μειώνονται όσο αυξάνονται τα έτη παραμονής τους, χωρίς να 
πλήττονται ιδιαίτερα οι δεξιότητες της ελληνικής, στις οποίες φαίνεται να υστερεί μόλις το 2,5% του 
συνόλoυ των μαθητών (προσθετική διγλωσσία) (Baker, 1996 ). 

 

Πίνακας 7: Έτη παραμονής στη Γερμανία και γλωσσικές αδυναμίες 

 
Χρόνια παραμονής στη Γερμανία και δυσκολίες 
Έτη 
παραμονής 

                     Δυσκολίες 
ελληνικ 
καταν 

ελλην 
γραφ 

ελλην 
ανάγν 

γερμ. 
ομιλί
α 

γερμ 
καταν 

γερμ 
γραφ 

Κατ
αν.δ
ύο 

Καμ
ία 

ελληνικ
ά 
παντού 

γερμαν
.παντο
ύ 

Έως 5 0,0% 0,0% 0,0% 11,9
% 

0,0% 6,8% 0,0
% 

0,0
% 

1,7% 79,7% 

Έως 10 
 

0,0% 0,0% 0,0% 14,3
% 

0,0% 28,6
% 

0,0
% 

28,6
% 

0,0% 28,6% 

Έως 15 
 

4,5% 4,5% 4,5% 27,3
% 

0,0% 4,5% 4,5
% 

31,8
% 

0,0% 18,2% 

15 και 
 

11,1% 11,1
% 

3,7% 3,7% 3,7% 0,0% 0,0
% 

44,4
% 

7,4% 14,8% 

Συ 3,3% 3,3% 1,6% 13,1
% 

0,8% 7,4% 0,8
% 

18,9
% 

2,5% 48,4% 

 
Η λεπτομερέστερη ανίχνευση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στις δεξιότητες 

της ελληνικής (κατανόηση λέξεων ή τμημάτων του κειμένου, ορθογραφία, ή παρουσίαση ενός 
θέματος σε συνεχόμενο λόγο) δεν επιβεβαιώνει καμία ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στη διγλωσσία  και 
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στη γλωσσική υστέρηση στην ελληνική. Πράγματι, το 25,8% των δίγλωσσων/ πολύγλωσσων 
μαθητών φαίνονται να αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες στην ελληνική, το ίδιο, όμως, συμβαίνει 
και με το 33,3% των μονόγλωσσων μαθητών. Μάλιστα, είναι αξιοπρόσεκτο ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των δίγλωσσων μαθητών δηλώνει ότι δεν έχει καμία δυσκολία στην ελληνική, ενώ στους 
μονόγλωσσους το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 16,7%. 

 

Πίνακας 8: Διγλωσσία και δεξιότητες της ελληνικής 

 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διγλωσσικού λόγου (μεταφορά γλωσσικών στοιχείων, 

εναλλαγή κωδίκων) θεωρούνται, επίσης, οικείες πρακτικές στους εν λόγω μαθητές. Όσον αφορά δε 
στις στάσεις και τις επιδόσεις τους στα γλωσσικά μαθήματα δεν προέκυψε καμία σαφής συσχέτιση 
με τη διγλωσσία, καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ δίγλωσσων-μονόγλωσσων 
μαθητών.  

Πίνακας 9: Διγλωσσία και στάσεις προς τα γλωσσικά μαθήματα 

 
γλώσσες εκτός από ελληνική * προτιμήσεις μαθημάτων 

 προτιμήσεις μαθημάτων Σύνολο 
Γλωσσικά Θετικά Άλλα 

Γλώσσες εκτός από 
ελληνική 

Γερμανικά 40,0% 43,8% 16,3% 100,0% 
Άλλη 41,7% 37,5% 20,8% 100,0% 
Καμία 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Σύνολο 39,3% 41,0% 19,7% 100,0% 
 
 

Πίνακας 10: Διγλωσσία και βαθμολογικές επιδόσεις στα γλωσσικά μαθήματα 

 
Γλώσσες εκτός από ελληνική * επιδόσεις  

 Επιδόσεις  
Σύνολο Γλωσσικά Θετικά Άλλα 

Γλώσσες εκτός από 
ελληνική 

Γερμανική  48,8% 41,3% 10,0% 100,0% 
Άλλη  41,7% 37,5% 20,8% 100,0% 
Καμία  33,3% 38,9% 27,8% 100,0% 

Σύνολο  45,1% 40,2% 14,8% 100,0% 

γλώσσα 
Κατ
αν 
νοή
μ 

Ανάγ 
νωση 

Εύρες 
ιδεων 

Παρα
γ 
Κειμ. 

επιλ
ογ 
λέξ 

Ορθ
ο 
γραφ
ί 

καταν 
προφ 

Επικ
οινω
νία 

Παρο
υ 
σίαση 

καμία πολλές 
δυσκο
λιες 

 γερμ 1,3
% 

21,3
% 

3,8% 1,3% 6,3
% 

6,3% 1,3% 1,3
% 

5,0% 32,5
% 

17,5% 

αλλη 0,0
% 

12,5
% 

4,2% 0,0% 8,3
% 

12,5
% 

0,0% 0,0
% 

8,3% 37,5
% 

8,3% 

καμι
α 

0,0
% 

22,2
% 

0,0% 5,6% 0,0
% 

11,1
% 

0,0% 0,0
% 

0,0% 16,7
% 

33,3% 

 συνο
λ 

0,8
% 

19,7
% 

3,3% 1,6% 5,7
% 

8,2% 0,8% 0,8
% 

4,9% 31,1
% 

18,0% 
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Τέλος, ως παράγοντες που κρίνονται ιδιαίτερα επωφελείς για την επίδοσή τους αξιολογούνται 

η θετική στάση του μαθητή απέναντι σε μια νέα γλώσσα ή πολιτισμό (25,4%), η περιέργεια (18,9%), 
η αυτοπεποίθηση (18%), η προσωπικότητα του δασκάλου (14,8%), η υλικοτεχνική υποδομή (13,1%) 
και η γνώση άλλων γλωσσών (8,2%). 

3. Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι στα ελληνικά σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γερμανίας φοιτούν σήμερα μαθητές κυρίως ελληνικής 
καταγωγής. Ένα μικρό ποσοστό συμπεριλαμβάνει και παιδιά μικτών οικογενειών και αλλοεθνών, 
που προφανώς γεννήθηκαν και έλαβαν την αρχική σχολική τους εκπαίδευση στην Ελλάδα, πριν οι 
γονείς τους μετακινηθούν για δεύτερη φορά ως οικονομικοί μετανάστες στη Γερμανία. 

Οι περισσότεροι γονείς έχουν ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση κι αρκετοί  κατέχουν 
τίτλους ανώτερης κι ανώτατης. Αυτό, ενδεχομένως, σημαίνει ότι έχει επέλθει άνοδος του 
μορφωτικού επιπέδου των γονέων είτε πρόκειται για μετανάστες δεύτερης γενιάς που ανήλθαν 
μορφωτικά και οικονομικοκοινωνικά στη γερμανική κοινωνία είτε για νεομετανάστες με ειδίκευση 
και πτυχία. 

Η ελληνική θεωρείται ως  μητρική γλώσσα από την συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, 
αντίληψη που προφανώς ενισχύεται από το συναίσθημα εθνικής ταυτότητας,  τα ισχυρά κοινωνικά 
δίκτυα του ελληνισμού της διασποράς και την αίσθηση ομάδας που προσφέρει η σχολική κοινότητα. 
Ωστόσο, παρόλο που αυτή κυριαρχεί στις πλείστες επικοινωνιακές περιστάσεις που σχετίζονται με 
ομοεθνείς, στην επικοινωνία κυρίως με τους συνομηλίκους τους ένα σημαντικό ποσοστό των 
μαθητών επιλέγει να μιλήσει και τις δύο γλώσσες.  Μάλλον, λοιπόν, η κατάσταση έχει αρχίσει να 
διαφοροποιείται αισθητά υπέρ της γλώσσας της χώρας υποδοχής που σταδιακά τείνει να 
διαδραματίζει ισότιμο ρόλο με τη μητρική, τουλάχιστον στις ανεπίσημες επικοινωνιακές 
περιστάσεις. 

Γενικότερα, η πλειοψηφία των μαθητών εκφράζει θετική στάση απέναντι και στις δύο 
γλώσσες και τις αξιολογεί ως εξίσου χρήσιμες. Βασικότερο κίνητρο της  φοίτησης στο ελληνικό 
σχολείο όντως φαίνεται να είναι η πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως δηλώνεται και στην 
αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου-πλαισίου 4027/2011.  Όμως δεν είναι και το μοναδικό. Ως 
ιδιαίτερα σημαντικά κίνητρα σημειώνονται και η ελπίδα επιστροφής στην πατρίδα ή η επιθυμία 
διατήρησης της γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Όσον αφορά στο τελευταίο, μπορούμε 
εύλογα να συμπεράνουμε ότι η επιλογή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης δεν καθιστά, τουλάχιστον 
για μια σημαντική μερίδα μαθητών, απαγορευτική την ένταξή τους στη γερμανική εκπαίδευση  και 
κοινωνία ούτε συνεπάγεται αυτόματα ανεπάρκεια στη γερμανική γλώσσα, απομόνωση ή 
περιθωριοποίηση.  

Αναμφίβολα, οι περισσότερες δυσκολίες των μαθητών φαίνεται να σχετίζονται με τη χρήση 
της γερμανικής γλώσσας, παρόλο που αυτές υποχωρούν όσο αυξάνεται το διάστημα παραμονής τους 
στη Γερμανία, χωρίς να εμφανίζονται ιδιαίτερα προβλήματα στις γλωσσικές δεξιότητες της 
ελληνικής παρά μόνο σε ένα μικρό ποσοστό μαθητών. Άρα, κυρίως μπορούμε να κάνουμε λόγο για 
προσθετική διγλωσσία και πολύ λιγότερο για αφαιρετική.  Από την άλλη, περίπου το ένα πέμπτο των 
μαθητών δε φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα σε καμία από τις δύο γλώσσες, οπότε μπορούμε να 
μιλήσουμε για ισορροπημένη ή αμφιδύναμη διγλωσσία, σε ποσοστά μάλιστα που αυξάνονται 
ανάλογα με το διάστημα της διαμονής στο εξωτερικό.   

Στην ερώτηση σχετικά με τις ειδικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στις 
δεξιότητες της ελληνικής, τα δύο τρίτα αισθάνθηκαν υποχρεωμένα να αναφέρουν πολλαπλές 
αδυναμίες. Ωστόσο, δεν προκύπτει σχέση ανάμεσα στη διγλωσσία/ πολυγλωσσία και στις γλωσσικές 
δυσκολίες των μαθητών, αφού αυτές φαίνονται να αφορούν εξίσου, κάποιες φορές ίσως και 
περισσότερο, τους μονόγλωσσους μαθητές. Ενδεχομένως, λοιπόν, θα έπρεπε να τις αποδώσουμε σε 
άλλους μαθησιακούς ατομικούς ή κοινωνικούς παράγοντες. 
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Συνεχίζοντας, από την παρούσα έρευνα δεν αποδείχτηκε να υπάρχει εμφανής συσχέτιση 
ανάμεσα στη διγλωσσία/ πολυγλωσσία και τις στάσεις και τις επιδόσεις των μαθητών στα γλωσσικά 
μαθήματα της ελληνικής. Πράγματι, ένα υψηλό ποσοστό των δίγλωσσων προτιμούν τα γλωσσικά 
μαθήματα έναντι των θετικών ή των άλλων και μάλιστα οι επιδόσεις τους σε αυτά φαίνονται να είναι 
καλύτερες από αυτές των μονόγλωσσων. Καθώς, όμως, οι διαφορές μεταξύ δίγλωσσων -
μονόγλωσσων μαθητών δεν φαίνονται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές, το πιθανότερο είναι να 
οφείλονται σε άλλους παράγοντες (π.χ. κλίσεις ή δημογραφικά χαρακτηριστικά) κι όχι στις 
γλωσσικές τους δεξιότητες. 

Τέλος, ποικίλοι είναι οι παράγοντες που βοηθούν τους μαθητές στη γλωσσική τους επίδοση 
με κυρίαρχη τη θετική στάση απέναντι σε μια νέα γλώσσα ή πολιτισμό. Εν γένει, τα ευρήματα της 
έρευνας καταδεικνύουν ότι οι μαθητές στην πλειονότητά τους διαθέτουν κι εσωτερικά κίνητρα 
ενσωμάτωσης που τους παροτρύνουν στην απόκτηση μιας δεύτερης γλώσσας (Ellis, 1994) αλλά και 
συνείδηση κι εκτίμηση της πολιτιστικής της ιδιομορφίας, γεγονός που αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για τη διατήρηση της μητρικής γλώσσας. Φαίνεται πως η γενιά αυτή είναι περισσότερο 
πρόθυμη, τουλάχιστον σε σχέση με την προηγούμενη (μετανάστες πρώτης γενιάς, χαμηλού 
μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου)  να ενσωματωθεί στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα της 
νέας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, διατηρώντας, όμως, παράλληλα και την εθνική της 
ιδιαιτερότητα. Όπως διαφαίνετα τα ενδεχόμενα της διπλής ημιγλωσσίας και της αφαιρετικής 
διγλωσσίας σταδιακά υποχωρούν και μπορούμε να ευελπιστούμε για τη γλωσσική  πορεία των 
ομογενών μαθητών και την ικανότητά τους να χειριστούν τώρα ή στο άμεσο μέλλον επαρκώς δύο  ή 
και περισσότερες γλώσσες. 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 
Πατσιλιά Παρασκευή 

Msc Επιστήμες της Αγωγής 
Κάτοχος Διπλώματος ΑΣΠΑΙΤΕ 

Πτυχιούχος Διοικητικής Τεχνολογίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 
 

Περίληψη  
Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η σύνδεση του ενεργού πολίτη με την κοινοτική προσέγγιση 

της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εστιάζει στην ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου και κοινότητας, 
ώστε να αποκαλύψει και να αναλύσει ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την προώθηση της 
ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στις κοινωνικές και κοινοτικές διεργασίες. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, ήταν η Έρευνα Δράσης και εφαρμόστηκε στο 
πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που επικεντρωνόταν στη δημιουργία κατάλληλων οδικών 
συνθηκών και στην καλλιέργεια σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς. Η διερεύνηση της 
συνεργασίας σχολείου και κοινότητας, κάτω από το πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής στο κοινωνικό 
και τοπικό περιβάλλον, οδήγησε στα εξής υποερωτήματα: 

1ο) Ποιες διαστάσεις και χαρακτηριστικά της ιδιότητας του πολίτη συμβάλλουν στην ενεργό 
του συμμετοχή στην κοινότητα; και 2ο) Ποιοι παράγοντες ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής 
εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον; 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας επισήμανε ότι εκπαιδευτικές δράσεις που 
αποσκοπούν στη συσχέτιση και αλληλεπίδραση των τριών διαστάσεων της ιδιότητας του πολίτη 
(συναισθηματική, γνωστική, πρακτική) σε συνδυασμό με την καλλιέργεια των χαρακτηριστικών του, 
συμβάλλουν θετικά και αποτελεσματικά στην ενεργό του συμμετοχή στην κοινότητα. Συνάμα, 
ανέδειξε ότι η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, η ανάπτυξη κοινωνικής συμπεριφοράς, η εμπλοκή 
των γονέων στις εκπαιδευτικές δράσεις, η δημιουργία των κοινοτήτων μάθησης, η υιοθέτηση καλών 
πρακτικών, οι δράσεις του εθελοντισμού, η θετική στάση της ηγεσίας, η καλή διάθεση και άμεση 
ανταπόκριση των μελών και φορέων της τοπικής κοινωνίας, ο καθοριστικός χαρακτήρας της έρευνας 
δράσης και τέλος η κουλτούρα της κοινοτικής εκπαίδευσης ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής 
εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον.  
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Λέξεις κλειδιά: ενεργός πολίτης, κοινοτική εκπαίδευση, γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, 

αξίες  

1. Εισαγωγή 
Η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και στη κοινότητα, μέσα σε ένα σκηνικό αλλαγών και 

ραγδαίων εξελίξεων, αποτελεί μια ουσιαστική, αποτελεσματική και αειφορική διαδικασία μάθησης. 
Η διαδικασία αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός δεσμού μεταξύ σχολείου και κοινότητας, με 
κινητήριο δύναμη την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή του ατόμου, προκειμένου να βελτιώσει τις 
συνθήκες της ποιότητας ζωής στο ιδιαίτερο πλαίσιο όπου ζει και δραστηριοποιείται (Uzzell, Rutland 
& Whistance, 1995).   

  Ο πολίτης εμπλέκεται σε μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, μέσα στη σφαίρα των 
ιδιαίτερων πραγματικοτήτων, αναπτύσσει ατομική πρωτοβουλία και δεσμεύεται για την δημιουργία 
ενός καλύτερου μέλλοντος (Unesco, 1978).Οι συμμετέχοντες (σχολείο, μαθητές, γονείς, μέλη της 
κοινότητας) σε μια τέτοια συνεργασία κινούνται με το σκεπτικό ότι η αναβάθμιση των καθημερινών 
συνθηκών του τοπικού τους περιβάλλοντος είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας και υπεύθυνης 
δράσης και όχι ατομικής προσπάθειας. Κατόπιν τούτου διαμορφώνονται δίκτυα αποτελεσματικής 
επικοινωνίας, αλληλοϋποστήριξης και αλληλεπίδρασης (Liu & Kaplan, 2006˙ Ballantyne, Fien & 
Packer, 2001).  

Ειδικότερα, οι θεμέλιοι λίθοι του CoDeS εστιάζουν στη συμμετοχή, επικοινωνία, μάθηση, 
δράση, όραμα, πόροι και έρευνα και τους ορίζουν ως σημαντικούς παράγοντες που ευνοούν την 
επιτυχημένη ανάπτυξη συνεργασιών σχολείου και κοινότητας ( Espinet & Ζαχαρίου, 2014).   

Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη (citizenship) βρίσκεται στη συμβολή των πολιτικών, ηθικών 
και κοινωνικών εξελίξεων της σύγχρονης εποχής. Τέτοιες εξελίξεις απαιτούν ένα ολιστικό όραμα, 
κοινές αξίες και ένα πολιτικό πλαίσιο ικανό να προωθήσει τη μεγαλύτερη πρόκληση σε όλα τα 
επίπεδα (Crick, 2000). Eκείνο ίσως που οριοθετεί την έννοια της πολιτότητας (citizenship) είναι ότι 
ο πολίτης συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά, πολιτικά και τοπικά δρώμενα και προσπαθεί με την 
ενεργό συμμετοχή να εστιάσει στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα των ενεργειών του (Glover, 
2004). 

Η έννοια της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη, μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, 
συσχετίζεται από το πόσο το άτομο αισθάνεται ότι ανήκει σε μια κοινωνία και κατά πόσο το αίσθημα 
αυτό είναι έντονο, ώστε να του υπαγορεύει αφοσίωση, δέσμευση, ηθικές αξίες, κοινωνική ταυτότητα 
και ένταξη σε αυτή. Εδώ κάνουμε λόγο για τη συναισθηματική διάσταση της έννοιας του ενεργού 
πολίτη (Ε.Κ., 2007). Παράλληλα, οι πολίτες χρήζουν πληροφόρησης και γνώσης, για να μπορέσουν 
να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους, ως άτομα που σκέφτονται και ενεργούν για το κοινό καλό. Η γνώση 
είναι ένας πρωτογενής τρόπος κατανόησης και προσέγγισης του κόσμου, η πληροφορία μας βοηθάει 
να τυποποιήσουμε και να διαχειριστούμε την παραχθείσα γνώση, και οι δύο συνιστώσες 
δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας και σιγουριάς για τον πολίτη (Τσαούσης, 2009). 

  Η παραπάνω προσέγγιση αναφέρεται στην γνωστική διάσταση της ενεργούς πολιτότητας. 
Τέλος με τη συμμετοχή του ο πολίτης σε διεργασίες που αφορούν τα κοινά, δραστηριοποιείται, 
κινητοποιείται και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτάει εμπειρία. Αυτή είναι η πρακτική διάσταση της 
ενεργούς πολιτότητας (E.K., 2007). Το ζητούμενο είναι η συνύπαρξη των τριών διαστάσεων και εδώ 
είναι σημαντικός ο ρόλος της εκπαίδευσης που οφείλει να αναπτύξει την υγιή πολιτότητα, δίνοντας 
βάση όχι μόνο στη ειρηνική συμβίωση πολυπολιτισμικών κοινωνιών, αλλά κυρίως στην αποδοχή 
του ίδιου του εαυτού (Παναγίδης, 2007).  

 Από την άλλη, καθώς μεταλλάσσεται η κοινωνία, μεταλλάσσονται και οι κοινότητες από τις 
οποίες αποτελείται αυτή η κοινωνία. Η κοινοτική εκπαίδευση χρειάζεται να ανταποκρίνεται στις 
εμπειρίες και τις προσδοκίες των μελών της κοινότητας στην οποία απευθύνεται και να 
επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην πραγματικότητα τους 
(Martin, 1993). Η «κοινοτική ανάπτυξη» ή «κοινοτική εμψύχωση», είναι μια μέθοδος παρέμβασης 
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που ενδυναμώνει τις κοινότητες, βοηθώντας τες να εκφράσουν και να προωθήσουν τα συμφέροντά 
τους μέσω της οικοδόμησης κοινωνικών δικτύων και την προώθηση της συλλογικής δράσης. 
Στοχεύει στην οικοδόμηση ενεργών και βιώσιμων κοινοτήτων και βασίζεται στην κοινωνική 
δικαιοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό, έχει να κάνει με την αλλαγή των δομών εξουσίας που 
εμποδίζουν τους ανθρώπους να συνδράμουν στις εξελίξεις που επηρεάζουν τη ζωή τους (Standing 
Conference for Community Development (SCCD), 2001). 

  H κοινοτική εκπαίδευση είναι μια απάντηση στις συγκεκριμένες αδυναμίες των 
παραδοσιακών ιδρυμάτων, γιατί η μάθηση είναι συνεχής, καινούριες και πρωτοπόρες ιδέες 
εφαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες και δημιουργείται άμεση σχέση θεωρίας και πράξης, μέσα 
από κοινωνικές και τοπικές δράσεις (Zimmer 1998: 5-6, όπως αναφ. στο Μπέτσας, 2007).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
Η επιλογή της Έρευνας Δράσης (ΕΔ) και συγκεκριμένα μιας τεχνικής που προσφέρεται ως 

ερευνητική μέθοδο στην παρούσα έρευνα, γίνεται το μέσο για την ανάπτυξη και καλλιέργεια 
συνεργατικών σχέσεων μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, εντός και εκτός σχολείου. 
Παράλληλα, οι ερευνητές-εκπαιδευτικοί στην ΕΔ ασχολούνται με την αλλαγή των καταστάσεων και 
όχι απλώς και μόνο με την ερμηνεία τους, το οποίο επιδιώκεται στην εν λόγω έρευνα (Carr & 
Kemmis, 1986). Ακόμη, αναπτύσσεται η συνεργασία, η συλλογικότητα, η κριτική, ο αναστοχασμός 
(Day, 2003), πραγματοποιούνται εναλλακτικές στρατηγικές και πρακτικές (Mοrtimore & Mortimore, 
1991) και έρχονται κοντά γνώση και εμπειρία (Atkin, 1989˙ Sanford, 1970), ώστε να λυθούν σχολικά 
και κοινωνικά προβλήματα, αντικείμενο το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και ενδιαφέροντος στην 
παρούσα ερευνητική κατάσταση.  

  Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ΕΔ, μέσα από μια συστηματική διαδικασία 
διερεύνησης, ξεκινά την επεξεργασία μικρών παρεμβάσεων ή αλλαγών, για να προχωρήσει σε πιο 
εκτεταμένες τροποποιήσεις και στη συνέχεια, να οδηγηθεί σε ευρύτερες αναθεωρήσεις και 
μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο τάξης, σχολείου ή γενικότερων πρακτικών (Kemmis & McTaggart, 1992˙ 
Adelman, 1993).  

  Ακολουθώντας λοιπόν, στην παρούσα εργασία το μοντέλο της κυκλικής σπειροειδούς μορφής 
του OERI (2000), η οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας, σύμφωνα με τις διαδοχικά επάλληλες 
φάσεις της ΕΔ, επιδρά θετικά και εποικοδομητικά στην επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων στη 
διερευνητική διαδικασία. Παράλληλα, διευκολύνει τη συμμετοχή των μαθητών, των γονέων και 
γενικότερα της τοπικής κοινωνίας με απώτερο στόχο τη βελτίωση και καλυτέρευση του 
περιβάλλοντός τους, που δρουν σε πραγματικές καταστάσεις και συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες. Η 

σπειροειδής διαδικασία της ΕΔ προσεγγίζεται ως εξής : 
 

Κοινοτική Εκπαίδευση 

Ενεργός Πολίτης 

Σχήμα 1 : Mοντέλο έρευνας ΕΔ (Office of Educational Research and Improvement (OERI, 2000) 
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1.Σχεδιασμός παρέμβασης-Εντοπισμός αφετηρίας 
2.Συλλογή δεδομένων 
3.Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών δράσης 
4.Εφαρμογή  πλάνων δράσης 
5. Αναθεώρηση-Αναστοχασμός 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 1 : Mοντέλο έρευνας ΕΔ (Office of Educational Research and Improvement (OERI, 2000) 

2.2. Οι συντελεστές της ερευνητικής διαδικασίας 
Η έρευνα έλαβε χώρα σε ένα δημοτικό σχολείο του Δήμου Κοζάνης καθόλη τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου, των μαθητών, των γονέων, μελών 
και φορέων της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνήτρια συμμετέχει στην ερευνητική 
διαδικασία με ρόλο “εκπαιδευτικού ερευνητή”. Εξοικειώνεται σταδιακά με τη μεθοδολογία της ΕΔ 
και τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων, διευρύνει το εκπαιδευτικό της έργο, εξετάζει τις 
εναλλακτικές που μπορεί να προκύψουν, αναστοχάζεται και επανασχεδιάζει. Ακόμα εστιάζει στην 
καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών σε θέματα συνεργασίας, ενθαρρύνει τους 
μαθητές να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναμένει και δημιουργεί τις 
συνθήκες συμμετοχής των γονέων και της ευρύτερης κοινότητας και θέτει τις προϋποθέσεις για την 
εξέλιξη των επόμενων σταδίων τις έρευνας. 

  Οι μαθητές (E’ Δημοτικού, η οποία αποτελείται από 11 αγόρια και 4 κορίτσια) του σχολείου 
και οι γονείς τους συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία με ρόλο ενεργητικό. Οι μαθητές 
μπαίνουν μπροστά σε προβληματισμούς, υποβάλλουν τον εαυτό τους σε κριτική και αναστοχαστική 
θεώρηση των καθημερινών τους συνηθειών σχετικά με την κυκλοφοριακή τους συμπεριφορά, 
ξαναπροσαρμόζουν τις κυκλοφοριακές τους συνήθειες σε νέα δεδομένα, μεταφέρουν τη νέα γνώση 

Δεύτερος Κύκλος 
Συνεργασία της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας 
με την ερευνητική ομάδα επιδιώκοντας  
τη συμμετοχή των μαθητών  
στην ερευνητική διαδικασία   
και συγκρότηση ερευνητικής ομάδας 
 

Πρώτος Κύκλος 
Συνεργασία της ερευνήτριας  
με το ανθρώπινο δυναμικό  
της σχολικής ομάδας  και ενημέρωση  
για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Τρίτος κύκλος 
Συνεργασία της ερευνητικής ομάδας  
με τους γονείς και συμμετοχή των γονέων στις δράσεις. 

Τέταρτος Κύκλος 
Συνεργασία της ερευνητικής ομάδας  
με μέλη και φορείς της  ευρύτερης κοινότητας. 
 
Πέμπτος Κύκλος 
Αποτίμηση -Αξιολόγηση   
όλων των παραπάνω ενεργειών- δράσεων 
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στο σπίτι στους γονείς τους και αποκτούν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με την τοπική 
κοινότητα. Συνάμα, αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στο να κοινοποιήσουν το έργο τους και να 
ευαισθητοποιήσουν την ευρύτερη κοινότητα. 

  Ο κριτικός φίλος/η (criticalfriend), στη συγκεκριμένη έρευνα, παρέχει υποστηρικτική βοήθεια 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, συζητά με την εκπαιδευτικό τα θέματα που προκύπτουν κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος και βοηθά να αποκτήσει η εκπαιδευτικός αμερόληπτη και κριτική 
στάση απέναντι σε έναν εκπαιδευτικό προβληματισμό. Ταυτόχρονα, η αξία του ρόλου του 
επικαιροποιεί σε μεγάλο βαθμό την εγκυρότητα της έρευνας (Kennedy, 1997: 21˙ Whitehead, 1989: 
41-52) . Σε όλες τις φάσεις της ΕΔ έχει ενεργό ρόλο, αλληλεπιδρά, αναπτύσσει διάλογο με τη 
ερευνήτρια, προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις, ασκεί κριτική στις ιδέες της ερευνήτριας και της 
εκπαιδευτικής ομάδας, συλλέγει δεδομένα 

2.3. Μέσα συλλογής των δεδομένων  
  Στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας υιοθετούνται και ακολουθούνται κάποιες εκπαιδευτικές 

τεχνικές που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών, τη συνεργασία, τη διερευνητική μάθηση, την 
ενεργό συμμετοχή και την ανάπτυξη κριτικού στοχασμού. Στην παρούσα εργασία οι τεχνικές 
συλλογής δεδομένων που αξιοποιούνται με βάση τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας είναι: το 
ημερολόγιο, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η συστηματική παρατήρηση, η μέθοδος project, το 
παιχνίδι ρόλων, οι βιωματικές ασκήσεις, ο καταιγισμός ιδεών, το portfolio, η διάχυση καλών 
πρακτικών και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις- συνεντεύξεις με ειδικούς φορείς της κοινότητας. Την 
εγκυρότητα των δεδομένων που συλλέγονται ενισχύει η μέθοδος του “τριγωνισμού”, της τριπλής 
δηλαδή διασταύρωσης των στοιχείων. Η συγκεκριμένη στρατηγική αφορά την αντιπαράθεση και τη 
σύγκριση διαφορετικών περιγραφών της ίδιας κατάστασης, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός-ερευνητής να 
μπορεί να κατανοήσει και να περιγράψει το υπό εξέταση ζήτημα με μεγαλύτερη πληρότητα, να 
αποφύγει παρερμηνείες που συνδέονται με προσωπικές προκαταλήψεις και να περιορίσει τα 
μειονεκτήματα-προβλήματα που συνδέονται με τις επιμέρους διαφορετικές μεθοδολογίες (Maycut 
& Morehouse, 1994). 

3. Αποτελέσματα της έρευνας  
Η καλλιέργεια στάσεων και αξιών του ενεργού πολίτη, ώστε να συμμετέχει περισσότερο και 

αποτελεσματικότερα στην κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ζωή του τόπου, δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για ένα σχολείο έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας. 
Αρκεί στο παραπάνω εγχείρημα να προστεθεί και η αξία της κοινοτικής εκπαίδευσης, όπου κάτω 
από το πλαίσιο της δια βίου μάθησης συμβάλλει στη διευθέτηση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προβλημάτων που απασχολούν του πολίτες 

  Τα συμπεράσματα της έρευνας επικεντρώνονται στις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της 
ιδιότητας του πολίτη που συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή του στην κοινότητα και στους 
παράγοντες που ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον, κάτω από 
το πλαίσιο ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων και δεσμών μεταξύ σχολείου και κοινότητας. Μέσα 
από διάφορες μορφές συνεργασίας με μέλη και φορείς της τοπικής κοινωνίας, ο ενεργός πολίτης 
δραστηριοποιείται και ενεργοποιείται και αναζητά πρακτικές που τον οδηγούν να αποκτήσει αξίες 
που επιβάλλουν οι προσταγές της σύγχρονης κοινωνίας (ισότητα, αλληλεγγύη, εθελοντισμός, 
σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον).   

  Παράλληλα, συμπεραίνουμε ότι η συνεργασία σχολείου και κοινότητας ενισχύει το κύρος του 
σχολείου προς τα έξω και αξιοποιεί εναλλακτικές προσεγγίσεις της μάθησης και καινοτόμες δράσεις, 
σε χώρους εκτός σχολείου και με άλλους κοινωνικούς φορείς και πρόσωπα. Αν και η φύση της 
έρευνας δράσης δε συνιστά στατιστική ανάλυση των δεδομένων, ωστόσο αναδεικνύονται μέσα από 
τα πορίσματα της έρευνας οριοθετήσεις και νοηματοδοτήσεις σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 Κάτω από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 
προκύπτει ότι οι τρεις διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη (συναισθηματική, γνωστική και πρακτική) 



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

258 

κατέχουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην πορεία εξέλιξης της έρευνας. Η πρώτη διάσταση, η 
συναισθηματική δείχνει έντονο το αίσθημα του ατόμου ότι ανήκει κάπου και συνδέεται στενά με την 
προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης. Υπάρχει έντονα η 
διάθεση του ατόμου, κάτω από κοινές αξίες και οράματα, να αλλάξει ό,τι δεν το ικανοποιεί. Οι 
μαθητές κάτω από το πνεύμα της ομαδικής εργασίας εκπαιδεύονται να συνεργάζονται με την 
ερευνήτρια, αλλά και μεταξύ τους. Καλλιεργούνται κοινωνικές συμπεριφορές και δεξιότητες που 
τους καθιστούν ικανά και αποτελεσματικά μέλη της κοινότητας. Έτσι αξίες όπως, εμπιστοσύνη, 
αλληλοεκτίμηση, αλληλοσεβασμός, αναγνώριση της βοήθειας και της προσφοράς έρχονται στην 
επιφάνεια και αμβλύνουν  τον εγωισμό και τον ανταγωνισμό.  

 Η δεύτερη διάσταση, η γνωστική αναδύεται μέσα από το τρίπτυχο της συνεργασίας μαθητές-
οικογένεια-κοινότητα. Ο πολίτης έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον, 
από το οικογενειακό και από το κοινοτικό, αισθάνεται αυτοπεποίθηση, σιγουριά και νιώθει έτοιμος 
να δραστηριοποιηθεί για να επέμβει στο κοινωνικό, πολιτισμικό και σχολικό του περιβάλλον, ώστε 
να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Καθώς οι 
δραστηριότητες διαδέχονται η μία την άλλη, οι μαθητές αρχίζουν να αναπτύσσουν δικούς τρόπους 
επικοινωνίας, προκειμένου να διευκολύνεται η κοινή τους εργασία. Επίσης, οι γονείς ως 
επαγγελματίες (το κάλεσμα σχολικού τροχονόμου στην τάξη), έχοντας τον ρόλο του επιμορφωτή, 
παρέχουν διαφωτιστικές πληροφορίες στο θέμα και παρακινούν τους μαθητές να αποφεύγουν 
λανθασμένες κυκλοφοριακές συμπεριφορές. Συνάμα, φορείς της ευρύτερης κοινότητας όπως η 
Δημοτική Αστυνομία, η οποία επίσης παρέχει στους μαθητές θεωρητικές γνώσεις, χρήσιμες 
συμβουλές και στοχευμένα παραδείγματα για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή 
συμπεριφορά (πεζός, επιβάτης, ποδηλάτης).   

  Επιπρόσθετα, η θεωρητική προσέγγιση που πραγματοποιείται από την Ομάδα Άμεσης 
Επέμβασης για το βάψιμο των γραμμών στις διαβάσεις πεζών και η παρουσίαση στην τάξη πολλών 
ενημερωτικών φυλλαδίων, που πολλοί γονείς φρόντιζαν να στείλουν στο σχολείο είναι δύο 
γνωσιακές συνιστώσες που προσμετρούνται θετικά. Σύμφωνα με την ανάλυση του ερευνητικού 
υλικού, η δημιουργία της λειτουργικής διάστασης του ενεργού πολίτη (γνωστικό επίπεδο), 
ενισχύεται θετικά από την εύκολη πρόσβαση στη γνώση και ενημέρωση, ώστε ο μαθητής να έχει τα 
εφόδια να να διαχειριστεί καταστάσεις της καθημερινής ζωής.  

  Σχετικά με την τρίτη διάσταση, την πρακτική, ο πολίτης συμμετέχει ενεργά σε κάθε κοινωνική 
και κοινοτική δράση και εμπλέκεται ο ίδιος σε πραγματικές καταστάσεις, πράγμα που ενισχύει την 
άμεση λήψη αποφάσεων και την απόκτηση εμπειρίας. Οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και 
οργανώνουν ενέργειες για να παρέμβουν άμεσα στο σχολικό τους περιβάλλον, συνεργάζονται με την 
τοπική κοινότητα και τους γονείς και χρησιμοποιούν το τοπικό τους περιβάλλον, ως χώρο δράσης.  

Μέσα από την πρακτική όλων των δράσεων, προκύπτει ότι ο μαθητής μαθαίνει μέσα από την 
απόκτηση εμπειρίας και διαμορφώνει το πλαίσιο, ώστε να ενεργεί και να δρα, όχι ως παθητικό μέλος 
της κοινωνίας, αλλά ως ενεργητικό μέλος, που νοιάζεται για το “εμείς” και όχι για το “εγώ”. Όλες οι 
παραπάνω διαστάσεις και προσεγγίσεις του ενεργού πολίτη εφοδιάζουν τους μαθητές με 
χαρακτηριστικά στοιχεία ενός υπεύθυνου, δημιουργικού, ενημερωμένου ατόμου, όπου αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες, έχει κριτική ματιά και παίρνει μέρος στη λήψη αποφάσεων. 

  Βέβαια, η εξέλιξη της έρευνας φέρνει στην επιφάνεια μια εναλλακτική διάσταση του πολίτη, 
ίσως περισσότερο δυναμική: αυτή της κοινωνικής συμπεριφοράς, όπου τα άτομα πρέπει να είναι 
ικανά να συνεργάζονται, να συνυπάρχουν, να συναισθάνονται, να ανέχονται διαφορετικές απόψεις 
και οπτικές, να συνδημιουργούν για ένα κοινό σκοπό και να συνδιαλέγονται δημοκρατικά. Η έννοια 
της ιδιότητας του πολίτη κάτω από αυτή τη διάσταση, αναπτύσσει το αίσθημα της προσωπικής αξίας 
και διευκολύνει την αποτελεσματική και ανοικτή επικοινωνία. Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη 
λειτουργεί με κριτικό πνεύμα και δεν προσανατολίζεται σε σταθερές αξίες και ιδανικά. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το σχολείο οφείλει και μπορεί να καλλιεργήσει όλες τις 
διαστάσεις της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, με δεδομένη τη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, τους 
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παρέχει τα κατάλληλα εφόδια, μέσα από τις εναλλακτικές μορφές μάθησης, να διαχειριστούν τη ζωή 
τους με σύνεση και επιτυχία.    

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι ο πολίτης-μαθητής φέρει την ευθύνη 
της κριτικής και της επιλογής απέναντι στην πληθώρα των πληροφοριών και στην ραγδαία 
τεχνολογική εξέλιξη. 

  Η προσεκτική ανάλυση των πορισμάτων της έρευνας μας οδηγεί στον εντοπισμό των 
χαρακτηριστικών των ενεργών πολιτών, χωρίζοντάς τα σε τέσσερις κατηγορίες: Γνώσεις Δεξιότητες 
Στάσεις Αξίες. Από την άλλη αντιπαραβάλλοντας την έννοια της ιδιότητας του πολίτη με την 
ευρωπαϊκή ή παγκόσμια διάσταση, αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαδίζει και συνυπάρχει με τις άλλες 
διαστάσεις (συναισθηματική, γνωστική, πρακτική), ως προς την κατεύθυνση ότι οι πολίτες βιώνουν 
από κοινού την εμπειρία και σχεδιάζουν οι ίδιοι την πορεία τους στη ζωή. Μέσα από ένα πλαίσιο 
που ενισχύει και καλλιεργεί την αυτονομία, το σεβασμό, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη 
κριτική σκέψη, ο πολίτης αναπτύσσει το αίσθημα της προσωπικής αξίας και οπλίζεται με την 
ικανότητα αντιμετώπισης της αμφισβήτησης και των αντιθέσεων.      

  Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας αποτυπώνουν ότι οι μαθητές μέσα από τη 
συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις καλλιεργούν τις διαστάσεις του ενεργού πολίτη και 
φέρνουν στην επιφάνεια και νέες, όπως αυτή της κοινωνικής συμπεριφοράς και ένταξης στην ομάδα, 
ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά του.  Παράλληλα αποκτούν περισσότερες γνώσεις  και τις συνδέουν 
με τις προϋπάρχουσες, υιοθετούν στάσεις, αναπτύσσουν ικανότητες και καλλιεργούν αξίες. 
Αναγνωρίζουν τη σημασία της ομαδικής και συλλογικής εργασίας, καταφέρνουν να βρουν λύσεις σε 
θέματα που τους αφορούν, σχεδιάζουν καινοτόμες δράσεις και συνεργάζονται εποικοδομητικά με 
τους γονείς και την τοπική κοινότητα. Για το λόγο αυτό στην παρούσα έρευνα η παρέμβαση των 
μαθητών στη βελτίωση των σχολικών συνθηκών, ώστε να αναβαθμίσουν την ποιότητα της 
καθημερινότητας τους, αποτελεί μια καινοτομία.   

  Το σχολείο αναλαμβάνει και πετυχαίνει να αναπτύξει συνεργασίες σε διάφορους τομείς, 
βαδίζοντας σε μονοπάτια ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνική και κοινοτική ζωή. Με σκοπό την 
καλλιέργεια και ανάπτυξη των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην ενεργό 
συμμετοχή του πολίτη στην κοινότητα, αναδύονται διάφοροι παράγοντες που ενισχύουν τον ρόλο 
της κοινοτικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον. Θα αναλύσουμε παρακάτω ποιοι είναι αυτοί 
οι παράγοντες, εξετάζοντας το δεύτερο ερώτημα της ερευνητικής διαδικασίας.  

2ο "Ποιοι παράγοντες ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής εκπαίδευσης στο σχολικό 
περιβάλλον;" 

 Η ιδιαίτερη ταυτότητα του σχολείου και η κουλτούρα της κοινοτικής εκπαίδευσης 
αναδεικνύουν κάποιους παράγοντες που ενισχύουν τη σχέση και συνεργασία σχολείου και 
κοινότητας όπως:   

    η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, όπου ερευνήτρια και μαθητές οργανώνουν τη 
συνεργασία τους σε εβδομαδιαίες συναντήσεις, σχεδιάζουν το περιεχόμενο των 
εκπαιδευτικών δράσεων, καταθέτουν τις προτάσεις τους, διαφωνούν, συμφωνούν και 
αναζητούν λύσεις. Ακόμα, στοχάζονται, επανασχεδιάζουν πάνω στην εκπαιδευτική 
δραστηριότητα, προτείνουν νέες λύσεις, καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες, δημιουργώντας 
το πλαίσιο υποστήριξης των μελών της ομάδας, του δημοκρατικού διαλόγου και της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η εξοικείωση με το ομαδικό πνεύμα βοηθάει τους μαθητές να 
ισορροπήσουν με τον εαυτό τους και με τους άλλους, δημιουργεί το αίσθημα της 
ενσυναίσθησης και διαμορφώνει υγιείς και δυναμικές προσωπικότητες. Οι συνεργατικές 
σχέσεις περνούν από διάφορα επίπεδα είτε ομόνοιας και σύμπραξης είτε αντιπαραθέσεων και 
συγκρούσεων. Μέσα από την έρευνα καταφαίνεται ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι 
ευαίσθητες και εύθραυστες. Ο ατομικός εγωισμός και ο κυριαρχικός χαρακτήρας κάποιων 
μαθητών έναντι κάποιων άλλων προβάλλονται σε αρκετές περιπτώσεις. Κάποια μέλη της 
ομάδας δεν είναι αρεστά σε κάποια άλλα και αυτό δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία 
και στη συνεννόηση και τελικά στη διεξαγωγή ενός θετικού αποτελέσματος.  



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

260 

    η ανάπτυξη κοινωνικής συμπεριφοράς. Καθώς προχωρούν οι ερευνητικές διαδικασίες, 
παρατηρούνται οι εξελισσόμενες ικανότητες των μαθητών να αλληλεπιδρούν 
αποτελεσματικά με τους γύρω τους και να επιτυγχάνουν κοινωνικούς στόχους. Η 
συναναστροφή με τα μέλη της ομάδας, με τους μαθητές των άλλων τάξεων, με τους γονείς 
και την ευρύτερη κοινωνία, συντελούν στην ενδυνάμωση διαπροσωπικών σχέσεων με τους 
γύρω τους, πρώτα στη σχολική ομάδα και έπειτα στην κοινότητα. Με τη συμμετοχή τους στις 
δράσεις, οι μαθητές διακατέχονται από συναισθήματα αυτοεκτίμησης και αλληλοεκτίμησης, 
αρμονικής συνύπαρξης, αποδοχής του άλλου, έκθεσης απόψεων και κατάκτησης στόχων 
μέσα από επιχειρήματα. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες των ομαδικών εργασιών για την 
κυκλοφοριακή αγωγή, η ανάθεση ρόλων μέσα στις ομάδες, η τήρηση των κανόνων με τη 
θέσπιση του συμβολαίου, η ανάληψη εργασιών με τη μέθοδο project, οι συνεργασίες με τους 
γονείς στο σπίτι και οι επαφές και συνομιλίες με άτομα της τοπικής κοινωνίας, αυξάνουν την 
ισχύ της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στην κοινότητα.   

    η δημιουργία των κοινοτήτων μάθησης. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δράσεων 
διευκολύνει τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας σε 
συνεργασία με τα μέλη άλλων τάξεων του σχολείου, διαμορφώνουν τις συνθήκες, ώστε να 
οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση, έξω από το περιβάλλον της τάξης. Συνάμα, 
αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ενισχύοντας τις γνώσεις, τα συναισθήματα, τις ικανότητες 
και τις συμπεριφορές τους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο 
περιβάλλον επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης της γνώσης, μοιράζονται κοινές εμπειρίες και 
αναπτύσσουν ένα δίκτυο σχέσεων. Το γεγονός ότι η μάθηση πραγματοποιείται σε 
εξωσχολικούς χώρους και σε πραγματικές συνθήκες, οι οποίες εκτυλίσσονται σε χώρους της 
τοπικής κοινωνίας, επιδρά θετικά στη δημιουργία δεσμών "κοινοτήτων μάθησης" και 
κοινότητας.  

    η υιοθέτηση καλών πρακτικών. Οι καλές πρακτικές που υιοθετούνται και εφαρμόζονται σε 
συνεργασία με την ερευνήτρια και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας καλλιεργούν την οδική 
και κυκλοφοριακή εκπαίδευση των μαθητών, οδηγούν στην παραγκώνιση των λανθασμένων 
κυκλοφοριακών συνηθειών, στην καλλιέργεια συνεργατικότητας, στη διαχείριση των 
συγκρούσεων, στην ανθεκτικότητα των σχέσεων σχολείου- οικογένειας και σχολείου- 
κοινότητας. 

Αξιολογώντας το περιεχόμενο των καλών πρακτικών, όπως διαχέονται μέσα στο πρόγραμμα 
της Κυκλοφοριακής Αγωγής, σημειώνουμε ότι (Πίνακας 1):  

 

-Eνισχύεται η συνεργατικότητα, η 
αυτοπεποίθηση και η ενσυναίσθηση των 
εμπλεκόμενων μαθητών. 
 

-Αυξάνεται το αίσθημα αλληλεγγύης, 
αλληλοπροσφοράς και αλληλοσεβασμού. 
 

-Συντελείται η αλλαγή κυκλοφοριακών 
αρχών και πεποιθήσεων. 

 

-Προκύπτει η κοινωνική αλλαγή και 
αναβαθμίζονται οι οδικές εξωσχολικές 
συνθήκες. 

-Αναπτύσσονται δεσμοί με την 
κοινότητα. 

 
Πίνακας 1: Αποτελέσματα καλών πρακτικών στο πρόγραμμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Η δομή του εν λόγω προγράμματος εκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή σχολική ημέρα, 
καθώς και πέρα από το σχολικό κτίριο. 

 Οι εθελοντικές δράσεις που οργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος της 
κυκλοφοριακής αγωγής, επιδρούν αποτελεσματικά και εποικοδομητικά στο κοινωνικό 



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

261 

γίγνεσθαι και προάγουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, προασπίζοντας τα δικαιώματά τους. Η δράση που διεξάγεται την Παγκόσμια 
Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας για τη δημιουργία πόλεων φιλικών προς το περιβάλλον. Η δράση, ως εθελοντική 
πράξη, για την ανανέωση των γραμμών στις εξωσχολικές διαβάσεις, στοχεύει στη 
διευκόλυνση της πεζή κυκλοφορίας και ωφελεί όλο το μαθητικό πληθυσμό. Η έρευνα που 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Στ' τάξη, οδηγεί στην λήψη μέτρων που εξυπηρετούν 
όλο το σχολείο. Η διεργασία για την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων ειδικής 
σήμανσης για σχολεία, ώστε να αποφευχθούν τα τροχαία ατυχήματα, είναι μια άλλη 
εθελοντική πράξη. Η εκούσια συμμετοχή των γονέων στις δράσεις, κατατείνει στην 
προσφορά έργου με ανιδιοτελή χαρακτήρα.  

    H θετική στάση της ηγεσίας. Τα ερευνητικά δεδομένα σημειώνουν ότι διευθυντής και 
ερευνήτρια καλλιεργούν ένα πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, συζητούν κάποια 
πρακτικά θέματα που προκύπτουν, αναζητούν τη λύση και μοιράζονται ευθύνες. Όπως 
προκύπτει λοιπόν, η ηγεσία δείχνει ένα κοινωνικό πρόσωπο, συμμερίζεται τις ανάγκες των 
μαθητών για αναβάθμιση του σχολικού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος, συμμετέχει στη 
λήψη αποφάσεων, βοηθάει στο σχεδιασμό κάποιων δράσεων και οδηγεί στη λήψη 
εναλλακτικών προσεγγίσεων (όπως η οικονομική ενίσχυση).  

    H καλή διάθεση και άμεση ανταπόκριση των μελών και φορέων της τοπικής κοινωνίας. Η 
στάση και η ανταπόκριση της δημοτικής αρχής δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη 
συνεργασία σχολείου και κοινότητας. Διαπιστώνεται από την επεξεργασία των ερευνητικών 
δεδομένων ότι προκειμένου να βελτιωθούν οι οδικές και κυκλοφοριακές υποδομές και 
συνθήκες, είναι απαραίτητη η συνεργασία, η υποστήριξη και στήριξη, καθώς και η επέμβαση 
μελών και φορέων της ευρύτερης κοινότητας. Αν και αρχικά οι παράγοντες χρόνος και 
διάθεση οικονομικών πόρων δε λειτουργούν υπέρ της προώθησης των διαδικασιών, τελικά η 
διάθεση συνεργασίας και η καλή επικοινωνία με την κοινότητα εκπληρώνει την ανάγκη 
ερευνήτριας, μαθητών και γονέων για αλλαγή. Η ουσιαστική παρουσία και συμβολή των 
γονέων σε συνδυασμό με τον τρόπο χειρισμού των αιτημάτων της ερευνητικής ομάδας, 
επηρεάζουν και δρουν επιταχυντικά στην θετική στάση και ανταπόκριση  των  μελών της 
κοινότητας. Η επιμονή γονέων και μαθητών, λειτουργεί καταφατικά στο να συζητηθούν οι 
προτάσεις τους για παρέμβαση και αναβάθμιση των σχολικών και κοινωνικών συνθηκών, με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

    Ο καθοριστικός χαρακτήρας της έρευνας δράσης. Η εφαρμογή της έρευνας δράσης επιδρά 
θετικά στην καλλιέργεια της συνεργατικότητας, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στην ερευνητική διαδικασία. Μέσα από συστηματικές και 
συχνές συναντήσεις, χτίζεται η εμπιστοσύνη, το κοινό ομαδικό πνεύμα και το κοινό όραμα. 
Επίσης, η αναστοχαστική διαδικασία της έρευνας δράσης λειτουργεί εναλλακτικά για 
εμπόδια και προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Έτσι, 
μελετώνται και επανασχεδιάζονται προτάσεις και ιδέες, προσεγγίζονται νέες τακτικές και 
υιοθετούνται καινούριες πρακτικές.  

Παράλληλα, ενισχύει τη σχέση και συνεργασία μεταξύ μαθητών και γονέων και μεταξύ 
σχολείου και οικογένειας. Οι γονείς είναι συμμέτοχοι και συνεργάτες στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και συμβάλλουν στη διεξαγωγή των δράσεων με κάθε τρόπο. Η προσεκτικότερη επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων σημειώνει ότι όποτε αναχαιτίζεται η επικοινωνία και η επαφή με τα μέλη και τους 
φορείς της τοπικής κοινωνίας, η εφαρμογή της πρακτικής της έρευνας δράσης έχει καθοριστικό 
χαρακτήρα στην επανεξέταση του θέματος και στην αναζήτηση νέας προοπτικής και καινούριας 
ιδέας. 

  Ακόμα, ερευνήτρια, εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα από τη λειτουργία της έρευνας δράσης 
μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε καινούριες καταστάσεις, να ικανοποιούν τα αιτήματά τους με 
τρόπο πειστικό και δημοκρατικό, να συνδιαλέγονται με διαφορετικά άτομα και διαφορετικής 
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ηλικίας, να είναι ευέλικτοι και να βλέπουν τα πράγματα με κριτική ματιά. Συμπεραίνουμε 
ταυτόχρονα, ότι η λειτουργία της έρευνας δράσης προσφέρει στην ερευνήτρια και στους 
εκπαιδευτικούς επαγγελματική εξέλιξη. Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν και αναθεωρούν στην πράξη το 
εκπαιδευτικό τους έργο, μέσα σε ένα πλαίσιο αυτοκριτικής και στοχασμού και η μεθοδολογία της 
έρευνας δράσης δημιουργεί το γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη του επαγγελματισμού τους.  

    Τέλος, η κουλτούρα της κοινοτικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές σε συνεργασία με τα μέλη και 
τους φορείς της κοινότητας γνωρίζονται μεταξύ τους, συνδιαλέγονται και συντελούν από 
κοινού στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των μαθητών. Το σχολείο 
από την άλλη, ενισχύει το κύρος του προς τα έξω και ανοίγει τις πόρτες του προς την 
κοινότητα. Η συνεργασία κοινότητας και σχολείου βοηθάει τους μαθητές να βιώσουν τη 
διαδικασία της μάθησης μέσα από πραγματικά γεγονότα, να αποκτήσουν υπευθυνότητα και 
συλλογικότητα και να επεμβαίνουν στο κοινωνικό τους περιβάλλον, διαμορφώνοντάς το με 
τρόπο αποτελεσματικό και αειφορικό. Όλες οι δράσεις που απαιτούν τη συνεργασία με την 
ευρύτερη κοινότητα, συντελούν στη δημιουργία ενεργών πολιτών που σκέφτονται και δρουν 
δημοκρατικά και τοπικά.  

 

4. Συμπεράσματα 
Όπως συμβαίνει σε κάθε απόπειρα ερευνητικής διαδικασίας, έτσι και η παρούσα έρευνα 

αδυνατεί να καθορίσει όλες τις διαστάσεις του πολίτη που απαιτούνται για την ενεργό και 
αποτελεσματική συμμετοχή του στις κοινοτικές δράσεις. Τα πορίσματα της έρευνας αφορούν το 
συγκεκριμένο σχολείο, τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά, το συγκεκριμένο μαθητικό υλικό και το 
συγκεκριμένο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτιστικό-κοινοτικό πλαίσιο.  

  Από την άλλη, η εν λόγω έρευνα δεν εστιάζει μόνο στο γεγονός της εφαρμογής ενός 
προγράμματος με τη συμμετοχή γονέων και άλλων φορέων της κοινότητας, αλλά καλλιεργεί στάσεις, 
συμπεριφορές, δεξιότητες και αξίες. Πράγμα που δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί με ουσιαστικά 
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μιας μόνο σχολικής χρονιάς. Ίσως θα ήταν αποδοτικότερο αν η 
έρευνα συνεχιζόταν και την επόμενη σχολική χρονιά, γιατί θα ήμασταν σε θέση να καθορίσουμε 
συστηματικότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τους παράγοντες που ενισχύουν τον ρόλο της 
κοινοτικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον ή ενδεχομένως που την περιορίζουν. Ως 
ανασταλτικοί παράγοντες για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων θα μπορούσαν να εξεταστούν η 
απαιτητική οργάνωση, χρονικοί περιορισμοί, πιθανή ελλιπής στήριξη από τη διεύθυνση του 
σχολείου, ή και μη άμεση ανταπόκριση από κοινοτικούς φορείς.  

  Η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ σχολείου και οικογένειας, καθώς και οι κοινότητες 
μάθησης μεταξύ των τάξεων του σχολείου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αφετηρία για 
δημιουργικές συνεργασίες σε επόμενες σχολικές χρονιές. Μελλοντικές ερευνητικές προσεγγίσεις, 
ίσως είναι παραγωγικό να στηριχτούν στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας και συνάμα να 
εξετάσουν εφαρμογές εκπαιδευτικών δράσεων με τη συνεργασία άτυπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
όπως: μουσεία, κέντρα επιστήμης και τεχνολογίας.  

Βιβλιογραφία  

Ελληνόγλωσση 
Espinet, M. & Ζαχαρίου, Α. (2014). Θεμέλιοι λίθοι της συνεργασίας σχολείου κοινότητας για την 

αειφόρο ανάπτυξη. (μτφ.: Λιαράκου, Ε., Γαβριλάκης, Κ.). ENSI I.n.p.a. (έτος έκδοσης 
πρωτοτύπου 2014) 

Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007). Έγγραφο Εργασίας των 
Υπηρεσιών της Επιτροπής. Υπόμνημα σχετικά με την εκπαίδευση καθ’όλη τη διάρκεια της 
ζωής. http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/memoel.pdf.  (Προσπελάστηκε: 13/4/17). 



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

263 

Μπέτσας, Γ. (2007). Η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση. Ιστορικές προβολές-Σύγχρονες 
αναφορές. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. 

Παναγίδης, Α. (2007, Σεπτέμβριος 23). Οι επιταγές της πολυπολιτισμικότητας στη σύγχρονη 
πολιτότητα. Εφημερίδα Πολίτης, σελ. 102. 

Τσαούσης, Δ. (2009). Η κοινωνία της γνώσης. Gutenberg: Αθήνα. 
  Cohen, L., Manion, L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας  (Χ. Μητσοπούλου, Μ. 

Φιλοπούλου, Μετάφρ.). Αθήνα: Γρηγόρης. 
.Ξενόγλωσση 
Adelman, C. (1993). The practical ethic takes priority over methodology, in W. Carr (Ed.) Quality in 

Teaching: arguments for a reflective profession. Brighton: Falmer Press. 
Atkin, J. M. (1989). “Can educational Research Keep pace with educational reform”. Phi Delta 

Kappan, 71, (3): 200-205. 
  Ballantyne, R., Fien, J., & Packer, J. (2001). Program effectiveness in facilitating intergenerational 

influence in Environmental Education: Lessons from the field. The Journal of Environmental 
Education, 32(4), 8–15.  

  Carr, W., & Kemmis, S. (1986). Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research. 
London: Falmer Press.  

 Crick, B. (2000). Essays on Citizenship. Continuum: London.  
Kemmis, S., & McTaggart, R. (1992). The action research planner (3rd ed.). Victoria, Australia: 

Deakin University Press. 
Kennedy, M. (1997).  How teachers connect research and practice. Mid-Western Educational 

Researcher, 10, 1, pp. 25–29. 
Liu, S.-T., & Kaplan, S. (2006). An intergenerational approach for enriching children’s 

environmental attitudes and knowledge. Applied Environmental Education and 
Communication, 5(1), 9–20. 

  Martin, I. (1993) ‘Community Education: Towards a Theoretical Analysis’ in R. Edwards, S. 
Sieminski & D. Zeldin (eds) Adult Learners, Education and Training, London: Open 
University Press / Routledge.  

 Maycut, P. & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Reearch: a Philosophic and Practical 
Quide. London: Falmer Press.  

 Mortimore, P. & Mortimore, J. (eds.) (1991). The Primary Head: Roles, Responsibilities and 
Reflection. London: Paul Chapman Publishing.  

  Office of Educational Research and Improvement-OERI. (2000). The Teacher's Guide to the U.S. 
Department of Education, Brown University.  

  Oxfam. (1997). A curriculum for global citizenship. Oxfam: Oxford.  
  Standing Conference for Community Development-SCCD (2001). Strategic Framework for 

Community Development. Sheffield: Standing Conference for Community Development.  
Sanford, N. (1970). Whatever happened to action research. Journal of Social Issues, 26, 3-13. 
UNESCO. (1978). Intergovernmental Conference on Environmental Education (Τiblisi USSR, 14-26 

October 1977). Paris: UNESCO. 
Uzzell, D. L., Rutland, A. and Whistance, D. (1995). Questioning Values in Environmental 

Education. In Values and the Environment: A Social Science Perspective, A. Guerrier, Y N. 
Alexander, J. Chase, and M. O’Brien (Eds.), 171–182. Chichester: John & Sons. 

Whitehead, J. (1989). Creating a Living Educational Theory from Questions of the kind. “How do I 
improve my practice? Cambridge Journal of Education, 19(1), 41-52.    

 
  



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

264 

ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ 

 
Σταμάτη Μαρίνα  

 

Περίληψη  
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και της παιδαγωγικής πρακτικής. Ο ρόλος του δασκάλου 
είναι καθοριστικός για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αφού καλείται να εφαρμόσει και να 
αξιοποιήσει αποτελεσματικά, όλες τις εφαρμογές των ΤΠΕ αναβαθμίζοντας τη σχέση των μαθητών 
με τη γνώση. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να συζητήσει κριτικά και να αναδείξει τις αδυναμίες 
στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιοποιούν τις ΤΠΕ για τη 
διεξαγωγή και υποστήριξη του διδακτικού τους έργου αξιοποιώντας δυο ποιοτικές τεχνικές συλλογής 
δεδομένων, την ημιδομημένη συνέντευξη και τη συμμετοχική παρατήρηση. Η έρευνα έδειξε τη 
χαμηλή εξοικείωση καθώς και τη μειωμένη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από 
τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Λέσβου. Παράλληλα κατεγράφησαν τυχόν 
εμπόδια και ανασταλτικοί παράγοντες που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση αυτών. 
 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ποιοτική έρευνα  

1. Εισαγωγή 
Οι ΤΠΕ αποτελούν το κυρίαρχο μέσο εδραίωσης στη κοινωνία της πληροφορίας, 

προσφέροντας της τα ψηφιακά εργαλεία που την καθιστούν την ισχυρή και αποδοτική (Λύτρας, 
2000). Στην εκπαίδευση οι ΤΠΕ αποτελούν μια σύνθετη και ολοκληρωμένη διαδικασία που 
περιλαμβάνει άτομα, ιδέες, συσκευές και οργανισμούς με στόχο την αξιολόγηση, ανάλυση 
προβλημάτων καθώς και την εξέρευση λύσεων για ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία και τη 
μάθηση, (AECT, 1977) δίνοντας έμφαση στην κουλτούρα της μάθησης και όχι στην τεχνολογία per 
se ενθαρρύνοντας τη διαδραστικότητα και τη διασυνδεσιμότητα (NFG on Educational Technology, 
2006). 

Το σχολείο (η σχολική διοίκηση, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι αρμόδιοι φορείς) είναι 
αρμόδιο να δείξει το δρόμο προς άλλες εστίες μάθησης, μέσω της αξιοποίησης των πολλαπλών 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη (Νικολάου, Μπαρμπαρούση, 2017). 
Έχει παρατηρηθεί πως η ενσωμάτωση αυτή δεν είναι τόσο εύκολη στην πράξη όσο παρουσιάζεται 
(Richards, 2004).. 

2. Οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

2.1. Το εννοιολογικό πλαίσιο των ΤΠΕ  
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι ΤΠΕ είναι ικανές να προσφέρουν βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών αλλά και να δώσουν λύσεις σε σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας αν 
αξιοποιηθούν σωστά. Η επιστημονική κοινότητα, τα τελευταία χρόνια, δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον 
ως προς τη μελέτη της επίδρασης των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης 
και της εκπαίδευσης (Τάσση, 2014). 

Ο Μικρόπουλος (2006) αναφέρει σχετικά, για τις ΤΠΕ, ότι πρόκειται για μια σύνθετη και 
ολοκληρωμένη διαδικασία που περιλαμβάνει ανθρώπους, ιδέες, συσκευές και οργάνωση ενώ 
ασχολείται με την ανάλυση των προβλημάτων τα οποία αφορούν την ανθρώπινη μάθηση και 
ειδικότερα τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων σύνθετων προβλημάτων με τη χρήση 
τεχνολογίας (Μικρόπουλος, 2006). Σύμφωνα με τους Κυρίδη κ.α. (2003) οι ΤΠΕ είναι ένα σημαντικό 
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κομμάτι της εκπαιδευτικής πρακτικής και ορίζονται ως σημαντικά εργαλεία της μάθησης. Για το 
λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί τα ανάλογα σχολικά εγχειρίδια, ενώ οι νέες τεχνολογίες έχουν 
ενσωματωθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι Spante et al (2018) αναφέρουν, ότι οι ΤΠΕ αφορούν 
μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σημαντικό ρόλο πλέον 
έχουν οι δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών ως προς την αξιοποίηση 
τους.  

Αν και οι ΤΠΕ θεωρούνται απαραίτητες για την εκπαιδευτική διαδικασία, εξακολουθούν να 
υπάρχουν δυσκολίες ένταξης τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Έτσι σήμερα είναι 
απαραίτητο για το δάσκαλο να κατέχει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων τις οποίες θα χρησιμοποιήσει 
κατάλληλα και λειτουργικά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία του θα είναι αποτελεσματική 
(Skutil, 2014; Richards, 2004).  

2.2 Δυσκολίες ένταξης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Για την εισαγωγή των ΤΠΕ σημαντική θέση έχουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το 

γενικότερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία στην εκπαίδευση αλλά και για τη σχέση 
που έχουν οι ίδιοι με την τεχνολογία ως καθημερινοί χρήστες (Τσαπάρα, 2014). Η αποδοχή και 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία προϋποθέτει τη διερεύνηση και διαμόρφωση των 
πεποιθήσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία και το ρόλο 
τους σε αυτήν και από δάσκαλο αυθεντία να μετατραπούν σε υποστηρικτή της γνώσης (Γιαβρίμης 
κ.α., 2010). 

Σχετική πανευρωπαϊκή έρευνα (European Commission, 2015) έδειξε ότι οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί έχουν εξοικειωθεί με τη διδασκαλία και τη μάθηση των ΤΠΕ, αλλά ελάχιστοι τις 
χρησιμοποιούν για να συνεργαστούν και να εκπαιδεύσουν τους μαθητές κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων, και ακόμη λιγότεροι για να επικοινωνούν με τους γονείς ή για να προετοιμάσουν 
εργασίες των μαθητών τους στο σχολείο και στο σπίτι.  

Η βιβλιογραφία για την εφαρμογή των ΤΠΕ περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων 
που την επηρεάζουν αρνητικά (Mumtaz, 2000; Δαούτη κ.α., 2009; Depover κ.α. 2010; Tziafetas et 
al, 2013). Το ζήτημα του εξοπλισμού είναι πρωταρχικής σημασίας. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, 
οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν συχνά τη μη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στην απουσία τεχνολογικού 
εξοπλισμού στη σχολική τάξη, στη μειωμένη/προβληματική πρόσβαση στον τεχνολογικό εξοπλισμό 
της σχολικής δομής, στην έλλειψη αξιοπιστίας του εξοπλισμού λόγω παλαιότητας ή κακής 
συντήρησης.  

Μελέτες που εκπονήθηκαν από το Βρετανικό Οργανισμό Επικοινωνιών και Τεχνολογίας για 
την Εκπαίδευση (Becta) το 2003 και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(OECD) το 2014 αποδεικνύουν ότι η κουλτούρα του σχολειού και η σχολική οργάνωση συμβάλουν 
σημαντικά και ανασταλτικά στην ενσωμάτωση τον ΤΠΕ στη διδασκαλία. Σύμφωνα με τους Wicklein 
(2004), και τους Depover κ.α. (2010) κρίσιμα επίσης προβλήματα για τη μη εφαρμογή των ΤΠΕ στα 
σχολεία, αναγνωρίστηκαν η ανεπάρκεια εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού με τεχνολογική 
κατάρτιση, η ανεπαρκής κατανόηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης από δασκάλους και σχολικούς 
συμβούλους, ακολούθως η ανεπαρκής οικονομική στήριξη από το κράτος για τον εφοδιασμό των 
σχολείων με κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως και η φύση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, εκ των οποίων τα περισσότερα δεν προβλέπουν χρήση (έστω και υποστηρικτική) της 
τεχνολογίας. 

Η νεότερη γενιά εκπαιδευτικών (Snyder & Hoffman, 2001), είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με 
τις νέες τεχνολογίες και μπορούν να χειριστούν με άριστο τρόπο ακόμα και τα πιο πολύπλοκα 
λογισμικά, όμως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συνάδελφοι είναι καχύποπτοι στις νέες γνώσεις που 
φέρουν οι ΤΠΕ, και δεν είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν (Collins & Halverson, 2009). Νεότερες 
έρευνες (Γιαβρίμης, 2012) δείχνουν πως οι διάφορες επιμορφώσεις σε θέματα ΤΠΕ που έχουν γίνει 
στο παρελθόν και οι οποίες συνεχίζονται ως τις μέρες μας μοιάζει να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα.  
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Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με χαμηλή «ψηφιακή» αυτοπεποίθηση 
(Γιαβρίμης κ.α., 2010) αποφεύγουν να τις χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους ώστε να μην εκτεθούν 
λόγο έλλειψη γνώσεων απέναντι στους μαθητές τους όταν μάλιστα πολλοί εξ αυτων πιστεύουν ότι 
έχουν υψηλότερες ψηφιακές δεξιότητες από τους ίδιους (Fullan, 2007). 

Επιπλέον ανασταλτικοί παράγοντες για τη χρήση ΤΠΕ είναι το επιβαρυμένο πρόγραμμα 
σπουδών, η έλλειψη επαρκούς χρόνου, η μη ενσωμάτωσή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα, η ασάφεια 
των οδηγιών για τον τρόπο αξιοποίησης τους, η απουσία κινήτρων, η ανεπαρκής τεχνική στήριξη, η 
δυσκολία προσαρμογής της σχολικής μονάδας στις ΤΠΕ και η ανεπαρκής στήριξη εκ μέρος της 
διεύθυνσης (Pelgrum, 2001; Depover κ.α., 2010). 

3. Μεθοδολογία  

3.1. Σκοπός της έρευνας 
Σκοπός, της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ, στη διεξαγωγή και υποστήριξη του διδακτικού τους 
έργου και την επίδραση της χρήση αυτών στη μαθησιακή πράξη. Βασικοί στόχοι της συμβολής είναι 
εξετάσει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ και να μελετήσει 
τους τρόπους ένταξης και τις διαφοροποιήσεις στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

3.2 Μεθοδολογικός σχεδιασμός  
Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε η ποιοτική προσέγγιση και η συλλογή στοιχείων έγινε μέσω 

της διεξαγωγής ημιδομημένων συνεντεύξεων (Ιωσηφίδης, 2017) διότι ήταν αναγκαία η μελέτη σε 
βάθος των πεποιθήσεων και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων (Σαββάκης, 2013), η έρευνα 
πεδίουπραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Λέσβου, σε διαφορετικές φάσεις από τον Οκτώβριο του 
2017 έως τον Ιούνιο 2018. 

Συμμετείχαν σε αυτήν, δεκαεπτά εκπαιδευτικοί, οχτώ άντρες και εννέα γυναίκες, της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είχαν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστών (στην πλειοψηφία 
τους είχαν παρακολουθήσει την επιμόρφωση Επίπεδου Α' έχοντας πιστοποιηθεί και κάποιοι εξ αυτών 
έχουν το Επίπεδο Β' χωρίς να λάβουν πιστοποίηση).  

Το ερευνητικό εργαλείο είχε ερωτήσεις σχετικές,13 με τις γνώσεις και δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, την επιμόρφωση και κατάρτιση τους σε θέματα νέων τεχνολογιών, τη 
χρήση των ΤΠΕ στην τάξη στο σημερινό ελληνικό σχολείο, τις απόψεις τους σχετικά με τους 
ανασταλτικούς παράγοντες ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, και την αξιολόγηση της 
υποστήριξης του Υ.ΠΕ.Π.Θ σε θέματα ένταξης νέων τεχνολογιών.  

Στη συμμετοχική μη ελεγχόμενη παρατήρηση με συμμετοχή της ερευνήτριας, (Ιωσηφίδης, 
2017) πήραν μέρος δεκατρία σχολεία, τα οποία επιλεχθήκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του νησιού. Με τη βοήθεια του προσωπικού ημερολογίου της 
ερευνήτριας, κατεγράφησαν τα δεδομένα της παρατήρησης, των δράσεων και όλων των συμβάντων 
εντός της σχολικής τάξης (Babbie, 2011). Με βασικό εργαλείο την κλείδα παρατήρησης. 

                                                
13 Ενδεικτικά ορισμένες ερωτήσεις ήταν οι ακόλουθες: Ερώτηση 1. Ποιες είναι οι γνώσεις σας σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ 
στην τάξη; Ερώτηση 5. Ποια αίσθηση κατά τη γνώμη σας αφήνει στους μαθητές σας ένα μάθημα το όποιο γίνετε με τη χρήση των 
ΤΠΕ;Ερώτηση 17.Πως γίνετε η ένταξη των νέων τεχνολογιών στο σημερινό ελληνικό σχολείο; Ποιοι είναι οι λόγοι που 
δυσκολεύουν ή δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία; Ερώτηση 19. Πιστεύετε ότι οι ΤΠΕ αλλάζουν το ρόλο και 
το έργο του εκπαιδευτικού; Ερώτηση 25. Πως αξιολογείτε γενικότερα την εκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου παιδείας για τις 
νέες τεχνολογίες (ελλείψεις, καινοτομίες, υλικό-τεχνολογική υποστήριξη). Ερώτηση 26. Χρησιμοποιείται τις ΤΠΕ με βάση μια 
προσωπική επιλογή ή έχετε παρακολουθήσει κάποια σχετική ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση;Αν έχει παρακολουθήσει σχετική 
επιμόρφωση: Κάντε μου μια γενική αξιολόγηση αυτών. Γιατί την παρακολουθήσατε;Αν ΔΕΝ έχει παρακολουθήσει σχετική 
επιμόρφωση: Ποιο οι λόγοι της μη επιμόρφωσης σας; Ποιοι παράγοντες θα ενίσχυαν την επιθυμία σας να συμμετάσχετε σε ένα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα;Ερώτηση 28. Σήμερα σε τι βαθμό και με πιο τρόπο ενημερώνεστε για θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης 
των ΤΠΕ; 



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

267 

παρακολουθήσαμε - παρατηρήσαμε πενήντα δύο διδακτικές ώρες σε δέκα διαφορετικά διδακτικά 
αντικείμενα/μαθήματα. 

Εφαρμόστηκαν οι αρχές της τριγωνοποίησης, συγκεκριμένα της χρονικής τριγωνοποίησης για 
λόγους διαχρονικής και συγχρονικής αξιοπιστίας, και της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης διότι 
αξιοποιήθηκαν ποικίλα μέσα συλλογής δεδομένων µε στόχο να επιτευχθεί μια στο μέτρο του εφικτού 
πολύπλευρη κατανόηση του θέματος προς διερεύνηση (Cohen et al., 2007; Ιωσηφίδης, 2017).  

3.3 Ερευνητικά αποτελέσματα 
Τα ευρήματα τόσο από τις συνεντεύξεις όσο και από τη συμμετοχική παρατήρηση στο πεδίο, 

τεκμαίρουν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις γνώσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που υπηρετούν στο νησί της Λέσβου και στις αντιλήψεις τους απέναντι στις ΤΠΕ. Αυτό 
οφείλεται στις υλικοτεχνικές ελλείψες που παρουσιάζουν τα σχολεία της Λέσβου, κυρίως, δε αυτά 
της υπαίθρου. Οι γνώσεις τους γύρω από τις ΤΠΕ και τις νέες τεχνολογίες συναρτώνται με το σχολείο 
υπηρεσίας τους και σχετίζονται με την ηλικία τους (Καρυδάς, 2007). Πιο συγκεκεριμενα, οι 
εκπαιδευτικοί στα δημοτικά σχολεία της Λέσβου δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε εξοπλισμό ΤΠΕ, και 
παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, τη στελέχωση των εργαστρίων 
καθώς και έλλειψη τεχνικής υποστήριξης. 

Η γεωγραφική κατανομή των σχολείων επιδρά σημαντικά στην τεχνολογική ανομοιογένεια, 
αφου το ζήτημα των ελλείψεων που παρουσιάζουν τα σχολεία της υπαίθρου έναντι της πόλης είναι 
αρκετά σοβαρό, Σχεδόν από όλα απουσιάζει στελεχωμένο εργαστήρι πληροφορικής, ολόκληρα 
σχολικά συγκροτήματα ή τάξεις στεγάζονται σε στενά κοντέινερς, οι σχολικές αίθουσες δε διαθέτον 
επαρκή ηλεκτρονικό εξοπλισμό και σε πολλά σχολεία εντοπίστηκαν ελλείψεις σε ειδικό προσωπικό 
(ΠΕ86). 

Παρατηρήθηκε έντονη προσκόλληση σε ξεπερασμένες εκπαιδευτικές μεθόδους, παπαγαλία, 
αποστήθιση, φωτοτυπίες.  

Η επιφυλακτική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ οφείλεται σε μεγάλο μέρος στην 
ελλειπή ετοιμότητα, την άγνοια για τις δυνατότητες τους, στη διδακτική διαδικασία και στην οιονεί 
φοβία τους απέναντι στο καινοτόμο και στο νέο. Ελάχιστοι εκείνοι που είχαν τη βούληση να αφήσουν 
τα βιβλία στην άκρη, και ξεπεράσουν την προσκόλληση στην παραδοσιακή δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία ώστε να κάνουν ένα διαθεματικό μάθημα με μερική η πλήρης χρήση ΤΠΕ και να 
δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον καινοτόμο όπου οι μαθητές θα έχουν ενεργή εμπλοκή 
στη μάθηση και στη λήψη αποφάσεων.  

Παράγοντες αναφορικά την ηλικία και τη προϋπηρεσία των συμμετεχόντων φαίνεται πως 
επηρεάζουν τις γνώσεις και τις πεποιηθησεις τους έναντι των ΤΠΕ. Η ηλικία σχετίζεται άμεσα με το 
βαθμό χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ, αφού επηρεάζει τη διάθεση αλλά και την ικανότητα των 
εκπαιδευτικών να τις ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως εξάλλου και άλλες έρευνες 
επισημαίνου (Συμεωνίδης κ.α., 2013;.Snyder, Hoffman, 2001;Collins, Halverson, 2009).  

Όσο μικρότερη είναι η ηλικία του εκπαιδευτικού τόσο θετικότερη η στάση του, η διάθεση και 
η ικανότητα του για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί με 
λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας χρησιμοποιούν περισσότερο τις ΤΠΕ σε σχέση με συναδέλφους τους 
με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας. Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά δάσκαλοι αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες και είναι διαρκώς επιφυλακτικοί αφού οι τεχνολογίες ουδέποτε αποτέλεσαν μέρος της 
δικής τους εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Με την ηλικίασχετίζεται και η έλλειψη σύμπνοιας και η μη εποικοδομητική επικοινωνία και 
συνεργασία μεταξύ συναδέλφων. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αισθάνονται ότι οι νεότεροι συνάδελφοι 
τους δεν τους σέβονται επαρκώς και είναι ανταγωνιστικοί, ότι δεν τους βοηθούν ιδιαίτερα να 
μυηθούν στην ψηφιακή εποχή. Οι νεαρότεροι με τη σειρά τους θεωρούν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
συνάδελφοι είναι καχύποπτοι απέναντι τους και στις νέες γνώσεις που φέρουν, τους απαξιώνουν και 
δε συνεργάζονται συστηματικά μαζί τους.  
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Παράλληλα, το σημερινό ελληνικό σχολείο δυσκολεύεται να πορευτεί επιτυχώς στη κοινωνία 
της πληροφορίας, αφού οι πολιτικές του Υπουργείου κρίνονται διαχρονικά ανεπαρκείς και 
ανοργάνωτες. Επιπλέον, υπάρχει πίεση από το εκπαιδευτικό σύστημα για την εκπλήρωση 
συγκεκριμένων διδακτικών στόχων με αποτέλεσμα ο μαθησιακός χρόνος για τη προετοιμασία του 
κατάλληλου υλικού να μην επαρκεί. Επίσης η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς χωρίς σημαντική υλικοτεχνική υποστήριξη, υπάρχει ελλειπής 
επιμόρφωση, η οποία βασίζετε περισσότερο στο τεχνοκρατικό μοντέλο ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί, 
αισθάνονται φόβο, ένταση και άγχος σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Η 
μονόπλευρη εστίαση των εκπαιδευτικών πολιτικών στις ψηφιακές δεξιότητες δεν αρκεί για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι δράσεις για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών (Βεργίδης, 2012) φαίνεται να είναι περιορισμένες και μονομερείς αφού τα μέτρα που 
προωθούνται, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο συνεχίζουν να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε 
τεχνοκρατικά ζητήματα, που άπτονται στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τις βασικές γνώσεις για την 
χρήση των ΤΠΕ, και σπανιότερα ασχολούνται ουσιαστικά με την ενσωμάτωση τους στη διδασκαλία.  

Από την άλλη μεριά, πολλοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λέσβο ζητούν 
επισταμένος και εντόνως κίνητρα ή αντισταθμιστικά οφέλη, που σχετίζονται με μισθολογική αύξηση, 
επιπλέον μοριοδότηση ή επιπλέον ήμερες άδειας για να παρακολουθήσουν τις επιμορφώσεις και να 
προβούν σε χρήση των εργαλείων ΤΠΕ στη εκπαιδευτική διαδικασία.. Ελάχιστοι ήταν οι 
εκπαιδευτικοί που κατά την παρατήρηση μας προσπάθησαν και αξιοποίησαν τις ΤΠΕ σε όλη τους 
την έκταση τους και όχι απλά κάνοντας βίντεο-προβολές. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί 
κατέβαλλαν προσπάθειες για να μυήσουν τους μαθητές στο κόσμο των υπολογιστών και να 
αναπτύξουν την κριτική τους στάση απέναντι στις πληροφορίες που τους παρουσίαζαν. 
Επίσης,αρκετές φορές από κοινού αξιολογούσαν τις πληροφορίες και τις πηγές που παρουσιάζονταν 
στην τάξη οδηγώντας τους μαθητές στην παραγωγή γνώσης με παιγνιώδη και ενθουσιώδη τρόπο 
(Κωνσταντίνου, 2005).  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των ευρημάτων - με βάση το υλικό που συλλέξαμε τόσο με 
τη μέθοδο των ημιδομημένων συνεντεύξεων όσο και της συμμετοχικής παρατήρησης- 
δημιουργήσαμε τρεις τύπους διδασκαλικής πρακτικής:την Αδρανή Διδακτική Πρακτική, την 
Εμπνέουσα και την η Τεχνοφιλική (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1: Χαρακτηριστικά διδακτικών πρακτικών. 

(+ παρουσία χαρακτηριστικού/διδακτική πρακτική, - απουσία χαρακτηριστικού/διδακτική πρακτική) 
 

 



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

269 

Στην αδρανή διδακτική πρακτική, (Εικόνα 2) η αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠΕ είναι μηδενική 
και κυρίαρχο διδακτικό εργαλείο του εκπαιδευτικού αποτελεί η φωτοτυπία. Ο πίνακας ακολουθεί 
πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα, με εμμονή στο παπαγαλίζειν, ενώ συχνά δημιουργούνται σε αυτό το 
διδακτικό περιβάλλον τάξεις δυο ταχυτήτων.  

 

 
Εικόνα 2: Δημοφιλία ανά διδακτική πρακτική στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου 

Κυρίαρχη μορφή επικοινωνίας είναι ο μονόλογος, και ο εκπαιδευτικός-αυθεντία προσφέρει, 
περιγράφει και μεταδίδει γνώσεις στους μαθητές. Είναι ο εκπαιδευτικός της «αποφυγής» (Baylor, 
Ritchie, 2001), ο οποίος έχει γενικευμένο χαμηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με τους μαθητές τους σε 
όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Οι εκπαιδευτικοί αυτής της διδακτικής πρακτικής είτε δεν έχουν επιμορφωθεί καθόλου στις 
ΤΠΕ ή παρακολούθησαν μόνο την επιμόρφωση Α' επιπέδου. Η αρνητική τους στάση έναντι των 
ψηφιακών εργαλείων σχετίζεται με την έλλειψη γνώσεων πάνω στις νέες τεχνολογίες, με την χαμηλή 
αυτοπεποίθηση τους, σε συνδυασμό με την προσκόλληση τους στις παραδοσιακές μεθόδους 
διδασκαλίας.  

Στην εμπνέουσα διδακτική πρακτική, ο μαθητής παύει να είναι παθητικός δέκτης και 
αναλαμβάνει ενεργητικό ρόλο. Με άλλα λόγια, ερευνά και διαρκώς αναζητά πληροφορίες ενώ ο 
δάσκαλος αποτελεί συντονιστικό μέρος της μαθητικής κοινότητας. Επίσης, η ελευθερία έκφρασης 
των μελών της τάξης είναι διερυμένη υπάρχει διαδραστική σχέση δασκάλου-μαθητή, κριτική σκέψη 
και αισθηματικότητα. Το μάθημα από απλή διαδικασία μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών 
μετατρέπεται σε πολυδύναμη παιδαγωγική μέθεξη.  

Εδώ οι ΤΠΕ έχουν υποστηρικτική εμπλοκή με την έννοια της καλλιέργειας των δεξιοτήτων 
των μαθητών οι οποίες είναι πιθανόν να μην αξιοποιούνται καθημερινά σε όλα τα διδακτικά 
αντικείμενα κυρίως λόγο των ελλείψεων σε εξοπλισμό που εμφανίζει η πλειονότητα των σχολείων. 
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν παρακολουθήσει τις επιμορφώσεις του Υπουργείου αλλά προσπαθούν 
- και φροντίζουν με δική τους πρωτοβουλία -να ενημερώνονται ώστε να προλαβαίνουν τις συνεχείς 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.  

Στην τεχνοφιλική διδακτική πρακτική, ισχύουν για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές όσα 
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη πρακτική,με την σημαντική διαφορά ότι οι ΤΠΕ είναι ο 
«πρωταγωνιστής» της τάξης. Ακόμα και αν η σχολική δομή δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ο 
εκπαιδευτικός της τεχνοφιλικής διδακτικής πρακτικής μεταφέρει στην τάξη τον δικό του εξοπλισμό 
και τα δικά του εργαλεία ΤΠΕ. Η διδασκαλία εδώ αποτελεί µια πράξη συνεργασίας ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό που έχει ρόλο επικουρικό και τους μαθητές του, οι οποίοι διατηρούν την αυτονομία 
τους έχοντας όμως αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον και τις τεχνολογίες (Leask, Younie, 2006).  

Ο εκπαιδευτικός είναι εξαιρετικά εξοικειωμένος με όλα τα εργαλεία των ΤΠΕ. Εκείνος δομεί 
ολοκληρωτικά τις μαθησιακές δραστηριότητες και εντάσσει τους μαθησιακούς στόχους σε ένα 
ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης, ο οποίος λόγο της βαθιάς γνώσης των διαφόρων ψηφιακών 
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εργαλείων έχει την ικανότητα να διαμορφώνει ανά πάσα στιγμή συγκεκριμένους μαθησιακούς 
στόχους, πάντα με τη χρήση των ΤΠΕ, προωθώντας τη συνεργατική μάθηση. Το διαδίκτυο 
χρησιμοποιείται ως πηγή γνώσης μέσω των ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών.  

4. Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, από την παρούσα έρευνα αναδεικνύονται διαφοροποιήσεις στη χρήση των 

ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικους. Η αρνητική άποψη μερίδας εκπαιδευτικών εκπορεύεται από την 
έλλειψη γνώσεων, τη χαμηλή αυτοπεποίθηση, και την προσκόληση σε παραδοσιακές μεθόδους 
διδασκαλίας. Επίσης το σχολειο φαίνεται να δυσολεύεται να προσεταιριστεί τα οφέλη των 
ΤΠΕ,καταδεικνύοντας πως, ειδικότερα, η εκπαίδευση καθυστερεί να εντάξει στη διδακτική πρακτική 
τα νέα ψηφιακά εργαλεία.  

Η τεχνολογική ανάπτυξη δεν αποτελεί πανάκεια για κάθε εκαπιδευτικό ζήτημα (Μακράκης, 
2000), ειδικότερα αν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε τεχνοκρατικής φύσεως θέματα, υποτιμώντας 
συστηματικά ψυχοπαιδαγωγικές και κοινωνικές διαστάσεις. Η τεχνολογία, όπως και η εκπαίδευση 
δεν αναπτύσσονται σε κοινωνικό κενό, αλλά διαμορφώνονται τόσο από αυτούς που τη δημιουργούν, 
όσο κι από αυτούς που τη χρησιμοποιούν.  

Είναι φανερό πως τα εμπόδια τα οποία πρέπει να προσπελαστούν για να ευδοκιμήσει η σχέση 
μεταξύ των ΤΠΕ και της εκπαίδευσης είναι αρκετά και καμιά αλλαγή στην εκπαίδευση δεν μπορεί 
να πετύχει αν δεν γίνει συνείδηση στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. ώστε να αποτυπωθεί σταδιακά 
στις διδακτικές τους πρακτικές. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι ώστε η διδακτική εμπειρία 
(Γιαβρίμης, 2012) να μπει στην τροχιά της κοινωνίας της γνώσης, καθιστώντας την κομβικό 
σύνδεσμο ανάμεσα στο νέο κοινωνικό υποκείμενο και τις νέες κοινωνικές προκλήσεις.  
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Περίληψη 
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και ιδίως του διδακτικού έργου, προκαλεί άγχος στους 

εκπαιδευτικούς. Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η ίδια η επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν οι 
δάσκαλοι, επηρεάζει το εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία, με αποτέλεσμα, να κρίνεται 
αναγκαία από την παρούσα μελέτη, η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των πεποιθήσεων των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιολόγηση, με τα επίπεδα εξουθένωσής τους. Ωστόσο, αξίζει να 
σημειωθεί πως οι ερευνητές στο πέρας των πονημάτων τους, παραβλέπουν σε μεγάλο βαθμό την 
αξιολόγηση, ως πιθανή πηγή επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, μολονότι ως 
διαδικασία, διατρέχει το σύνολο της εκπαίδευσης, κυριαρχώντας στις ζωές των μαθητών και 
δημιουργώντας πιθανότατα, ανησυχία στους εκπαιδευτικούς. 

 Η παρούσα μελέτη προσανατολίζεται και στοχεύει στην ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στην 
αξιολόγηση και στο επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτόν, στην έρευνα συμμετείχαν 462 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, υπηρετούντες σε δημόσια σχολεία των περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας. Για τις 
ανάγκες της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Maslach Burnout Measure, το οποίο 
διερευνά το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, συμπληρωμένο από 
ερωτήσεις που αφορούν την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. 

 Τα πορίσματα και τα αποτελέσματα της παρούσης, κατέδειξαν την ύπαρξη και τη 
σημαντικότητα των σχέσεων και των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης με την 
αξιολόγηση. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, πως μόνο η διάσταση της έλλειψης προσωπικής 
επίτευξης, σχετίζεται θετικά με την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στον θεσμό της αξιολόγησης. 
Εν αντιθέσει, οι διαστάσεις της αποπροσωποποίησης και την συναισθηματικής εξάντλησης, 
σχετίζονται αρνητικά. Τα δε πορίσματα, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί του 
δείγματος βιώνουν αρκετά μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 
Λέξεις κλειδιά: Εξουθένωση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί, αξιολόγηση. 

1 Εισαγωγή 
Η αξιολόγηση, ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρουσιάζει άμεσες και 

αρνητικές επιπτώσεις στο μαθησιακό περιβάλλον και στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων 
(Tokar&Feitler, 1986). Η έννοια θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς ενίοτε απλοποιεί ή παρεμποδίζει 
τη διαδικασία μάθησης (Black&Wiliam, 1998). Οι εκπαιδευτικοί, ακρογωνιαίοι λίθοι οποιουδήποτε 
εκπαιδευτικού συστήματος (Brown, Kennedy, Fok, Chan, & Yu, 2009), βιώνουν ψυχολογικά 
προβλήματα, όπως ενοχή (Hargreaves, 1994), αυτοθυσία (Blackmore, 1996) και αίσθημα απώλειας 
(Nias, 1991), επηρεάζοντας τις απόψεις, τις στάσεις και τις πρακτικές τους στην τάξη. 
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Ανεξαρτήτως της ποικιλομορφίας των αιτιών, οι περισσότεροι δάσκαλοι στην επαγγελματική 
τους ζωή βιώνουν άγχος (Pishghadam&Sahebjam, 2012) και επομένως, επαγγελματική εξουθένωση, 
ως χρόνια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και διανοητικής εξάντλησης, εξαιτίας των 
συσσωρευμένων επαγγελματικών απαιτήσεων (Goddard, O'Brien & Goddard, 2006). Ο 
εκπαιδευτικός διακατέχεται από εκπαιδευτική αδυναμία στη μαθησιακή διαδικασία, λόγω της 
αυξανόμενης απογοήτευσης, έντασης και άγχους που αισθάνεται (Shukla & Trivedi, 2008). Η 
συναισθηματική εξουθένωση, προκύπτει από το εργασιακό περιβάλλον (εκπαιδευτικές διαδικασίες, 
μαθητές, συνάδελφοι), αλλά και από την κοινωνία (Pishghadam et al., 2014), με αποτέλεσμα οι 
δάσκαλοι αυτοί να δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό σύστημα ή και την κοινωνία (Shukla & Trivedi, 
2008). Η εξουθένωση επομένως, θεωρείται σημαντική κοινωνική δυσλειτουργία (Pishghadam et al., 
2014). 

Η αξιολόγηση δύναται να αποτελέσει  πιθανή αιτία άγχους για τους δασκάλους, εξαιτίας της 
σημασίας της στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ωστόσο, η αξιολόγηση σε μεγάλο βαθμό, 
παραβλέπεται ως πιθανή πηγή εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, από τους ερευνητές. Ο τρόπος που 
οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την αξιολόγηση, ίσως επηρεάσει τον τρόπο λήψης αποφάσεων και 
δράσεων, αλλά και τον τρόπο που οι ίδιοι ερμηνεύουν τις ατομικές καταστάσεις και τις σχέσεις τους 
με τους άλλους (Pishghadam&Pourali, 2011). Η παρούσα μελέτη, καθώς οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών επηρεάζουν την επαγγελματική πραγματικότητα (Bibou-Nakou, Stoqiannidou, & 
Kiosseoqlou, 1999), διερευνά τη σχέση πεποιθήσεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών και επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης. 

2.Κυρίως μέρος 
Η εξουθένωση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με πορίσματα ερευνών, επηρεάζει εκπαιδευτικό 

σύστημα και κοινωνία, συσχετίζοντας πεποιθήσεις, αξιολόγηση και εξουθένωση στις τρεις 
εκφάνσεις της (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και μειωμένη προσωπική 
επίτευξη). Η αξιολόγηση αποτελεί τον καλύτερο προγνωστικό παράγοντα της αποπροσωποποίησης 
και της προσωπικής ολοκλήρωσης, ενώ τα προσωπικά επιτεύγματα είναι ο καλύτερος προγνωστικός 
παράγοντας της Συναισθηματικής Εξάντλησης (Pishghadam et al., 2014). Μολονότι οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μέτρια επίπεδα εργασιακής εξουθένωσης εξαιτίας της δομής του 
εκπαιδευτικού συστήματος (απουσία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, μόνιμη εργασιακή σχέση) 
(Αμαραντίδου, 2010), η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό ερευνητικό θέμα. 

Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών για την εργασία τους, προβλέπει σημαντικά το burnout τους. 
Η καλύτερη πρόβλεψη των υψηλών βαθμών στην συναισθηματική εξάντληση, παρέχεται από τις 
χαμηλές βαθμολογίες στην σχολική ευθύνη. Οι εκπαιδευτικοί που αποφεύγουν να επιδείξουν 
δημοσίως την καλή δουλειά που γίνεται στα σχολεία, αισθάνονται υπερβολικά εξαντλημένοι 
(Pishghadam & Sahebjam, 2012), συγκριτικά με τους συναδέλφους τους που επιδεικνύουν το έργο 
τους. Όταν  οι εκπαιδευτικοί χάνουν το απαραίτητο ανταγωνιστικό κίνητρο αντιμετωπίζουν 
εξάντληση (Clouse, 1983). Οι δάσκαλοι που θεωρούν την αξιολόγησή τους ανακριβή, παραμελημένη 
ή άδικη (Brown, 2004), ίσως γίνουν αδιάφοροι, χάνοντας το ενδιαφέρον τους για τους μαθητές και 
το επάγγελμά τους (Maslach, 1982). Οι εκπαιδευτικοί που κρίνουν την αξιολόγησή τους αρνητική, 
κακή και άδικη (Brown, 2004), απομακρύνονται συχνά από τους εκπαιδευτικούς στόχους (Maslach, 
1982) και εμφανίζονται επιρρεπείς στην επαγγελματική εξουθένωση και στην αναποτελεσματική 
εκπαίδευση. 

Η λύση ανάγεται στην πρόταση νέων προγραμμάτων και καινοτόμων τρόπων μετατόπισης των 
αρνητικών εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση. Με σκοπό την προώθηση των 
θετικών ιδεών αξιολόγησης, η εκπαιδευτική ηγεσία αποφεύγει την πίεση προς τους εκπαιδευτικούς, 
επινοώντας ουσιαστικές μορφές αξιολόγησης (Shepard, 2000). Ορισμένες έρευνες αναδεικνύουν τον 
σημαντικό ρόλο των συναισθηματικών ελατηρίων και των προσωπικών εμπειριών των 
εκπαιδευτικών (Norenzayan, Incheol, & Peng, 2007). Διάφορες μελέτες συσχέτισαν τις εμπειρίες 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, με τη συνολική ικανοποίηση από την εργασία (Ford, Urick & 
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Wilson, 2018; Utemov, 2019). Τα πορίσματα κατέδειξαν την αρνητική συσχέτιση των μεταβλητών 
και την ανάδειξη των πεποιθήσεων γενικής ικανότητας των εκπαιδευτικών για τους ίδιους, σε 
σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης των βαθμολογιών επαγγελματικής εξουθένωσης (Capri & 
Guler, 2018). Άλλες έρευνες (Zee&Koomen, 2016) ανέφεραν αρνητικό συσχετισμό 
συναισθηματικής εξάντλησης και αυτο-αποτελεσματικότητας. Μετά από κάποια περίοδο εργασίας ή 
μετά από μια εργασιακή αποτυχία, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν προγράμματα κατάρτισης. Η 
εκπαιδευτική πολιτική αλλάζει από χώρα σε χώρα, με άλλες να επιλέγουν την αξιολόγηση του ίδιου 
του εκπαιδευτικού (αυτό-αξιολόγηση) και άλλες την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέσω των 
επιτευγμάτων των μαθητών τους (Charkviani, 2019). 

Η αξιολόγηση ερευνητικά, δε διαθέτει αρμόζουσα θέση, καθώς δεν προσεγγίζεται ως πηγή και 
αιτία επαγγελματικής εξουθένωσης. Σύμφωνα με τον Shepard (2000), οι εξωτερικοί έλεγχοι μπορεί 
να κάνουν τους εκπαιδευτικούς να αισθανθούν ότι απαξιώνονται και κριτικάρονται 
(Whitford&Jones, 2000). Η έρευνα πρέπει να προσδώσει ιδιαίτερη σημασία στη νοοτροπία των 
υποψήφιων ή και εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν την αξιολόγηση. 
Οι πιο αρνητικοί είναι και περισσότερο επιρρεπείς στην εξάντληση και εξουθένωση. Ως λύση 
δίνονται τα αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα, τα ευέλικτα προγράμματα, τα προγράμματα 
σπουδών και οι τεχνικές αξιολόγησης με βάση τις ανάγκες μαθητών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 
μοιραστούν παρόμοιες πολιτισμικές ή παιδαγωγικές συμπεριφορές (Baer, 1998). 

Η σημερινή επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει πως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του 
έργου του ανατροφοδοτεί το εκπαιδευτικό σύστημα, αναβαθμίζοντας και βελτιώνοντας την 
εκπαιδευτική ποιότητα. Η αξιολόγηση είναι αναγκαία για οικονομικούς, παιδαγωγικούς, 
ψυχολογικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς λόγους. Μολονότι τα θετικά στοιχεία της αξιολόγησης 
είναι αδιαμφισβήτητα, ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας αντιδρά στον τρόπο 
εφαρμογής της. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς την προσεγγίζουν αρνητικά, αναφέρουν πως 
πρόκειται για μέσο χειραγώγησης του εκπαιδευτικού, πραγματοποιούμενη χωρίς εκπαιδευτικά 
κριτήρια, με αποτελέσματα που αντιτάσσονται στην εφαρμογή της και δεν έχουν πραγματική 
χρησιμότητα. Αντιθέτως, οι υποστηρικτές της, την θεωρούν αναγκαία για το συμφέρον ολόκληρου 
του εκπαιδευτικού συστήματος (Λαζαρίδου, 2016). Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν στην 
εξεύρεση ενός αποτελεσματικού μοντέλου αξιολόγησης και αναθεώρησης των μεθόδων και των 
στόχων της (Κασσωτάκης, 1997). 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την αξιολόγηση αναπόσπαστη με την εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθώς ενδυναμώνει την ανάληψη ευθυνών από τους ίδιους, καταρρίπτοντας τον μύθο 
των ανεύθυνων εκπαιδευτικών. Σχεδόν όλοι τους όμως δεν επιθυμούν εξάρτηση βαθμολογικής και 
μισθολογικής εξέλιξης με την αξιολόγηση, με την τελευταία να διαφέρει για τα υποψήφια στελέχη 
εκπαίδευσης. Οι Bibou-Nakou, Stogiannidou και Kiosseoglou (1999) διερεύνησαν, την απόδοση 
ευθυνών σε σχέση με την ανάπτυξη του στρες, σε δείγμα 200 δασκάλων και βρήκαν ότι οι δάσκαλοι 
που είχαν την τάση να αποδίδουν στον εαυτό τους ευθύνες για τις δυσκολίες που προέκυπταν στη 
σχολική τάξη, παρουσίαζαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, αξιολόγηση και εξουθένωση διαθέτουν κοινά σημεία αναφοράς, με την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών από τους ανωτέρους τους (διευθυντές και σχολικούς συμβούλους) να σχετίζεται με 
τους παράγοντες δημιουργίας εργασιακού στρες στο εργασιακό περιβάλλον. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί δεν εκτιμώνται από τους ανώτερους, παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 
εξουθένωσης, συγκριτικά με όσους έχουν ήδη αξιολογηθεί έστω και μερικές φορές. Οι εκπαιδευτικοί 
που αξιολογούνται προσεγγίζουν την αξιολόγηση ως ένα κίνητρο βελτίωσης και δέσμευσης για 
εργασία, αποκτώντας αίσθημα συμμετοχής (Capri&Guler, 2018). Η ανάπτυξη κλίμακας αξιολόγησης 
για την αυτο-ιδέα του εκπαιδευτικού μπορεί να συμβάλει σημαντικά στα όργανα αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών (Millman & Darling-Hammond, 1990) και στην πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ 
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από άλλους (Nevo, 
1995). Ένας εκπαιδευτικός που συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση, είναι περισσότερο δεκτικός στην 
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εξωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικών, διεξαγόμενη από επιθεωρητές ή άλλες αρχές αξιολόγησης 
(Capri&Guler, 2018). 

Έρευνες έχουν διαπιστώσει σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων 
επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και των επιπέδων ικανοποίησης από την εργασία 
και των πεποιθήσεων γενικής ικανότητας. Η  ικανοποίηση από την εργασία και τα επίπεδα 
πεποιθήσεων γενικής ικανότητας, ήταν ένας σημαντικός πρόδρομος των επιπέδων επαγγελματικής 
εξουθένωσης (Capri & Guler, 2018). Η διαχείριση της κακής συμπεριφοράς των μαθητών και των 
χρονικών περιορισμών είναι δύο πηγές άγχους που προβλέπουν συστηματικά τις διαστάσεις της 
εξουθένωσης, ενώ η ασάφεια ως προς το ρόλο και η εκτίμηση των εκπαιδευτικών από τους μαθητές 
τους, συμβάλουν πολύ λιγότερο, αλλά σημαντικά. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την υπόθεση 
που βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα με τους Κύπριους δασκάλους (Κόκκινος, 2002). Οι 
παλαιότεροι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν ένα χαμηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης των προσωπικών 
αξιών με τις αξίες του οργανισμού. Αυτό το επίπεδο συμμόρφωσης εκτιμάται ως υψηλότερο από 
τους νεότερους. Η αίσθηση της δικαιοσύνης είναι επίσης χαμηλότερη σε εργαζόμενους με 
μεγαλύτερη προϋπηρεσία (Manek, 2018). Οι εκπαιδευτικοί εξάλλου έχουν τη δυνατότητα να 
διαμορφώνουν τις διαδικασίες στην εργασία τους, αναφορικά με την αίσθηση της δικαιοσύνης που 
γίνεται αντιληπτή στο χώρο εργασίας. 

Ένα άλλο πρόβλημα αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης. Είναι δύσκολα προσδιορίσιμες οι 
περιπτώσεις που ο αξιολογητής είναι υποκειμενικός ή δεν μπορεί να καθοριστεί το εκάστοτε 
αποτέλεσμα ή η αξιολόγηση δεν έχει πρακτική εφαρμογή (Δημητρόπουλος, 2004). Εάν οι 
επιθεωρητές και οι σύμβουλοι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη διδασκαλία παιδιών με 
αναπτυξιακή αναπηρία (Dean, 1992 οπ. αναφ στο Sari, 2004), ενδέχεται να μην είναι σε θέση να 
αξιολογήσουν με ακρίβεια τη δουλειά των εκπαιδευτικών στα σχολεία, την ικανοποίηση από την 
εργασία και την εξάντληση (Sari, 2004). Οι διαστάσεις της διδασκαλίας ως μόνιμης εργασίας και η 
έλλειψη οποιασδήποτε επίσημης αξιολόγησης διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στα χαμηλά 
επίπεδα εξουθένωσης (Vousiopoulos et al., 2019). Η σύγκρουση έρχεται με τον άδικο μηχανισμό 
αξιολόγησης, που πλήττει το ηθικό των εκπαιδευτικών (Zhou & Wen, 2007). Το αρνητικό κλίμα του 
σχολείου και ο υψηλός κύκλος εργασιών των εκπαιδευτικών (Fisher-Ari, Kavanagh & Maring, 2017 
οπ. αναφ. στο Ilyavi, 2019), επηρεάζονται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης, που 
συνδέει την απόδοση των μαθητών με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αμοιβή τους 
(Ilyavi, 2019). 

2.2 Μέθοδος της έρευνας 
Σκοπός της παρούσης είναι η διερεύνηση της σχέσης πεποιθήσεων που σχετίζονται με την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης. Πληθυσμό της έρευνας 
αποτέλεσαν 1362 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων συμμετείχαν 462 γυναίκες και άντρες, υπηρετούντες 
σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών. 

Για τις ανάγκες της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Maslach Burnout 
Measure, που διερευνά το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, με προσαρμογή 
και μετάφραση από τον Κόκκινο (2012), που εμπεριέχει 22 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο αφορά 
τις τρεις διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης: τη συναισθηματική εξουθένωση, την 
αποπροσωποποίηση και την προσωπική επίτευξη (Maslach & Jackson, 1986). 

Η βαθμολογία δίνεται σε κλίμακα 7 σημείων, εκφράζοντας τη συχνότητα πραγματικού 
βιώματος από κάθε συμμετέχοντα, των περιγραφομένων σε κάθε πρόταση, από 0= «Ποτέ» έως 6= 
«Κάθε μέρα». Σε ολόκληρο το δείγμα, αναφορικά με τις ερωτήσεις της αξιολόγησης, με βάση τις 
εκατοστιαίες θέσεις της 25ης και της 75ης, καθορίστηκαν τα επίπεδα της επαγγελματικής 
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών  (χαμηλή ≤ 54, μέτρια 55-67 και υψηλή ≥ 68) (Διλιντάς, 2010). 

Ως προς τη "συναισθηματική εξάντληση", το κυμαινόμενο εύρος τιμών βρίσκεται ανάμεσα στο 
19 έως 26, χαρακτηριζόμενο ως μετρίου επιπέδου, στο ≥27, χαρακτηριζόμενο ως υψηλού επιπέδου 
και στο ≤18, χαρακτηριζόμενο ως χαμηλού επιπέδου. Η υποκλίμακα "αποπροσωποποίησης" 
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αντιστοίχως, κυμαίνεται από 6 έως 9 (μετρίου επιπέδου), ≥10 (υψηλού επιπέδου) και  ≤5 (χαμηλού 
επιπέδου). Η υποκλίμακα "προσωπικών επιτευγμάτων" κυμαίνεται από 39 έως 34 (μετρίου 
επιπέδου), ≥40 (χαμηλού επιπέδου) και ≤ 33 (υψηλού επιπέδου) (Μπαλτζή κ.α., 2015). 

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις που αφορούν στην στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 
στην αξιολόγηση (Στρίκας, 2014). Τα συμπεράσματα βασίζονται στο επίπεδο σημαντικότητας 5% 
(Χαλικιάς, Μανωλέσου & Λάλου, 2015). Για την ανάλυση και την περιγραφή των ερωτήσεων με 
κλίμακα, πραγματοποιήθηκε χρήση της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης. Η σχέση μεταξύ με 
των παραγόντων του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του συντελεστή pearson’s r. 

2.3 Αποτελέσματα της έρευνας 
Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για το ερωτηματολόγιο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης της Maslach με τις 4 μεταβλητές, παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οι εκπαιδευτικοί του 
δείγματος παρουσιάζουν υψηλές τιμές μόνο στην κλίμακα της αποπροσωποποίησης (μ.τ=11,60, 
τ.α=4,36) και της έλλειψης προσωπικής επίτευξης (μ.τ=29,68, τ.α=5). 

 
Πίνακας 11- Βαθμός Επαγγελματικής Εξουθένωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

 
Συμμετέ

χοντες 
Ελάχι

στο 
Μέγισ

το 
Μέσ

η Τιμή 
Τυπική 

απόκλιση 
Έλλειψη προσωπική 

επίτευξης 462 17,00 40,00 29,68 5,16 

Συναισθηματική 
Εξάντληση 462 5,00 50,00 20,41 8,48 

Αποπροσωποποίηση 462 2,00 25,00 11,60 4,36 
 
Όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσματα του πίνακα 2, με βάση τις εκατοστιαίες θέσεις της 

25ης και της 75ης, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δηλώνουν πως ο εν λόγω θεσμός, τους δημιουργεί 
συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης σε χαμηλό βαθμό, πιθανότατα λόγω απουσίας πρακτικής 
εφαρμογής της αξιολόγησης από την πολιτεία. 

 
Πίνακας 12- Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συνολικής στάσης των συμμετεχόντων απέναντι στο θεσμό της 

αξιολόγησης 

 
Συμμετέχ

οντες 
Ελάχι

στο 
Μέγιστ

ο 
Μέση 

τιμή 
Τυπική 

απόκλιση 
Αξιολόγηση 462 7,00 31,00 18,96

97 3,90827 

      
 
Αναφορικά με την σχέση της αξιολόγησης με την επαγγελματική εξουθένωση 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης pearson’s r (πίνακας 3). 
 

Πίνακας 13- Συσχετίσεις  της αξιολόγησης με τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου 

 Συναισθηματικ
ή Εξάντληση 

Αποπροσωποπ
οίηση 

Έλλειψη προσωπικής 
επίτευξης 

Αξιολό
γηση 

Pearson Correlation -,109* -,101* ,098* 
Sig. (2-tailed) ,019 ,030 ,035 
N 462 462 462 

 
Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η συνολική στάση των συμμετεχόντων 

απέναντι στην αξιολόγηση σχετίζεται αρνητικά (με χαμηλή ένταση), τόσο με στην κλίμακα της 
Συναισθηματικής εξάντλησης (r=-,109, p=,019) όσο και σε αυτή της Αποπροσωποποίησης (r=-,101, 
p=,030). Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι όσο θετικότερη είναι η στάση των συμμετεχόντων απέναντι 



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

278 

στον συγκεκριμένο θεσμό, τόσο μικρότερα είναι τα συμπτώματα που εμφανίζουν αναφορικά με τις 
2 συγκεκριμένες κλίμακες. 

Αντίθετα, θετική εμφανίζεται η σχέση της αξιολόγησης με την έλλειψη προσωπικής επίτευξης 
(r=,098, p=,035). Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι και η έλλειψη προσωπικής επίτευξης που νιώθουν 
οι συμμετέχοντες, τόσο θετικότερη είναι η στάση τους απέναντι στην έννοια της αξιολόγησης. 

3 Συμπεράσματα 
Η παρούσα αναδεικνύει μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, 

συμβαδίζοντας με προϋπάρχουσες έρευνες (Γρουνά & Παπαδανιήλ, 2019). Παρά τα προβλήματα 
των σχολικών μονάδων και της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί αγαπούν το επάγγελμά τους και δεν 
αισθάνονται κόπωση (Friedman, 2003). Οι έρευνες ανέδειξαν ότι η επαγγελματική εξουθένωση 
σχετίζεται κυρίως με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς (Σπυρομήτρος & Ιορδανίδης, 2017). Θετικά 
επιδρούν οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί (Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos, 2009) με τους 
συναδέλφους (Griffith, Steptoe & Cropley, 1999), τους μαθητές, τους γονείς και το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο, με τους Έλληνες εκπαιδευτικούς να παρουσιάζουν καλύτερες εργασιακές 
συνθήκες, αλλά και καθημερινή μειωμένη παρουσία στο σχολείο (Kantas & Vassilaki, 1997). 

Τα υψηλά ποσοστά χαμηλής προσωπικής επίτευξης αναδεικνύουν μια τριβή συναισθηματικής 
και σωματικής φύσεως και εξάντλησης, που μειώνουν την προσωπική εργασιακή ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών (Γρουνά & Παπαδανιήλ, 2019), οφειλόμενη στην ασάφεια του ρόλου τους (Kahn et 
al., 1964). Το εκπαιδευτικό σύστημα δεσμεύει τους εκπαιδευτικούς με συγκεκριμένη ύλη και με 
ελλιπείς υποδομές  (Meams & Cain, 2003), ειδικά στην Ελλάδα που η δημόσια εκπαίδευση έχει 
υποστεί ισχυρά πλήγματα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης (Στάγια & Ιορδανίδης, 2014). Οι 
συγκυρίες μειώνουν το ηθικό των εκπαιδευτικών, που θεωρούν ότι είναι αναποτελεσματικοί. Η 
επαγγελματική εξουθένωση οφείλεται δε και στην αρνητική στάση των εκπαιδευτικών για την 
αξιολόγηση, σε επίπεδο Συναισθηματικής εξάντλησης και Αποπροσωποποίησης. 

Όσο θετικότερη είναι η στάση των εκπαιδευτικών προς την αξιολόγηση, τόσο μικρότερα είναι 
τα συμπτώματα στις δυο συγκεκριμένες κλίμακες. Σύμφωνα με τις Κάμτσιου και Λώλη (2016), κάθε 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο χώρο της εκπαίδευσης είναι αποτελεσματική, όταν είναι 
συναινετική και όχι αιφνιδιαστική. Οι δάσκαλοι που δεν εκτιμούν την αξιολόγηση εμφανίζουν 
σημάδια αποπροσωποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης (Pishghadam et al., 2014). Ωστόσο, 
θετική εμφανίζεται η σχέση αξιολόγησης και έλλειψης προσωπικής επίτευξης (Friedman, 2003). Οι 
εκπαιδευτικοί σίγουροι για την αποτελεσματικότητά τους, αναμένουν ότι αυτή θα οδηγήσει σε 
κατάλληλη οικονομική αποζημίωση ή ηθική ανταμοιβή (Pishghadam et al., 2014). Όταν αυτό δεν 
επιτυγχάνεται η έλλειψη προσωπικής επίτευξης μεγαλώνει, δημιουργώντας χάσμα απόδοσης-
ανταμοιβής (Fisherman, 2015). 

Η παρούσα συνεισφέρει στην εκπαιδευτική πολιτική και στην έννοια της εκπαιδευτικής 
εξουθένωσης υπό το πρίσμα της αξιολόγησης. Η εργασία του εκπαιδευτικού είναι κυρίως 
λειτούργημα, γεγονός επαρκώς στρεσογόνο. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι συνεπείς σε 
υποχρεώσεις της θέσης και της αποστολής τους. 
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Περίληψη 
 Η τεχνολογία αποτελεί πλέον ένα από τα πιο παρεμβατικά εργαλεία σε όλους τους τομείς της 

καθημερινότητας του ανθρώπου. Ένα τέτοιο εργαλείο δεν θα μπορούσε αφήσει ανεπηρέαστο και το 
πεδίο της  πνευματικότητας του ανθρώπου ιδιαιτέρως δε στο χώρο της πνευματικότητας που 
εκδηλώνεται μέσω της θρησκείας. Η σχέση θρησκείας και τεχνολογίας είναι ένα ζήτημα που έχει 
απασχολήσει τους μελετητές εδώ και πολλά χρόνια, αναζητώντας τα οφέλη και τα μειονεκτήματα 
μίας τέτοιας σχέσης. Αναμφισβήτητα, η χρήση της τεχνολογίας, για τη θρησκευτική επικοινωνία 
παρέχει πολλές ευκαιρίες για αναζητήσεις και εκφράσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. 
Παράλληλα, όμως, προκύπτει και η ανάγκη έρευνας των σχέσεων και των αμφισβητήσεων που 
μπορεί να υπάρξουν στο πλαίσιο της τεχνολογίας και των επιπτώσεων που μπορούν να επιφέρουν. 
Προς το παρόν, έχουν επισημανθεί τα θετικά οφέλη, αλλά απαιτείται περαιτέρω και πιο ενδελεχής 
διερεύνηση του θέματος. 

 
Λέξεις –κλειδιά: θρησκεία, διαδίκτυο, επικοινωνία.   

1. Εισαγωγή  
Οι μελέτες της θρησκευτικής επικοινωνίας, μέσω της τεχνολογίας, έχουν ομαδοποιηθεί σε 

διάφορους τίτλους τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της 
κυβερνοθρησκείας, της εικονικής θρησκείας και, πρόσφατα, των ψηφιακών θρησκευτικών μελετών. 
Οι πρώτες μελέτες ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990 και αναφέρονται ως έρευνα για την 
«κυβερνοθρησκεία». Ο όρος χρησιμοποιείται για να καταγράψει τον τρόπο επανασύνδεσης με τη 
θρησκεία μέσω της αλληλεπίδρασής της με την εργαλειακή κουλτούρα των υπολογιστών, και 
επικεντρώθηκε, κυρίως, στην τεκμηρίωση των τρόπων μεταφοράς των θρησκευτικών πρακτικών των 
χρηστών στο διαδίκτυο (Schroeder et al., 1998). 

Ένα κεντρικό σημείο της έρευνας αφορούσε τις ουτοπικές και δύσκολες συζητήσεις, σχετικά 
με τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι ενοποιήσεις με τους υπολογιστές και τις τεχνολογίες 
δικτύων θα επηρέαζαν τις παραδοσιακές θρησκευτικές κοινότητες και πολιτισμούς. Η 
«κυβερνοθρησκεία» χρησιμοποιήθηκε, επίσης, από μερικούς για να υποδείξει, τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να αναδυθεί μια νέα μορφή θρησκείας. Ο πειραματισμός με τη θρησκευτική πρακτική 
στο διαδίκτυο, οδηγεί σε μια νέα μορφή θρησκείας, η οποία είναι πνευματικά καινοτόμα και 
δυναμική, αλλά έντονα ενοποιημένη και εξαρτώμενη από την τεχνολογία (O' Leary, 1996). 

2. Θρησκευτική επικοινωνία και διαδίκτυο 
 Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, πολλοί μελετητές άρχισαν να εξετάζουν τη 

θρησκευτική επικοινωνία στο διαδίκτυο, εστιάζοντας την έρευνα στο τρόπο με τον οποίο 
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προσαρμόζονταν όλο και περισσότερο οι θρησκευτικές πρακτικές και πεποιθήσεις στις τεχνολογίες 
εικονικής πραγματικότητας και στις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες. Από την έρευνα αυτή 
προέκυψε η ανάγκη εξέτασης, για το ποιες πτυχές της θρησκείας μπορούσαν να παραμείνουν 
«αυθεντικές» σε αυτά τα εικονικά περιβάλλοντα, ή αν η ίδια η φύση της πνευματικότητας μπορούσε 
να αλλάξει μέσω της τεχνολογικής μεσολάβησης. Διάφοροι μελετητές (Campbell, 2004; Hutchings, 
2007) διερεύνησαν τις ποικίλες τάσεις στη δημιουργία διαφόρων συναθροίσεων των διαφόρων 
χριστιανικών κοινοτήτων και των διαδικτυακών βάσεων. Ο Hutchings (2007) ανέλυσε προσεκτικά 
την έκταση και το κατά πόσο η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ως βάση για την οικοδόμηση της 
κοινότητας, με τις υπηρεσίες λατρείας και τη μελέτη της Βίβλου, μπορεί να αλλάξει τις θρησκευτικές 
αντιλήψεις των μελών της κοινότητας και να αυξήσει ή να καλλιεργήσει την κοινωνική τους 
απομόνωση ή ενσωμάτωση σε τέτοιες ομάδες. Άλλοι ερευνητές εξέτασαν το πώς η μεταφορά σε 
απευθείας σύνδεση θρησκευτικών τελετουργικών μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στις  παραδοσιακές 
κοινότητες, ή σε άλλες θρησκείες, μέσω της δημιουργίας διαδικτυακών ναών και τροποποιημένων 
πρακτικών διαλογισμού. (Jakobsh, 2006; MacWilliams, 2006). 

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, οι μελετητές συχνά επεδίωκαν να αμφισβητήσουν ή να 
προβληματίσουν τις αποδεκτές αντιλήψεις της θρησκείας, υπό το φως των τεχνολογικών μορφών 
που αναδύονταν μέσω της χρήσης του διαδικτύου για θρησκευτικούς σκοπούς. Το έργο του Lövheim 
(2005) σχετικά με τη χρήση των φόρουμ συζητήσεων, ως χώρο της θρησκευτικής αυτοέκφρασης, 
όπου οι νέοι μπορούσαν να πειραματιστούν με διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης της 
θρησκευτικής τους ταυτότητας και πεποιθήσεων στη διαδικτυακή συνομιλία, προσέφερε σημαντικές 
γνώσεις, για τα κίνητρα χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, από τους θρησκευόμενους. Έδειξε, 
επίσης, πως το διαδίκτυο προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για ελευθερία έκφρασης που δεν είναι 
διαθέσιμες στους περισσότερους νέους ανθρώπους στις θρησκευτικές τους κοινότητες. Αυτές οι 
δυνατότητες,  άλλαξαν τις απόψεις τους, για το τι είναι η θρησκεία και τι σημαίνει να είναι κάποιος 
πνευματικός-θρησκευτικός άνθρωπος στη σύγχρονη κοινωνία. 

 Τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες για τη θρησκευτική επικοινωνία και τις τεχνολογίες 
εντάσσονται στο πλαίσιο των ψηφιακών θρησκευτικών μελετών. Η ψηφιακή θρησκευτικότητα 
ορίζεται ως ο τεχνολογικός και πολιτιστικός χώρος, που συγκεντρώνει απόψεις για το πώς οι 
θρησκευτικές σφαίρες αναμειγνύονται ή ενσωματώνονται με την τεχνολογία (Campbell, 2013). 
Χρησιμοποιείται, επίσης, για να περιγράψει πώς τα ψηφιακά μέσα αναγκάζουν τις θρησκευτικές 
ομάδες και τους επαγγελματίες να αλλάξουν τις αντιλήψεις τους για τη θρησκευτική παράδοση, την 
εξουσία και την αυθεντικότητα, αφού η ψηφιακή κουλτούρα μπορεί να θεωρηθεί ως επανασύνδεση  
με ό,τι νοείται ως θρησκεία και θρησκευτικότητα (Hoover, Echchaibli, 2012). 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα παραδοσιακά πλαίσια, η ψηφιακή θρησκευτικότητα θεωρεί 
τις, σε απευθείας σύνδεση, θρησκευτικές πρακτικές και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 
ενσωματωμένες στην ψηφιακή θρησκευτική επικοινωνία. Η ενσωμάτωση του διαδικτύου στην 
καθημερινή ζωή πολλών θρησκευτικών προσώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με το 
θρησκευτικό φαινόμενο σημαίνει, ότι ο ψηφιακός πολιτισμός και οι τεχνολογίες συχνά γεφυρώνουν, 
συνδέουν ή  και επεκτείνουν τις, σε απευθείας σύνδεση, θρησκευτικές πρακτικές και σε χώρους με 
διαφορετικά θρησκευτικά πλαίσια. Η έρευνα των Cheong et al. (2011) διερεύνησε το παράδοξο της 
διαδικτυακής θρησκευτικής αρχής. Οι ερευνητές έδειξαν τον τρόπο με τον οποίο οι παραδοσιακές 
θρησκευτικές αρχές (ιδιαίτερα οι θρησκευτικοί ηγέτες και οι θρησκευτικές δομές) υπονομεύονται 
από την άνοδο των νέων θρησκευτικών εκπροσώπων στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στους πιστούς να 
αναζητήσουν τη σοφία, από εναλλακτικούς και συχνά μη διακριτούς θρησκευτικούς ηγέτες, που 
δραστηριοποιούνται σε ιστολόγια και προσωπικούς ιστοτόπους. Επί πλέον, το διαδίκτυο επιτρέπει 
ταυτόχρονα στους θρησκευτικούς ηγέτες να παρεμβαίνουν, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να 
επιβεβαιώνουν την επιρροή τους μέσω των κοινωνικών μέσων, με τη δημοσίευση καθημερινών 
δηλώσεων βάσει της ιδιότητας τους, μέσω του Twitter ή του Facebook, κλπ.  

Οι τρέχουσες μελέτες της ψηφιακής θρησκείας, δίνουν όλο και περισσότερο ιδιαίτερη προσοχή 
στο πώς οι θρησκευτικοί παράγοντες και ομάδες διαπραγματεύονται τις σχέσεις τους και τις 
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πνευματικές τους δραστηριότητες, εντός των πολλαπλών σφαιρών της ζωής τους και της 
καθημερινότητάς τους, στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, ο Neriya-Ben Shahar (2017) εξέτασε το πώς 
τα μέλη των οριοθετημένων θρησκευτικών κοινοτήτων, δηλαδή των Amish στην Αμερική και των  
Εβραίων γυναικών, διαπραγματεύονται και δικαιολογούν τη χρήση υπολογιστών και κινητών 
τηλεφώνων, ενάντια στους κοινωνικούς και θρησκευτικούς περιορισμούς μέσα στο πλαίσιο της 
οικιακής και επαγγελματικής τους ζωής. Τέτοιες έρευνες, καλούν επίσης τους μελετητές να 
εξετάσουν προσεκτικά, ποιες επικοινωνιακές πρακτικές σε πολλαπλά κοινωνικά στρώματα και με 
ποιο ψηφιακό τρόπο αγκαλιάζουν τα θρησκευόμενα άτομα και τις ομάδες, διαμορφώνοντας όχι μόνο 
τις προσωπικές πρακτικές τους, αλλά και τις πνευματικές και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις (Sumiala, 
Korpiola, 2017). Αυτό διαφάνηκε και στην εργασία του Bellar (2017), ο οποίος εξέτασε την 
εξατομικευμένη θρησκευτική χρήση των κινητών τηλεφώνων από τη μιά και το πώς οι άνθρωποι 
επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις ψηφιακές συσκευές στις καθημερινές τους πνευματικές συνήθειες, 
από την άλλη.  

Στο πλαίσιο των μελετών για τις σχέσεις ανάμεσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη θρησκεία 
και τον πολιτισμό, χρησιμοποιούνται θεωρίες που υποβοηθήσουν στην ερμηνεία αυτών των 
αλληλεπιδράσεων, συμπεριλαμβανομένων του τεχνολογικού ντετερμινισμού, της διαμεσολάβησης, 
της μεσολάβησης του ιερού και της θρησκευτικής-κοινωνικής διαμόρφωσης της τεχνολογίας 
(Lundby, 2013). Η μεγαλύτερη επιρροή στο πλαίσιο των ψηφιακών ερευνών, για τη θρησκεία, είναι 
η εκμάθηση των μέσων ενημέρωσης, η οποία επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραματίζουν αυτά 
στη δημιουργία και την κοινωνικοποίηση των λαϊκών αντιλήψεων της θρησκείας. Ερευνά, επίσης, 
την επίδραση του θρησκευτικού μηνύματος, τον τρόπο με τον οποίο το κοινό καταναλώνει και 
δημιουργεί συνδέσεις ή αντιθέσεις μεταξύ των μηνυμάτων, τις βασικές αξίες ή πεποιθήσεις τους. 
Σημείο έρευνας αποτελεί, επίσης, και η θρησκευτικοκοινωνική μορφοποίηση της τεχνολογίας, η 
οποία καθορίζει τις  σχέσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων με την τεχνολογία, αλλά και τους 
περιορισμούς  από τις ηθικές  πεποιθήσεις και τα τις κοινωνικές οριοθετήσεις, που προέρχονται από 
τις θρησκευτικές παραδόσεις τους (Campbell, 2017). Αυτές οι θεωρητικές προσεγγίσεις χρησιμεύουν 
ως εργαλεία, για τους μελετητές που περιγράφουν και αναλύουν το πώς χρησιμοποιούνται τα 
ψηφιακά μέσα, για να εκφράσουν την ατομική θρησκευτικότητα στο διαδίκτυο και το πώς ο 
ψηφιακός πολιτισμός ενημερώνει τις αντιλήψεις για την κοινωνική πνευματικότητα και τις συνδέσεις 
ατόμων και ομάδων μεταξύ των online και offline θρησκευτικών πρακτικών. 

Στο πλαίσιο αυτό εκδηλώνεται και μια αναβίωση των ερευνών που δίνουν έμφαση στη 
θεωρητική θρησκεία και στις ψηφιακές μελέτες της θρησκείας. Σε αυτή την αναβίωση, επίκεντρο 
αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η θρησκεία και ο ρόλος που επιτελεί σε έναν 
δικτυωμένο, ψηφιακό κόσμο. Στη δεκαετία του 1990 αρκετοί μελετητές (O'Leary, 1996) 
υποστήριζαν, ότι το διαδίκτυο και οι υπολογιστές θα μπορούσαν να αλλάξουν όχι μόνο την πρακτική 
της θρησκείας, αλλά και την ίδια την αντίληψη για το πώς η θρησκεία σχεδιάστηκε ή προσδιορίστηκε 
στη σύγχρονη κοινωνία. Ο Heland (2000) πρότεινε την έννοια της «διαδικτυακής θρησκείας» 
σύμφωνα με την οποία, η θρησκεία έχει αρχίσει ήδη να προσαρμόζεται στον ψηφιακό πολιτισμό και 
να δημιουργεί νέες διαδραστικές μορφές πνευματικότητας μέσω του διαδικτύου  

Η εστίαση των ερευνών έχει πλέον επεκταθεί. Από την εμφάνιση της «διαδικτυακής 
θρησκείας» όσον αφορά στις εκδηλώσεις των νέων θρησκευτικών κινήσεων στο διαδίκτυο,  στην 
εξέταση του τρόπου μέσω του οποίου η ψηφιακή εμπλοκή μετατοπίζεται και επεκτείνεται σε αυτό 
που κατανοείται ως θρησκεία σε μια ψηφιακή εποχή. Με άλλα λόγια, δίνεται προσοχή σε θεωρίες 
που προσπαθούν να εξηγήσουν το πώς η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων, ενθαρρύνει νέες εκδηλώσεις θρησκευτικότητας και λαϊκών αντιλήψεων, οι 
οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως ένας πρωταρχικός πυρήνας της θρησκείας στην κοινωνία των 
δικτύων. Οι ψηφιακές θεωρίες της θρησκείας, που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο, επιδιώκουν 
κυρίως να εξηγήσουν, ότι τα όρια των θρησκειών γίνονται αδιευκρίνιστα εξαιτίας των 
κοινωνικοθρησκευτικών αλληλεπιδράσεων (Hoover, Echchaibli, 2012). 
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Ο Campbell (2011) υποστηρίζει ότι απαιτούνται περισσότερες ψηφιακές μελέτες για τη 
θρησκεία. Με αυτό εννοεί τα δεδομένα που προκύπτουν από μια προσεκτική ανάλυση της μοναδικής 
κοινωνικής φύσης και του πολιτισμικού πλαισίου της κοινωνίας των δικτύων˙ μια ανάλυση που 
επιθυμεί να κατανοήσει το που και το πότε της θρησκείας σε έναν τεχνολογικό πολιτισμικό χώρο. Ο 
Campbell (2011) εξέτασε την έννοια της «διαδικτυακής θρησκείας», υποστηρίζοντας ότι η θρησκεία 
σε μια κοινωνία δικτύων, εκδηλώνεται μέσω μιας σειράς ξεχωριστών χαρακτηριστικών, όπως η 
πραγματοποίηση μιας πραγματικότητας πολλαπλών τοποθεσιών και πρακτικών και δημιουργίας 
μεταβαλλόμενων σχέσεων και δομών των θρησκευτικών εξουσιών. Έτσι, καταυτόν, η θρησκεία με 
την ευρεία έννοια μετατρέπεται και μεταβαίνει από τις υπάρχουσες παραδοσιακές έννοιες των 
θρησκευτικών κοινοτήτων και τους στενά οριοθετημένους θεσμούς σε μια κατάσταση με πιο χαλαρά 
συνδεδεμένες κοινωνικές σχέσεις και οι οποίες είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένες (Campbell, 2011). 
Αυτό σημαίνει πως, οι θρησκευτικοί άνθρωποι αλλάζουν λόγω της αναδιάρθρωσης του πολιτιστικού 
και κοινωνικού χώρου και των σφαιρών αλληλεπίδρασης που βασίζονται στο δίκτυο, αμφισβητώντας 
και απλοποιώντας τις παραδοσιακές θρησκευτικές δομές που συνδέονταν με πολύπλοκες 
θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

Οι μελετητές ανησυχούν όλο και περισσότερο για το πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες προκαλούν 
ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό συμβαίνει, όπως υποστηρίζει ο Lagerkvist 
(2017), εξαιτίας των τρόπων, μέσω των οποίων, οι ψηφιακοί χώροι και οι πρακτικές που 
χρησιμοποιούν ασχολούνται και διαμορφώνουν την κατανόησή του ανθρώπου, για τα κλασσικά 
θέματα όπως: το θάνατο, το χρόνο, την ύπαρξη, κ.ά. Αυτό σημαίνει επίσης, ότι πρέπει να δίνεται 
προσοχή και σε άλλες βασικές ανθρώπινες περιοχές, που συχνά παραβλέπονται στις μελέτες της  
ψηφιακής θρησκείας, όπως π.χ ο τρόπος με τον οποίο η σεξουαλικότητα και το φύλο 
επαναπροσδιορίζονται, όταν εμπλέκονται τα θρησκευτικά και ψηφιακά πλαίσια και οι προοπτικές 
που μέσω αυτών δημιουργούνται. (Lövheim, 2013). 

 Καθώς ενσωματώνουμε και συγχωνεύουμε τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, πολλές από αυτές 
τις συζητήσεις ασχολούνται ολοένα και περισσότερο για παράδειγμα με τις έννοιες της μεταθανάτιας 
ζωής, ως μια εξελικτική θεώρηση που υποδηλώνει ότι η ανθρωπότητα γίνεται κάτι περισσότερο από 
τον άνθρωπο. Οι μελετητές βρίσκουν στις μεταθανάτιες προφορές λόγου, ένα σημαντικό πρίσμα για 
τη διερεύνηση των δεοντολογικών ανησυχιών, σχετικά με το μέλλον της σχέσης ανάμεσα στον 
άνθρωπο και στην παραγόμενη από αυτόν ανθρώπινη τεχνολογία (Campbell, 2016).  

3. Συμπεράσματα 
Η παραδοσιακή συγκρότηση των θρησκειών γίνεται εντός των κοινωνικών ομάδων και των 

κοινωνικών κατασκευών που αυτές περιλαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό είναι εύλογο οι κοινωνικές 
εξελίξεις να επηρεάζουν και τις θρησκείες και τις μορφές επικοινωνίας που αυτές υιοθετούν. Μία 
από αυτές τις εξελίξεις είναι και η δύναμη της επικοινωνίας που δημιούργησε το διαδίκτυο. Η χρήση 
του διαδικτύου στη θρησκευτική επικοινωνία είχε θετικές κοινωνικές συνέπειες. Πρωταρχικά 
ενίσχυσε την ύπαρξη της θρησκευτικής πολυφωνίας˙ κάτι που δεν ήταν εύκολο να γίνει με τις 
παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν. Μέσω του διαδικτύου, ο καθένας πλέον, 
έχει την ελευθερία να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στις θρησκείες, τόσο για 
τις παραδοσιακές και καλά εδραιωμένες όσο και για τις πιο σύγχρονες. Αυτό επιτρέπει στον άνθρωπο 
να επιλέξει και να πληροφορηθεί αυτό που τον ενδιαφέρει, ακούγοντας διαφορετικές οπτικές, συχνά 
αντικρουόμενες, και να εξάγει την προσωπική του άποψη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μία 
πλουραλιστική κοινωνία σε σχέση με το παρελθόν όπου η θρησκευτική πληροφόρηση ήταν συνήθως 
μονοδιάστατη. 

Εκτός, όμως, από το δέκτη των πληροφοριών, τη δυναμική της επικοινωνίας που προσφέρει το 
διαδίκτυο χρησιμοποιούν και οι ίδιες οι θρησκείες αναδεικνύοντας νέες μορφές προσέγγισης. Στο 
παρελθόν η θρησκευτική επικοινωνία ήταν αποκλειστικό προνόμιο των επίσημα εμπλεκόμενων 
θεσμικών εκφραστών των θρησκειών. Η χρήση, όμως, του διαδικτύου επιτρέπει και την κοινωνική 
ανάμειξη και διάχυση, καθώς εκφραστές των θρησκειών μπορούν να γίνουν και άλλοι άνθρωποι, 
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ασχέτως αν η εμπλοκή τους με αυτές είναι άμεση ή έμμεση. Επιπλέον, η χρήση του διαδικτύου στη 
θρησκευτική επικοινωνία και οι διαφορετικές μορφές που περιλαμβάνονται σε αυτή, σε μία κοινωνία 
με σημαντικές θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, επιτρέπει τη διατήρηση της επιρροής της. Με αυτό 
τον τρόπο επικοινωνίας, οι θρησκείες μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές μορφές επικοινωνίας 
ανάλογα με το κοινό στο οποίο στοχεύουν, κάτι που δεν ήταν εφικτό με τις παραδοσιακές μορφές 
επικοινωνίας.  
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ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 

Μπεχλιβάνη Ευαγγελία 
Ειδικευόμενη Παιδίατρος 

 
Μπεχλιβάνη Νικολέτα 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ78 
 

Περίληψη  
Εκτός από το διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού(ΣΔΠ) δεσμεύει την ελληνική πολιτεία να ανταποκριθεί στην ικανοποίηση κυρίαρχων 
αναγκών των ανήλικων προσφύγων που μεταξύ άλλων,  αφορούν στην πρόσβαση σε  υπηρεσίες 
υγείας και εκπαίδευσης. Οι (ανήλικοι) πρόσφυγες χαρακτηρίζονται ως  ευπαθής κοινωνική ομάδα 
γεγονός που συνδέεται με ειδικές υποχρεώσεις στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από 
τα κράτη υποδοχής πολύ περισσότερο που απαντώνται ομάδες με επιβαρυμένη σωματική ή/και 
ψυχική υγεία (άτομα με αναπηρία, ασυνόδευτοι ανήλικοι, κακοποίηση-εμπορία παιδιών κ.α). 
Εξάλλου η εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως εργαλείο ανάπτυξης και μηχανισμός ένταξης ώστε να 
αποδίδεται  ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων. Η 
πραγματικότητα των δικαιωμάτων υγείας και εκπαίδευσης αποκλίνει από τις νομικές ρυθμίσεις 
κατοχύρωσής τους; Το βέλτιστο ΄συμφέρον΄ των ατόμων κάτω των 18 ετών και κατ΄επέκταση των 
παιδιών προσφύγων προτάσσεται από τη ΣΔΠ ως κρίσιμος δείκτης για την αξιολόγηση της άσκησης 
αυτών των δύο κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Λέξεις κλειδιά: ανήλικοι πρόσφυγες, δικαιώματα υγείας και εκπαίδευσης 

1. Εισαγωγή 
Περισσότερο από το ένα τέταρτο των προσφύγων και των μεταναστών  στην Ευρώπη  είναι 

παιδιά, πολλά χωρίς τους γονείς τους ενώ το 2019 σημαδεύτηκε από την αύξηση του αριθμού των 
παιδιών προσφυγικής και μεταναστευτικής προέλευσης. Στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, οι 
συνθήκες παραμένουν δεινές για χιλιάδες ανθρώπους: στα 5 νησιά όπου λειτουργούν hotspots 
(Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης - ΚΥΤ), δηλαδή στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κω και τη 
Λέρο, ο αριθμός των «φιλοξενούμενων» προσώπων είναι τριπλάσιος από τον προβλεπόμενο και 
συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα ελλείψεων, ιδίως σε υγειονομικό προσωπικό και γενικότερα 
στις συνθήκες διαβίωσης. Ολοένα αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών υπό το καθεστώς 
προστατευτικής φύλαξης σε αστυνομικά τμήματα και προαναχωρησιακά κέντρα γεγονός που 
συνδέεται με την έλλειψη δομών φιλοξενίας, δεδομένου ότι πλέον των 1600 παιδιών βρίσκονται σε 
hotspots και πλέον των 1200 βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας ή επισφαλούς διαβίωσης (Συνήγορος 
του Πολίτη, 2019).   



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

288 

Περισσότερο από το 50% των παιδιών προσφύγων σε όλο τον κόσμο δεν πάνε σχολείο τη 
στιγμή που η εκπαίδευση αποτελεί βασικό μηχανισμό ενταξιακής πολιτικής αλλά επιπλέον 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση και άμβλυνση  ξενοφοβικών και ρατσιστικών συμπεριφορών. Θα 
πρέπει να προστεθεί ότι, συχνά η ανηλικότητα, ως κατάσταση γενικής ευαλωτότητας του παιδιού 
μπορεί να επιβαρύνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ειδικής ευαλωτότητας: χρόνια ασθενείς, 
ανάπηροι, και ασυνόδευτοι ανήλικοι αποτελούν υπο-κατηγορίες ανήλικων προσφύγων που έχουν 
ειδικές ανάγκες κατά την απόλαυση του δικαιώματος στην υγεία και την  εκπαίδευση και συνεπώς 
δημιουργούν ειδικές υποχρεώσεις στα κράτη υποδοχής. Ως ευπαθής κοινωνική ομάδα τα παιδιά 
πρόσφυγες αντιμετωπίζουν εντονότερα το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού βιώνοντας 
διαφορετικές μορφές περιθωριοποίησης, στέρησης της δυνατότητας συμμετοχής στους 
“θεσμοποιημένους” τρόπους ζωής και αποκοπής από την άσκηση επιμέρους θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ( Paugam, 1998).  Ο κοινωνικός αποκλεισμός αντιστέκεται σε παραδοσιακές 
κοινωνικές πολιτικές οι οποίες επικρίνονται ότι αναπαράγουν το πρόβλημα το οποίο καλούνται να 
αντιμετωπίσουν ή να διαχειριστούν (Chaskin, 2013). 

  Στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών προσφύγων σε 
παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα  προστέθηκαν οι συνθήκες υγιεινομικής απειλής, 
περιστολής και απομόνωσης που δημιούργησε ο COVID-19 στις οποίες δοκιμάστηκαν έντονα τα ως 
άνω δικαιώματα στην υγεία και την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων (Greek Council for Refugees 
and OXFAM, 2020). 

Η εισροή χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών σε ευρωπαϊκό έδαφος θέτει σε κομβικό σημείο 
την Ευρώπη και προφανώς την Ελλάδα υποβάλλοντας σε σκληρή δοκιμασία παγιωμένες πολιτικές 
πρακτικές και καθιερωμένους κοινωνικούς και πολιτισμικούς κώδικες του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος. Ο εγκλωβισμός των ανθρώπων  φαλκιδεύει τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ειρήνης και της δικαιοσύνης, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δοκιμάζει τη λειτουργία και 
την αποτελεσματικότητα των κρατικών υπηρεσιών (Τσεβρένης, 2016).  Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Συνηγόρων του Παιδιού επισημαίνει τον κίνδυνο  ως προς  την σωματική ακεραιότητα των παιδιών 
σε (μετα)κίνηση  και ως προς την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων τους όπως αυτά της μη 
διάκρισης, της προσωπικής ανάπτυξης και της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία. Αναγνωρίζονται 
ως ζωτικής σημασίας η σταθερότητα, συνέχεια και ασφάλεια προκειμένου να ωφεληθούν 
πραγματικά τα παιδιά από την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην υγεία, την εκπαίδευση, την 
αποκατάσταση και τελικά στην ανάπτυξη.  Καλούνται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί (και) για τα παιδιά  πρόσφυγες η ισότιμη πρόσβαση 
στα δικαιώματά τους (ENOC, 2016).  

Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση των ανήλικων  προσφύγων 
αποτελεί υποχρέωση του κράτους και υπαγορεύεται από διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος, δηλ. 
του Συντάγματος και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως ήδη αναφέρθηκε. Το 
συμφέρον του παιδιού, αποτελεί την έννοια κλειδί για την επιλογή των δικαιούχων του δικαιώματος, 
και τον τρόπο εφαρμογής του αναφορικά με τους πρόσφυγες.  

2. Δικαιώματα στην υγεία και στην εκπαίδευση ανήλικων προσφύγων: Ρυθμίσεις από το 
Δίκαιο, προκλήσεις από την προσφυγική κρίση  και αποκλίσεις διακηρύξεων και κοινωνικής 
πραγματικότητας. 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών(ΣΔΠ) έχει το χαρακτήρα του "δικαίου ανάγκης" 
αφού η σωτηρία και η ευημερία του παιδικού πληθυσμού προηγείται κάθε άλλης λύσης ενώ  
χρησιμεύει καταρχήν ως σημείο ιδεολογικής αναφοράς γιατί από αυτή γίνεται φανερό ότι οι ανήλικοι 
δεν θεωρούνται πλέον απλώς αντικείμενα προστασίας αλλά και φορείς δικαιωμάτων. Ακόμη, η ΣΔΠ 
μπορεί να λειτουργήσει και ως βάση για την απαρίθμηση των κυριότερων διακρίσεων ανηλίκων 
θυμάτων που έχουν ανάγκη προστασίας αφού σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν παιδιά που 
ζουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και χρειάζονται ιδιαίτερης προσοχής. Περιλαμβάνει 
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τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων, σχετικά με την προστασία των παιδιών από κακοποίηση, 
εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, σχετικά με τις παροχές προς τα παιδιά όπως τα δικαιώματα στην 
υγεία και  την εκπαίδευση και σχετικά με τη συμμετοχικότητα των παιδιών όπως τα δικαιώματα  στην 
έκφραση γνώμης ή  την πληροφόρηση. Σημειώνεται ότι η λήψη μέτρων από τα κράτη προκειμένου 
να διασφαλίσουν τα δικαιώματα όλων των παιδιών στην απόλαυση των κοινωνικών αγαθών της 
υγείας και της εκπαίδευσης ουσιαστικά εξυπηρετεί ευρύτερα της αρχές της ΣΔΠ και διαμορφώνει 
πολύπλευρο δίχτυ προστασίας για τα παιδιά όπως  απαγόρευση διακρίσεων εναντίον των παιδιών 
εξαιτίας φύλου, φυλής, γλώσσας, θρησκείας, αποδοχή του συμφέροντος του παιδιού ως βασική 
προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων, προστασία του δικαιώματος στη ζωή και από κάθε μορφή βίας 
και εκμετάλλευσης, προστασία από παράνομη απομάκρυνση και ειδική προστασία παιδιών 
προσφύγων, κατοχύρωση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης κ.α. 

2.1. Το δικαίωμα στην υγεία. 
Ιδιαίτερη πτυχή των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελούν τα δικαιώματα στην υγεία και  στην 

εκπαίδευση όπως κατοχυρώνονται από διεθνή και εθνικά νομοθετήματα και δεσμεύουν την Ελλάδα  
στη λήψη μέτρων και στην υλοποίηση σχετικών πολιτικών. Tο δικαίωμα στην υγεία ερμηνεύεται ως 
«ένα περιεκτικό δικαίωμα» το οποίο καλύπτει όχι μόνο μια έγκαιρη και κατάλληλη φροντίδα υγείας, 
αλλά και τους υποκείμενους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας όπως είναι η πρόσβαση σε 
ασφαλές και πόσιμο νερό και υγιεινή, η επαρκής προμήθεια ασφαλούς φαγητού, η διατροφή και η 
στέγη, οι υγιεινές επαγγελματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και η πρόσβαση σε εκπαίδευση και 
πληροφόρηση σχετικές με την υγεία, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας. Η υγεία προσεγγίζεται με την ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή, ως η κατάσταση πλήρους 
φυσικής, νοητικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι μόνο ως απουσία ασθένειας. Οι πολιτικές για 
τη διασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία υπηρετούν τις αρχές  της 
διαθεσιμότητας(περιλαμβάνονται υπηρεσίες ευαίσθητες στις ανάγκες των εφήβων, με ιδιαίτερη 
προσοχή στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και την ψυχική υγεία), της προσβασιμότητας(οι 
υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει να είναι γνωστές και εύκολα προσβάσιμες σε όλα τα παιδιά, χωρίς 
διακρίσεις με διασφάλιση του απορρήτου), της αποδοχής(όλες οι υπηρεσίες και τα αγαθά υγείας και 
οι υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει να σέβονται τις πολιτιστικές αξίες, να είναι ευαίσθητες σε θέματα 
φύλου, να σέβονται την ιατρική δεοντολογία και να είναι αποδεκτές από τα παιδιά και τις κοινότητες 
στις οποίες ζουν) και προσαρμογής(οι υπηρεσίες υγείας και αγαθών πρέπει να είναι επιστημονικά 
και ιατρικά κατάλληλες, με  εκπαιδευμένο για τη φροντίδα παιδιών προσωπικό, κατάλληλες 
εγκαταστάσεις και επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους) (FRA,2016). Βασικά νομικά κείμενα στην 
ελληνική επικράτεια για τα συγκεκριμένα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν το ελληνικό 
Σύνταγμα(Σ), η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών(ΣΔΠ) και η Σύμβαση της 
Γενεύης(1951) για το καθεστώς των προσφύγων χωρίς να παραγνωρίζεται η σημαντικότητα και 
άλλων διεθνών νομοθετημάτων όπως η Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(άρθρα 25, 26). Συγκεκριμένα για το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία το άρθρο 21Σ αναφέρεται 
στη γενική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την υγεία όλων των πολιτών(παρ. 3) ενώ 
ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προστασία της παιδικής ηλικίας(παρ. 1)  και της σωματικής και 
κοινωνικής ευαλωτότητας(παρ. 2,6). Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού(ΟΗΕ, 
1989, επικυρώθηκε στη χώρα μας με τον ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α’ 192) περιέχει μια σειρά άρθρων από 
τα οποία προβλέπεται άμεσα ή έμμεσα η προστασία του δικαιώματος στην υγεία. Συγκεκριμένα στο 
άρθρο 24 προβλέπεται το δικαίωμα κάθε παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο 
υγείας και να επωφελείται από τις ιατρικές υπηρεσίες ενώ τα κράτη υποχρεώνονται  να διασφαλίσουν 
ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές και να εξασφαλίσουν 
σε κάθε παιδί την απαραίτητη ιατρική αντίληψη και περίθαλψη δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της 
στοιχειώδους περίθαλψης. Επιπλέον, συναφή με την προστασία του δικαιώματος στην υγεία είναι τα 
άρθρα όπου  γίνεται μνεία στην ειδική προστασία που πρέπει να απολαμβάνουν τα παιδιά 
πρόσφυγες(άρθρο 22), στην προστασία των παιδιών από τη βία, την κακοποίηση και την 
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παραμέληση(άρθρο 19), στην εγγύηση αξιοπρεπούς διαβίωσης των παιδιών με σωματικές και 
πνευματικές αναπηρίες(άρθρο 23). Η ελληνική Πολιτεία θεσμοθέτησε για ανασφάλιστα άτομα και 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες την  ελεύθερη πρόσβαση σε Δημόσιες Δομές Υγείας για την παροχή  
νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ρητά αναφέρονται ως αποδέκτες μεταξύ άλλων, 
οι ανήλικοι μέχρι 18 ετών, οι δικαιούχοι ή αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των 
οικογενειών τους(ν. 4368/2016, άρθρο 33). Λαμβάνεται υπόψη η ευαλωτότητα συγκεκριμένων 
ομάδων προσφυγικού πληθυσμού όπως ανήλικοι που υπήρξαν θύματα οποιασδήποτε μορφής 
κακομεταχείρισης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή βασανιστηρίων ενώ το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και διατρέχει τις πολιτικές διασφάλισης του δικαιώματος στην 
υγεία(ν. 4636/2019 άρθρα 20, 31).  

Η  πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά πρόσφυγες κατά την άφιξη και παραμονή τους στη 
χώρα υποδοχής αποκλίνει σημαντικά  από τις διακηρύξεις των νομικών ρυθμίσεων. 

Tα παιδιά πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους  στους χώρους υποδοχής με 
ευθεία διακινδύνευση της ήδη επιβαρυμένης σωματικής και ψυχικής τους υγείας: παραμένουν για 
πολύ καιρό σε συνθήκες  υπερσυνωστισμού και ανεπαρκούς στέγασης, εκτίθενται σε κινδύνους 
πυρκαγιάς, σε σεξουαλική και έμφυλη βία. Ο υπερπληθυσμός έχει σημαντικές συνέπειες στις 
συνθήκες υγιεινής και στην εξασφάλιση των στοιχειωδών αναγκών, τροφίμων, πόσιμου νερού και 
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες. Ο συγχρωτισμός χιλιάδων ανθρώπων σε περιορισμένους χώρους, 
εκτός από τις αυξανόμενες ανάγκες σε ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα που δημιουργεί, ενισχύει 
τις εντάσεις και τις συγκρούσεις μεταξύ των φιλοξενούμενων και την σημαντική επιδείνωση της 
σωματικής και ψυχικής υγείας. Είναι αυτονόητο ότι ο συνωστισμός πολλών ατόμων σε σκηνές για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην καθημερινότητά τους καθώς 
δεν καλύπτονται οι βασικές τους ανάγκες ενώ υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλειά 
τους (Συνήγορος του Πολίτη, 2018). Η πανδημία του COVID-19 που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η 
παγκόσμια κοινότητα μεγιστοποίησε τον κίνδυνο για τον προσφυγικό πληθυσμό ιδιαίτερα  στα 
ελληνικά νησιά όπου  χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά και ευπαθείς ομάδες, 
παρέμειναν παγιδευμένοι/ες με ανεπαρκή αριθμό επαγγελματιών υγείας και με εξαιρετικά 
περιορισμένη πρόσβαση σε νερό και βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής που  καθιστούσαν πολύ 
δύσκολη την εφαρμογή κρίσιμων μέτρων υγιεινής όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών. Το λεγόμενο 
social distancing ως μέτρο προστασίας από την πανδημία στάθηκε εντελώς αδύνατο  στους 
προσφυγικούς καταυλισμούς με συνέπειες που θα μπορούσαν να αποβούν καταστροφικές. 

Μια από τις τραγικότερες πτυχές της προσφυγικής κρίσης και των αμέτρητων «ροών» 
ανθρώπινων ψυχών, είναι η εξαφάνιση χιλιάδων ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων κατά τη 
μετακίνησή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Συνδέεται άμεσα με τη διακινδύνευση της ζωής, της 
σωματικής και ψυχικής τους υγείας και έρχεται να προστεθεί στην ήδη ευάλωτη θέση τους ως 
παιδιών σε κίνδυνο επειδή δε συνοδεύονται. Εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
εμπόριο ανθρώπων, τη σωματεμπορία, την παράνομη διακίνηση προσφύγων στοιβάζουν παιδιά σε 
βάρκες «μιας χρήσεως», σε καταπακτές κοντέινερ και κρύπτες φορτηγών και -όσα καταφέρουν να 
επιζήσουν- τα εμπορεύονται για σεξουαλική ή άλλη καταναγκαστική εργασία (Ίδρυμα 
Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2016).  

Κατά την (ελεύθερη) πρόσβαση των παιδιών σε δομές δημόσιας υγείας δημιουργούνται 
επιπρόσθετα προβλήματα όπως η  έλλειψη διερμηνέων στα νοσοκομεία που υπονομεύει  την ορθή 
και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας, οι  δυσκολίες μεταφοράς, η  έλλειψη ενημέρωσης 
για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, η  άγνοια του υγειονομικού προσωπικού για τα δικαιώματα αλλά και 
τις ιδιαίτερες πολιτισμικές ανάγκες του πληθυσμού που μπορεί να συνεπάγεται ακόμη και την  
άρνηση παροχής υπηρεσιών. Για τα παιδιά που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου, το δικαίωμα στην 
υγεία εξασθενεί ακόμη περισσότερο αφού επιβαρύνεται από  ελλείψεις  ειδικοτήτων, εξειδικευμένων 
ιατρικών μηχανημάτων και περιορισμένες υπηρεσίες υγείας.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 
παρατεταμένη παραμονή  στα νησιά κάτω από τις  ακατάλληλες συνθήκες που προαναφέρθηκαν, 
συνεπάγεται την επιδείνωση της  σωματικής  υγείας και της ψυχολογικής τους κατάστασης 
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λαμβανομένης υπόψη της έλλειψης ψυχολογικών και ψυχιατρικών υπηρεσιών για τα παιδιά. Η 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας είναι δυσχερέστερη για τα κορίτσια και τις γυναίκες εξαιτίας 
πολιτισμικών διαφορών που περιορίζουν έως απαγορεύουν τη διενέργεια γυναικολογικών εξετάσεων 
όταν δεν υπάρχουν γυναίκες γιατροί ανάλογης ειδικότητας (Συνήγορος του Πολίτη, 2018). 

Επιπλέον, προβλήματα διοικητικά και διαδικαστικά αλλά παράλληλα βαθύτατα πολιτικά όπως 
η μη ενεργοποίηση Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού και η μη χορήγηση ΑΜΚΑ 
συνδέθηκαν με  την πλήρη αδυναμία ιατρικής περίθαλψης του προσφυγικού πληθυσμού και 
κατ΄επέκταση των ανήλικων προσφύγων με πολλαπλές  ουσιαστικές συνέπειες όπως  για παράδειγμα  
τον εμβολιασμό των παιδιών που διέμεναν σε δομές προσφύγων προκειμένου να έχουν πρόσβαση 
στην εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι, παρά την πρόβλεψη στο ν. 4636/2019  Προσωρινού Αριθμού 
Ασφάλισης και Υγειονομικής Προστασίας Αλλοδαπού (ΠAAYΠA) ώστε να εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, δεν προστατεύονται  τα παιδιά των παράτυπων 
μεταναστών/ριων ή των  αιτούντων/ουσών άσυλο που δεν έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των 
αιτημάτων τους ενώ η προβλεπόμενη ΚΥΑ για την εφαρμογή του νόμου εκδόθηκε τρεις μήνες 
αργότερα ώστε να συνεχίζεται το κενό νοσηλείας και γενικότερα υγειονομικής περίθαλψης. 

2.2. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση 
Οι εξελίξεις στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα αναπότρεπτα επηρέασαν και συνεχίζουν 

να  επηρεάζουν το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν έλειψαν 
περιστατικά  αντίδρασης στην παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος από προσφυγόπουλα 
αλλά  και άμεσες απαντήσεις για την  υπεράσπιση και προάσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων 
τους.  

Η προσφυγική κρίση ανέδειξε ακόμη περισσότερο τον ενταξιακό χαρακτήρα της εκπαίδευσης 
στον αντίποδα των πολιτικών αφομοίωσης στις οποίες προσέφυγαν για δεκαετίες εκπαιδευτικά 
συστήματα. Εξάλλου η πολιτισμική αφομοίωση δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα αποτελεσματική ενώ η 
όποια επιτυχία της ήταν προσωρινή και επιφανειακή αφού ακόμη και μεμονωμένες επιτυχείς  
περιπτώσεις υπερκαλύπτονταν  με μια γενική τάση εκπαιδευτικής μειονεξίας όσων παιδιών ανήκαν 
σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες (Kalantzis, Cope, 1988). O ενταξιακός προσανατολισμός 
διατρέχει ευρύτερα τη μεταναστευτική πολιτική, δίνει προβάδισμα στην κοινωνική ένταξη έναντι της 
απλής διαχείρισης προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και δεσμεύει την Πολιτεία  σε ανάληψη 
δράσεων σε τομείς όπως  της υγείας, εκπαίδευσης, εργασίας ή  κατάρτισης. Σύμφωνα με τον Κώδικα 
Μετανάστευσης(άρθρ. 12) «η πολιτική της κοινωνικής ένταξης αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή 
των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στην αναγνώριση από πλευράς της 
ελληνικής κοινωνίας δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής, στην οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή της χώρας». Ειδικότερα η εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιηθεί ως γέφυρα υπέρβασης 
των κοινωνικών ανισοτήτων και των τοπικών διαιρέσεων μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
τα προγράμματα συνεκπαίδευσης  αλλά και μέσα από προγράμματα που απευθύνονται σε όλο τον 
πληθυσμό όπως ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του 
ρατσισμού και των διακρίσεων. Στην περίπτωση των προσφύγων η προσαρμογή στη χώρα υποδοχής 
είναι δυσκολότερη αφού διακατεχόμενοι/ες  από ενοχές και πένθος που κατάφεραν να διαφύγουν 
από τον κίνδυνο και τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης ενώ αγαπημένα τους πρόσωπα έχουν μείνει 
πίσω στην πατρίδα, μεταφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες της πατρίδας 
τους και έτσι αντιμετωπίζονται με καχυποψία και επιφυλακτική διάθεση στη χώρα υποδοχής. 
Δεδομένων των σημερινών συνθηκών όπου παρατηρείται διαφορετικότητα στις τοπικές κοινότητες 
και στους χώρους στενής αλληλεπίδρασης όπως στα σχολεία αλλά και της όλο και στενότερης 
διασύνδεσής τους σε παγκόσμιο επίπεδο, η συμπερίληψη είναι ιδανικός τρόπος να αντιμετωπιστούν 
οι συνθήκες έντονης διαφοροποίησης του μαθητικού πληθυσμού όχι μόνο σε επίπεδο αναγνώρισης 
της διαφοράς αλλά εδραζόμενη στην παραδοχή ότι θεμελιώδες γνώρισμα της διαφορετικότητας είναι 
η δυναμική  της φύση(Kalantzis, Cope, 2013).  
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Η αναγνώριση και αποδοχή της πολιτισμικής  ετερότητας συνδέεται με  την ένταξή της μέσα 
σ’ ένα κοινωνικό πλαίσιο όπου δεσπόζει η καθολική αποδοχή των αξιών της κοινωνικής συνοχής, 
της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της ισότητας των ευκαιριών. Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο 
είναι ο χώρος όπου όλα τα παιδιά  ανεξαρτήτως προέλευσης και καταβολών μαθαίνουν να ζουν και 
να μορφώνονται μαζί. Το σχολείο δε διαχωρίζει αλλά αναγνωρίζοντας  την ιδιαιτερότητα του 
καθενός και της καθεμίας συμβάλλει στην υιοθέτηση κοινών οικουμενικών αξιών, διαπολιτισμικών 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην εμπέδωση ενός κλίματος σεβασμού και 
συνεργατικότητας(Νικολάου, 2007) Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στα 
λεγόμενα ‘διαπολιτισμικά σχολεία’ και η αξία της είναι πολύ μεγαλύτερη συνολικά για το μαθητικό 
πληθυσμό και ειδικότερα στην  εμπέδωση της πολιτισμικής σχετικότητας. Η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση προϋποθέτει ένα πρότυπο σχέσης του πολίτη προς το κράτος του οποίου το άτομο είναι 
πολίτης και στο σχολικό πρόγραμμα  ο πολίτης που προέρχεται από μία άλλη  χώρα δεν 
παρουσιάζεται ως προέκταση του λαού αυτής της χώρας και μάλιστα με συγκεκριμένες ψυχικές, 
αξιακές και συναισθηματικές δεσμεύσεις απέναντι στο τρίτο κράτος(Γκότοβος, 2007)  

Πώς υλοποιείται όμως για τα παιδιά πρόσφυγες η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό αγαθό και η 
απόλαυση του δικαιώματος  στην εκπαίδευση;  Διαφοροποιούνται  τα μορφωτικά δικαιώματα των 
παιδιών προσφύγων από αυτά  των ελλήνων πολιτών; Ποιος έχει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και ποιος  είναι  ο ρόλος του κράτους;  

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση  κατοχυρώνεται από δύο βασικά νομικά κείμενα,  το άρθρο 16 
του Συντάγματος και το άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η 
διαδικασία παροχής εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων αποτελεί υποχρέωση του κράτους που 
υπαγορεύεται από διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος. Η ΣΔΠ δεν αφήνει καμία αμφιβολία τόσο 
για τους δικαιούχους του δικαιώματος στην εκπαίδευση όσο και για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των 
κρατών. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες σε 
αυτό ενώ η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα για να εγγράφονται τα παιδιά και να μη διακόπτουν τη 
φοίτησή τους. Επίσης σαφής είναι ο υποστηρικτικός και ενταξιακός χαρακτήρας της εκπαίδευσης 
αφού πρέπει να συνδράμει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων τους και να 
εμφυσήσει το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους διαφορετικούς πολιτισμούς και στο 
φυσικό περιβάλλον(άρθρα 28, 29 ΣΔτΠ). Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ελληνικό  κράτος οφείλει να 
παράσχει την υποχρεωτική εκπαίδευση στους πρόσφυγες και σε  προαιρετική  βάση την 
παρακολούθηση του λυκείου και να διευκολύνει  και υποστηρίζει τη σχετική διαδικασία  όπως  
εγγραφές  οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ή με ελλιπή δικαιολογητικά.  Η 
υποχρέωση φοίτησης όμως αφορά  και στα ίδια τα παιδιά πρόσφυγες  είτε έχει χορηγηθεί  είτε 
αιτούνται να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας(άρθρο 21 ν. 4636/2019, άρθρο 1 ΥΑ 
2099/ΓΔ4/3.2.2020). Η παροχή εκπαίδευσης στον προσφυγικό πληθυσμό εντάσσεται στο ειδικότερο 
πλαίσιο λειτουργίας και αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  σχετικά με τη  δόμηση των 
σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με σκοπό την άρση των ανισοτήτων και του 
κοινωνικού αποκλεισμού(άρθρο 20 ν. 4415/2016).  Η εκπαίδευση παρέχεται στις σχολικές μονάδες 
α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης που είναι ενταγμένες στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και κατ΄ 
εξαίρεση σε Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφυγοπαίδων(Δ.Υ.Ε.Π) λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφυγικού πληθυσμού όπως η κινητικότητα ή  ο χρόνος άφιξης. 
Βασικός στόχος της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων είναι η εξοικείωση και η προσαρμογή στη 
σχολική ζωή, η γνωριμία με τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό και ο προηγούμενος 
γραμματισμός(άρθρα 72, 73 ν. 4547/2018). Ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας(ΖΕΠ) και των Τάξεων Υποδοχής(ΤΥ) που προβλέφθηκε πριν την έκρηξη του 
προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος(ν.3879/2010) και αποσκοπούσε στην ισότιμη ένταξη 
όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων, 
αξιοποιήθηκε στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων  ως ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και 
διδακτικής παρέμβασης. Η σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
των προσφύγων και τις δυνατότητές της, μπορεί να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να τους 
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παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη με σκοπό να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να 
ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι/ες(Οδηγίες για τη 
λειτουργία ΤΥ  104463 / ΓΔ4/28.6.2019). 

Η πολιτική ένταξης των παιδιών-προσφύγων  στο εκπαιδευτικό σύστημα σχεδιάστηκε υπό 
συνθήκες χρονικής πίεσης και υιοθέτησε κριτήρια ετερογένειας του πληθυσμού και αστάθειας ως 
προς τον αριθμό, τον τόπο και τις συνθήκες διαμονής. Κατά συνέπεια καταγράφηκαν προβλήματα 
και δυσλειτουργίες όπως έλλειψη συντονισμού εμπλεκόμενων φορέων, αλλαγή ή κατάργηση 
λειτουργίας υφιστάμενων δομών, μη δυνατότητα πρόσβασης όλου του προσφυγικού πληθυσμού 
στην τυπική εκπαίδευση από τις πρώτες χρονιές, καθυστέρηση στην έναρξη  υποστηρικτικών δομών, 
υποχρεωτικές μετακινήσεις στην ενδοχώρα,  μη υιοθέτηση αρχών συμπερίληψης και 
συνεκπαίδευσης, μη έγκαιρη πραγματοποίηση εμβολιασμών, προβλήματα στη μεταφορά των 
παιδιών προς τα σχολεία,  τοποθέτηση εκπαιδευτικών χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις και επιμόρφωση 
παρά το γεγονός ότι ειδικότερα καθήκοντά τους είναι  να μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των 
παιδιών  στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,  για την αλληλεπίδρασή τους  με τα υπόλοιπα παιδιά 
καθώς επίσης  να  επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη την 
πολιτισμική ταυτότητα των παιδιών. Ακόμη, αρνητικές αντιδράσεις διάφορων τοπικών παραγόντων, 
διαμαρτυρίες Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων λειτούργησαν αποτρεπτικά στην ομαλή και 
απρόσκοπτη σχολική πορεία των παιδιών. Ως αποθαρρυντικός παράγοντας στη σχολική φοίτηση 
καταγράφεται επίσης η  πίεση από τις οικογένειες των παιδιών  να συνεχίσουν το ταξίδι προς κάποιο 
άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή να εργαστούν ή να παντρευτούν. 

3. Συμπεράσματα 
Με το κλείσιμο των συνόρων και τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας τον Μάρτιο 

του 2016, δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες παραμένουν στην Ελλάδα. Τα παιδιά-πρόσφυγες διαμένουν 
σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε Δομές Φιλοξενίας (ανοικτές, ή κλειστές/φυλασσόμενες), 
σε χώρους φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και άλλων Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων (διαμερίσματα, ξενοδοχεία, φιλοξενία σε οικογένειες, χώροι φιλοξενίας 
– μετεγκατάστασης) ενώ ιδιαίτερη ομάδα λόγω της επισφάλειας της θέσης τους αποτελούν τα  
λεγόμενα «ασυνόδευτα» παιδιά. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας  συναρτάται με 
την απόλαυση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως η υγεία, η κοινωνική ασφάλεια, η 
εκπαίδευση και καθιστά αδιανόητη την άρνηση των δικαιωμάτων αυτών σε οποιοδήποτε ανθρώπινο 
ον (Κατρούγκαλος, 2006) 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού παρέχει στην ελληνική Πολιτεία το κατάλληλο 
θεσμικό  πλαίσιο προκειμένου να υλοποιήσει με νομοθετικές πρωτοβουλίες και εκτελεστικά μέτρα 
την άσκηση των δικαιωμάτων και κατ΄ επέκταση  την χωρίς προσκόμματα πρόσβαση των παιδιών 
προσφύγων στα κοινωνικά αγαθά της υγείας και της εκπαίδευσης. Παράλληλα όμως η ΣΔΠ 
υποχρεώνει την ελληνική Πολιτεία  να συμμορφωθεί προς τις προστατευτικές για τα παιδιά διατάξεις 
της λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον τους(best interest) κατά την κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων τους στην υγεία και την εκπαίδευση  και  κατά την εφαρμογή αντίστοιχων  πολιτικών. 
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Επικοινωνία και πληροφόρηση στον δημόσιο βίο 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Καρακώστα Σεβαστή-Μαρία 

Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης ΑΠΘ, Υπ. Δρ Νομικής ΕΚΠΑ 
 

Περίληψη 
 Αναμφισβήτητο γεγονός των τελευταίων ετών αποτελεί η εμφάνιση νέων και κυρίως 

ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και έκφρασης απόψεων, τόσο στο 
πεδίο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου βίου. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τα ιστολόγια 
(blogs, vlogs), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter κ.α.), έχουν διευρύνει 
την κοινωνία της πληροφορίας, συνιστώντας, ταυτόχρονα, και βήμα προς έκφραση δημόσιου λόγου 
από μεγάλες μερίδες ανθρώπων, στο πλαίσιο του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της 
ελευθερίας της έκφρασης. Από την άλλη πλευρά, τα ανωτέρω μέσα επικοινωνίας αποτελούν 
διαύλους κοινοποίησης, μεταξύ άλλων, και πολύ προσωπικών πληροφοριών που αφορούν την 
ιδιωτική ζωή των χρηστών. Εφόσον η αξιοποίηση των ανωτέρω μέσων επικοινωνίας ενέχει το 
στοιχείο της συναίνεσης των τελευταίων, περί των κοινοποιούμενων πληροφοριών που αφορούν την 
ιδιωτική τους ζωή, ανακύπτει το ερώτημα σε ποιο σημείο σταματάει η συναίνεσή τους αυτή και 
αρχίζει η παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και των προσωπικών δεδομένων τους.  

 
Λέξεις κλειδιά: μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινωνία της πληροφορίας, απόρρητο 

επικοινωνιών, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συναίνεση χρήστη 

1. Εισαγωγή 
  Αναμφίβολα, η σύγχρονη μορφή επικοινωνίας ταυτίζεται εννοιολογικά και πρακτικά με την 

ηλεκτρονική της πτυχή. Η τεχνολογική πρόοδος, εκμηδενίζοντας τον χωροχρόνο και 
ρευστοποιώντας τα όρια μεταξύ απόστασης και επαφής, έχει αναμορφώσει ριζικά το πεδίο και τους 
τρόπους  της ανθρώπινης επικοινωνίας. Η κοινωνία της πληροφορίας έχει εισφέρει νέες μορφές 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων, διευκολύνοντας την κυκλοφορία των πληροφοριών, τη 
διαμόρφωση και την έκφραση γνώμης, παράγοντες που αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις 
πραγμάτωσης της επικοινωνίας.  Η ηλεκτρονική πληροφορία και ο διαδικτυακός χώρος είναι οι δύο 
βασικοί άξονες επί των οποίων στηρίζεται η έννοια και λειτουργία της ιδιόμορφης αυτής κοινωνίας. 
Στην πράξη, ο τεχνικός όρος της κοινωνίας της πληροφορίας αφορά το τεχνολογικό πεδίο που 
προκύπτει από το συνδυασμό του διαδικτύου, της ραδιοτηλεόρασης και των τηλεπικοινωνιών, όπου 
κύρια στοιχεία είναι η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση 
πληροφοριών, οδηγώντας στη γνώση, κατέχοντας κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα 
και στον καθορισμό του βιοτικού επιπέδου των πολιτών (Παναγοπούλου-Κουτνατζή, 2017, σ. 139). 

Αν και το εννοιολογικό περιεχόμενο της κοινωνίας της πληροφορίας είναι αρκετά 
συγκεχυμένο, καθώς δεν υφίσταται, μέχρι σήμερα, ένας ενιαίος ορισμός της, εύλογα μπορεί κανείς 
να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια νέας μορφής κοινωνία, δομημένη στη βάση της άρρηκτης σχέσης 
μεταξύ πληροφορίας και επικοινωνίας, όπως αυτή απορρέει από την ατομική ελευθερία της 
απρόσκοπτης ανάπτυξης της προσωπικότητας του καθενός, κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 
που προστατεύει τη συμμετοχή του ατόμου στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, η οποία, 
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όμως, θα ήταν ανέφικτη, χωρίς το άτομο να έχει στη διάθεσή του το εργαλείο εκείνο που το βοηθά 
να προγραμματίζει, ορθολογικά, τη δράση του, ήτοι την πληροφορία, η ελευθερία διάδοσης της 
οποίας θεμελιώνεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος (Τάκης, 2003, σ. 80) και συνδέεται με 
την ελευθερία του τύπου, κατ’ άρθρο 14 παρ. 2 του Συντάγματος και τις συνταγματικές εγγυήσεις 
της ραδιοτηλεόρασης, κατ’ άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος (Παναγοπούλου-Κουτνατζή, 2017, σ. 
138). Ως εκ τούτου, η ίδια η πληροφορία μετασχηματίζεται από πνευματικό αγαθό σε οικονομικό 
πόρο (Μπούζη, 2013, σ. 461), σε πολιτισμικό και οικονομικό αγαθό, που συνιστά την προϋπόθεση 
πραγμάτωσης της επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας, η οποία, όμως, προβληματίζει, 
αφού διαμορφώνεται και εξελίσσεται, δυναμικά, εντός του οικουμενικού και, νομοθετικά, ελλιπώς 
ρυθμισμένου κυβερνοχώρου, με συνέπεια τα χωρικά και δικαιικά της όρια να είναι απολύτως 
εύπλαστα, καθώς εκφεύγουν των εθνικών συνόρων και της αντίστοιχης κρατικής εποπτείας 
(Παπαχρίστου, 2006, σ. 9-10).  

 Παρά τα ως άνω ρευστά της όρια, η συνταγματική αναγνώριση της κοινωνίας της 
πληροφορίας και η κατοχύρωση του δικαιώματος της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτή αποτυπώνονται 
στο άρθρο 5Α του Συντάγματος, όπως αυτό προστέθηκε με την συνταγματική αναθεώρηση του 2001. 
Η εν λόγω διάταξη, σε αντιστοιχία προς τα άρθρα 10 της ΕΣΔΑ και 11 του ΧΘΔΕΕ, θεμελιώνοντας 
το δικαίωμα της παθητικής πληροφόρησης, σκοπό έχει να αποτρέψει τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, 
υποχρεώνοντας το κράτος  να παράσχει τα ελάχιστα τεχνικά μέσα, για την πρόσβαση, όχι στην ίδια 
την πληροφορία αλλά στην κοινωνία της πληροφορίας (Γεωργίου, 2017, σ. 180),  διευκολύνοντας 
την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοση δεδομένων, με σκοπό τη συμμετοχή στη γνώση, στην 
πληροφορία, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, με την επιφύλαξη, βέβαια, 
των σχετικών διατάξεων, εθνικών και υπερεθνικών, περί προστασίας της ιδιωτικότητας των ατόμων, 
των προσωπικών δεδομένων τους και του απορρήτου της επικοινωνίας τους (Παναγοπούλου-
Κουτνατζή, 2017, σ. 139). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν θεμελιώνεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε 
όλες, γενικά, τις πηγές πληροφοριών, αλλά μόνο σε όσες από αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
προσιτές (Δαγτόγλου, 2012, σ. 369). Κατόπιν των ανωτέρω, η συνταγματική διάταξη του άρθρου 5Α  
του Συντάγματος καθίσταται λογικό επακόλουθο του κανονιστικού πεδίου του άρθρου 5 παρ. 1 του 
Συντάγματος, περί συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, όπως αυτό 
επεκτείνεται στη σύγχρονη ηλεκτρονική κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται χάρη στην 
τεχνολογική πρόοδο (Τάκης, 2003, σ. 82-83). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην κοινωνία της πληροφορίας 
Στο πεδίο της δημόσιας επικοινωνίας, κοινό τόπο συνιστούν τα πλέον διαδεδομένα, άμεσα 

προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά ιστολόγια (blogs), ως μέσα πληροφόρησης και ειδησεογραφίας, 
τα οποία διακρίνονται, πρώτον, για τον επίκαιρο χαρακτήρα τους, καθώς πρόκειται για ειδήσεις που 
συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία, και, δεύτερον, 
για την ιστορική τους συνέχεια, αφού τα δημοσιευμένα κείμενα ταξινομούνται από την πιο πρόσφατη 
ημερομηνία προς την παλαιότερη (Δεληγιάννη, 2012, σ. 17-18). Τα ιστολόγια νοούνται ως το μέσο 
όπου η ελευθερία της έκφρασης εκδηλώνεται στην απόλυτη μορφή της, ενώ έχουν ως σκοπό, όχι την 
ενημέρωση, αλλά την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, μέσω δυναμικής επικοινωνίας (ΠΠρΑθ 
457/2016, 1767/2015). Παράλληλα, εκφάνσεις δημόσιας επικοινωνίας εκδηλώνουν και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (social media),  όπως, ενδεικτικά, το Facebook, το Twitter, το Instagram, το 
Snapchat κ.α.  Τα εν λόγω μέσα έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των 
χρηστών, οι οποίοι, αυτοβούλως και συνειδητά, εκθέτουν σε δημοσιότητα στοιχεία, πληροφορίες και 
στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής καθημερινότητάς τους, μέσα από σχετικές αναρτήσεις, 
στον προσωπικό τους λογαριασμό (“προφίλ”), ή κοινοποιούν και μοιράζονται, δημόσια, προσωπικές 
τους απόψεις και πεποιθήσεις επί ζητημάτων της επικαιρότητας. Μορφή μέσου δημόσιας 
επικοινωνίας αποτελεί και το ευρέως διαδεδομένο youtube, όπου οποιοσδήποτε το επιθυμεί, 
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δημιουργεί, δωρεάν, έναν προσωπικό λογαριασμό (κανάλι), κοινοποιώντας προσωπικά βίντεο της 
αρεσκείας του, είτε με ενημερωτικό, ή καλλιτεχνικό ή οποιουδήποτε άλλου είδους περιεχόμενο, με 
τη δυνατότητα των υπόλοιπων χρηστών, που παρακολουθούν, να αφήσουν ένα σχετικό σχόλιο, 
ενισχύοντας, έτσι, την επικοινωνιακή αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Τα ως άνω μέσα 
αποτελούν πρόσφορες και ιδανικές πηγές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών των 
χρηστών, προοριζόμενες να αξιοποιηθούν για ποικίλους σκοπούς, οι οποίοι μάλιστα τις κοινοποιούν 
εθελοντικά και παρέχοντας τη σχετική συναίνεσή τους προς δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων. 
Ζήτημα είναι, ωστόσο,  μέχρι ποιου βαθμού η εν λόγω συναίνεση επιτρέπει επέμβαση τρίτων στη 
σφαίρα της ιδιωτικότητας των πολιτών.  

  Από την άλλη πλευρά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν τη δυνατότητα και για μη 
δημόσια επικοινωνία, μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σε ιδιαίτερο και κρυφό 
παράθυρο επικοινωνίας (chat). Αυτής της μορφής η επικοινωνία θεωρείται ιδιωτική στο βαθμό που 
τρίτα πρόσωπα, εκτός των επικοινωνούντων, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή. Είναι σαφές ότι στην 
έννοια των τρίτων προσώπων εμπίπτουν οι υπόλοιποι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι 
κατασκευαστές και διαχειριστές των εφαρμογών αυτών αλλά και τα κρατικά όργανα. Επιπροσθέτως, 
σχετικές εφαρμογές, όπως το messenger, το viber, το skype - που είναι λογισμικό, το οποίο αφού 
εγκατασταθεί σε υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο, παρέχει τη δυνατότητα χρήσης 
υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας και τηλεδιάσκεψης από συσκευή σε συσκευή (ΔΕΕ αποφ. 5-6-
2019, υποθ. C-142/2018 σκ. 8) - που ευνοοούν και προωθούν τη μη δημόσια επικοινωνία, 
προσφέρουν τη δυνατότητα, εκτός από την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, και για προφορική 
συνομιλία μέσω απλής τηλεφωνικής κλήσης ή βιντεοκλήσης, ενώ, στο πλαίσιο της ιδιωτικής 
επικοινωνίας, εντάσσεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (gmail). Ωστόσο, προβληματίζει το 
ερώτημα αν και κατά πόσο μπορεί να είναι ιδιωτική μια τέτοια ηλεκτρονική επικοινωνία και πόσο 
απόρρητα μπορεί να είναι τα ανταλλασσόμενα, μεταξύ των χρηστών, δεδομένα, γεγονός που 
συναρτάται με τον εξ ορισμού δημόσιο χαρακτήρα του διαδικτύου, την αυξημένη πιθανότητα 
διαρροής των σχετικών πληροφοριών  και με τη διαμεσολάβηση τρίτων προσώπων, όπως, 
ενδεικτικά, οι ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εισάγουν τις 
σχετικές εφαρμογές στην αγορά και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και διαδικτυακών συνδέσεων.   

2.2. Το απόρρητο των επικοινωνιών στην κοινωνία της πληροφορίας 
 Η συνταγματική κατοχύρωση του απορρήτου των επικοινωνιών απορρέει από την 

κατοχύρωση του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, δυνάμει του άρθρου 9 του 
Συντάγματος, ωστόσο, το τελευταίο επιφύλαξε την περιχαράκωση του ιδιωτικού στοιχείου της 
επικοινωνίας, με την θέσπιση ειδικής συνταγματικής διάταξης (Δαγτόγλου, 2012, σ. 294) . Ως εκ 
τούτου, το απόρρητο κάθε μορφής ανθρώπινης επικοινωνίας θεμελιώνεται στη διάταξη του άρθρου 
19 του Συντάγματος, ενώ σε ενωσιακό επίπεδο, αντίστοιχο είναι το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται και στο 
άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ). 

  Ειδικότερα, το άρθρο 19 παρ. 1 εδ α του Συντάγματος αναφέρεται στην επικοινωνία με τη 
στενή του όρου έννοια, ήτοι την μεταβίβαση μηνύματος με προσδιορισμένο περιεχόμενο, μεταξύ 
αυτών που επικοινωνούν (ΜΠρΑθ 7826/2018). Ως εκ τούτου, αντικείμενο προστασίας της παρούσας 
συνταγματικής διάταξης είναι, όχι το μήνυμα καθεαυτό, αλλά η μεταβίβασή του μεταξύ των 
επικοινωνούντων, η οποία είναι απόρρητη, πραγματοποιείται, δηλαδή, με την συνδρομή της 
υποκειμενικής προσδοκίας των μερών ότι το περιεχόμενό της δεν θα διαρρεύσει σε τρίτους και, υπό 
την προϋπόθεση ότι η προσδοκία αυτή μπορεί να θεωρηθεί εύλογη, σύμφωνα με τις επικρατούσες 
κοινωνικές συνθήκες (Παπαδόπουλος, 2017, σ. 471, 477, 479-480). 

 Στην εν λόγω διάταξη, εντάσσεται κάθε μέσο, υπάρχον ή μελλοντικό, το οποίο είναι πρόσφορο 
και κατάλληλο για διεξαγωγή επικοινωνίας σε οικειότητα, έστω και αν οι επικοινωνούντες έλαβαν 
ειδικά μέτρα, για τον σκοπό αυτόν, όμως η επικοινωνία μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να θεωρηθεί 
απόρρητη και προστατευόμενη από την παρούσα διάταξη, αφού εξ ορισμού φέρει δημόσιο 
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χαρακτήρα (Χρυσόγονος, 2006, 257). Ωστόσο, η συνταγματική προστασία του απορρήτου 
εντοπίζεται κατά το στάδιο της επικοινωνίας, δηλαδή κατά τον χρόνο που αυτή πραγματοποιείται 
και λήγει με τη λήξη της. Από το χρονικό σημείο λήξης της επικοινωνίας και έπειτα κάθε στοιχείο 
(μήνυμα και εξωτερικά στοιχεία) μπορεί να εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της συνταγματικής 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων (άρθρα 9 και 9Α του Συντάγματος, 
αντιστοίχως), αλλά δεν καλύπτεται πλέον από την συνταγματική προστασία του απορρήτου, ρύθμιση 
που επεκτείνεται και στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), που είναι η σύγχρονη μορφή των 
επιστολών (ΟλΑπ 1/2017). Τα ανωτέρω ισχύουν, εφόσον οι επικοινωνούντες έλαβαν ειδικά μέτρα, 
ώστε να διασφαλίσουν την ιδιωτικότητα της επικοινωνίας τους, διαφορετικά δεν τίθεται ζήτημα 
απορρήτου αυτής, αλλά προστατεύεται μόνο η ελευθερία της έκφρασης, δυνάμει του άρθρου 14 παρ. 
1 του Συντάγματος (Παναγοπούλου-Κουτνατζή, 2010, σ. 51). Παράλληλα, κατά το άρθρο 8 της 
ΕΣΔΑ, κατοχυρώνεται το δικαίωμα σεβασμού της αλληλογραφίας, προς προστασία του στοιχείου 
της εμπιστευτικότητας που διέπει την ιδιωτική επικοινωνία. Νομολογιακά, η έννοια της 
αλληλογραφίας έχει ερμηνευθεί διασταλτικά, ώστε να συμπεριλαμβάνει τόσο τον παραδοσιακό 
τρόπο επικοινωνίας διά αλληλογραφίας όσο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) και τις 
πληροφορίες που σχετίζονται με την πλοήγηση στο διαδίκτυο (Σισιλιάνος, 2013, σ. 339-340, ΕΔΔΑ 
Copland κ. Ηνωμένου Βασιλείου, 3.7.2007, παρ. 41). Κατόπιν των ανωτέρω, προβληματίζει αν η μη 
δημόσια ηλεκτρονική επικοινωνία, μέσω εφαρμογών όπως το messenger, viber, skype και του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να χαρακτηριστεί ως απόρρητη, ως υπαγόμενη, δηλαδή, στο 
προστατευτικό πεδίο των ως άνω διατάξεων. 

  Η απάντηση στο σχετικό ερώτημα δεν είναι εύκολη και, σαφώς, δεν μπορεί να είναι 
εξαντλητική, ωστόσο η νομολογία δίνει ορισμένες διαφωτιστικές κατευθύνσεις. Ειδικότερα, ως προς 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο ως προς το Facebook ( ΕιρΑθ 5551/2019, ΕιρΠατρών 
1211/2019, ΕιρΧανίων 799/2019, ΜπρΘεσσαλ 13748/2017, ΕιρΘεσσαλ 6981/2017) όσο και ως προς 
το Twitter ( ΠΠρΑθ 1767/2015), διακρίνει μεταξύ των “προφίλ” που είναι δημόσια, δηλαδή που δεν 
διέπονται από ρυθμίσεις ασφαλείας και είναι προσβάσιμα από όλους, και των “προφίλ” που, μέσω 
σχετικών τεχνικών ρυθμίσεων, οι αναρτώμενες πληροφορίες είναι ορατές μόνο στους φίλους του 
χρήστη στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον αυτός θέλει να περιορίσει των κύκλο των 
προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτό, στις φωτογραφίες του και γενικότερα στις αναρτήσεις του. 
Στην πρώτη περίπτωση, δεν αναγνωρίζεται το στοιχείο της ιδιωτικότητας και το “προφίλ” δεν 
προστατεύεται ως ιδιωτικό, ενώ, αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση βρίσκουν εφαρμογή τα άρθρα  9 
παρ. 1 εδ β, 9Α, 19 παρ. 1 εδ α του Συντάγματος και του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, επομένως 
προστατεύεται το στοιχείο της ιδιωτικότητας τόσο στη δημόσια επικοινωνία των χρηστών, μέσω 
αναρτήσεων, όσο και η ιδιωτική επικοινωνία τους, σε ξεχωριστό και κρυφό παράθυρο επικοινωνίας. 
Συγκεκριμένα, έχει κριθεί ότι τα γραπτά μηνύματα, μέσω Facebook, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
όπως τα εν γένει γραπτά μηνύματα, μέσω της συσκευής κινητού τηλεφώνου, ήτοι ως ισοδύναμα με 
τις επιστολές,  αφού σε αμφότερες τις μορφές αυτού του είδους της επικοινωνίας συνυπάρχουν τα 
στοιχεία της αποτυπωμένης σε αναγνώσιμη μορφή επικοινωνίας από απόσταση, ενώ η μετάβαση από 
την κυριαρχία της επιστολής στην κυριαρχία του μηνύματος, έγινε κυρίως λόγω του εκσυγχρονισμού 
της διαθέσιμης τεχνολογίας (ΜΟΔ Ηρακλ 8/2019).  

2.3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
  Η ηλεκτρονική μορφή, εκ της φύσεώς της, ενέχει αυξημένους κινδύνους περί έκθεσης των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι, εκουσίως και 
συναινετικά, προβαίνουν σε δημόσιες αναρτήσεις στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και συνειδητά 
χρησιμοποιούν εφαρμογές ιδιωτικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η εν λόγω συναίνεσή τους 
παρέχεται μέχρι ενός σημείου, χωρίς να φτάνει, αναγκαστικά, στη συλλογή προσωπικών τους 
πληροφοριών, διαμόρφωση και διατήρηση σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου και επεξεργασίας του. 
Στην κατεύθυνση αυτή, θέτει όρια ένα σύμπλεγμα των διατάξεων. Στο πεδίο του πρωτογενούς 
ενωσιακού δικαίου, το άρθρο 16 της Συνθήκης της Λισαβόνας, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (ΣΛΕΕ), θεσπίζει ρύθμιση για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων τους και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ενώ, 
παράλληλα, αντίστοιχη ρύθμιση περιλαμβάνουν και τα άρθρα 7 και 8 του ΧΘΔΕΕ (Χρήστου, 2017, 
σ. 224).  Σε διεθνές επίπεδο, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατοχυρώνεται 
διά του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, ενώ, σε εθνικό επίπεδο, δυνάμει των άρθρου 9Α του Συντάγματος. Από 
την ως άνω διάρθρωση, διαφαίνεται η στενή σχέση μεταξύ του ιδιωτικού βίου και της προστασίας 
προσωπικών δεδομένων ( Παναγοπούλου-Κουτνατζή, 2010, σ. 19).  

 Ειδικότερα, η αξίωση των ατόμων για προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως και 
για την προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας τους, δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 1 εδ α, 
εντάσσεται στη σφαίρα των δικαιωμάτων που περιχαρακώνουν την ιδιωτική ζωή τους, δυνάμει του 
άρθρου 9 παρ. 1 εδ β του Συντάγματος, ως ειδικότερη εκδήλωση του δικαιώματος για ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας, κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Η παρούσα συνταγματική 
διάταξη προστατεύει το άτομο από κάθε εισβολή ή παρέμβαση στον προσωπικό του χώρο, η οποία 
αποσκοπεί να περιορίσει την ελευθερία του να απολαμβάνει την ιδιωτικότητά του και να 
διαμορφώνει επιλογές που το αυτοπροσδιορίζουν (Ακριβοπούλου, 2017, σ. 206). Η ίδια παραδοχή 
απορρέει και από το περιεχόμενο του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, κατά το οποίο με το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή συνδέεται αναπόσπαστα το δικαίωμα του ατόμου για αυτοπροσδιορισμό, το οποίο 
έγκειται στην ελευθερία επιλογής του ατόμου, περί ποιων ιδιωτικών πτυχών θα δημοσιοποιήσει και 
ποιες θα διατηρήσει απόρρητες (Ιγγλεζάκης, 2014, σ. 34). Σχετικά η νομολογία έχει αποφανθεί ότι  
η προστασία της ιδιωτικής ζωής περιλαμβάνει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου, η 
οποία αντιδιαστέλλεται προς την κοινωνική ζωή του, έγκειται στο σύνολο των σχέσεων και των 
δραστηριοτήτων του εκείνων που το ίδιο θέλει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα, είτε 
αποκλειστικά για τον εαυτό του, είτε για έναν στενό κύκλο, τον οποίο ο ίδιος κάθε φορά προσδιορίζει 
(ΜπρΠατρών 211-212/2020). Ως εκ τούτου, μορφές παραβίασης του δικαιώματος αυτού αποτελούν 
η καταχώρηση και χρήση προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και η 
δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών, μέσω διαδικτύου ή τηλεοπτικών προγραμμάτων 
(Χρυσόγονος, 2006, σ. 210-211) .  

 Η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 9Α του Συντάγματος, θεμελιώνοντας το δικαίωμα του 
πληροφοριακού αυτοκαθορισμού ή της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, οριοθετεί τη δυνατότητα της 
τεχνολογίας για συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών και τη διαμόρφωση σχετικού ψηφιακού 
αρχείου ηλεκτρονικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία, διαφορετικά, θα ήταν δυνατό να 
οδηγήσουν σε εξαντλητική καταγραφή των πτυχών της προσωπικότητάς τους και την επέμβαση 
τρίτων προσώπων, είτε κρατικών οργάνων είτε ιδιωτών, στη σφαίρα της ιδιωτικής τους ζωής 
(Δεληγιάννη, 2012, 187). Ως τέτοια δε δεδομένα θεωρούνται όχι μόνον εκείνα που αναφέρονται στην 
ιδιωτική ζωή, αλλά και εκείνα που προορίζονται για εξωτερίκευση στη δημόσια σφαίρα 
(ΜπρΠατρών 211-212/2020). Πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι δεν απαγορεύεται η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων, αλλά η συγκεκριμένη συνταγματική διάταξη υπερτονίζει την αναγκαιότητα 
η εν λόγω επεξεργασία να οργανωθεί, κατά τρόπο που να προστατεύονται τα δικαιώματα των 
προσώπων (Μήτρου, 2017, σ. 220). Επισημαίνεται ότι, στην έννοια του ως άνω Κανονισμού, 
εμπίπτει και το δικαίωμα του ατόμου στην ψηφιακή λήθη, δηλαδή στην αξίωση του υποκειμένου των 
δεδομένων να μπορεί να σβήσει από το διαδίκτυο πληροφορίες που αφενός δεν επιθυμεί και 
αφετέρου δεν είναι χρήσιμες για την πληροφόρηση του κοινού ( Κοτσαλής,  Μενουδάκος, 2018, σ. 
16, ΔΕΕ αποφ. 24-9-2019, υποθ. C-507/2017). 

 Εν συνεχεία, δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ α του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του άρθρου 2 στοιχ α, γ και δ Ν. 
2472/1997, δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο 
ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, δηλαδή πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα 
ή έμμεσα, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και ιδιοτήτων, ενώ οι εν λόγω ταυτοποιήσιμες πτυχές της 
προσωπικότητας ενός ατόμου συναρτώνται και με την υπαγωγή τους σε επεξεργασία, ήτοι  σε μια 
σειρά εργασιών, όπως η συλλογή, η καταχώριση, διαβίβαση, διάδοση, διαγραφή, καταστροφή κ.α. 
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(Αρμαμέντος, Σωτηρόπουλος, 2005, σ. 21). Σημειώνεται ότι η έννοια του προσωπικού δεδομένου 
δεν είναι ταυτόσημη αυτής της απόρρητης πληροφορίας, δηλαδή ο δημόσιος ή μη χαρακτήρας της 
πληροφορίας δεν επηρεάζει τον χαρακτηρισμό ενός δεδομένου ως προσωπικού ή όχι (Jougleux, 
2016, σ. 42). Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία, πρέπει το υποκείμενο των δεδομένων να έχει δώσει 
την συγκατάθεσή του, δυνάμει του άρθρου 5 Ν. 2472/1997, όπως η έννοιά της ορίζεται στο άρθρο 2 
στοιχ ια του παρόντος. Κατά την κρίση της νομολογίας, με το Ν 2472/1997, οριοθετείται η έκταση 
προστασίας των ανατιθέμενων αγαθών της προσωπικότητας (ως προς την έκφανση της 
πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και ιδιωτικότητας του ατόμου) και της πληροφοριακής ελευθερίας 
(του δικαιώματος του προσώπου να πληροφορεί και να πληροφορείται), θέτοντας στην άσκηση της 
τελευταίας συγκεκριμένους περιορισμούς, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η προστασία της 
πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και ιδιωτικότητας του φυσικού προσώπου, όσο και η ελεύθερη 
κυκλοφορία (συλλογή - μετάδοση - χρήση) των προσωπικών πληροφοριών, που αφορούν στο φυσικό 
πρόσωπο για την ασφάλεια των συναλλαγών και για την εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς (ΜΠρΠατρών 211-212/2020, ΜΠρΑθ 890/2018).   

2.4. Νομολογιακές κρίσεις στο πεδίο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
  Κατόπιν των ανωτέρω, έχει κριθεί ότι  η εικόνα ενός προσώπου, η οποία αποτυπώνεται σε ένα 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που παρέχει τη 
δυνατότητα ταυτοποιήσεως του συγκεκριμένου προσώπου (ΜΟΔ Ηρακλείου 8/2019). Ειδικότερα, 
στην έννοια των προσωπικών δεδομένων εντάσσονται και φωτογραφίες ενός προσώπου, οι 
δημοσιεύσεις δε τέτοιων φωτογραφιών στο διαδίκτυο, δηλαδή με ανάρτησή τους σε διαδικτυακούς 
τόπους, όπως στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, συνιστούν ιδιαίτερες και διακριτές μορφές 
επεξεργασίας και, συγκεκριμένα, αυτών της καταχώρισης και της διάδοσης προσωπικών δεδομένων 
του υποκειμένου που η φωτογραφία αφορά (ΠΠρΑθ 1101/2018).  Συνεπώς, η εργασία, που 
συνίσταται στην αναφορά, επί ιστοσελίδας του διαδικτύου, σε διάφορα πρόσωπα και στον 
προσδιορισμό τους, είτε με το όνομά τους, είτε με άλλα μέσα, συνιστά αυτοματοποιημένη, εν όλω ή 
εν μέρει, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΜΠρΑθ 890/2018, ΕφΘεσσαλ 
1960/2014).  

 Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ανωτέρω νομολογιακής διάκρισης των “προφίλ” των χρηστών 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε δημόσια και ορατά μόνο στους φίλους του χρήστη στο εν λόγω 
μέσο, κρίθηκε ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούνται σε ένα δημόσιο “προφίλ” δεν εμπίπτουν στις 
προστατευτικές διατάξεις αναφορικά με τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων (ΕιρΑθ 5551/2019). 
Η σχετική αιτιολογία έχει το έρεισμά της στο γεγονός ότι, όσο η ιδιωτική ζωή παραμένει απόρρητη 
είναι άξια προστασίας, αλλά όταν έχει ευρέως δημοσιοποιηθεί παύει να χρήζει διαφύλαξης, δηλαδή 
όταν τέτοια δεδομένα του ατόμου είναι γνωστά σε ένα μεγάλο σχετικά αριθμό ανθρώπων ή μπορούν 
να γίνουν από αυτούς εύκολα αντιληπτά ή θεωρούνται εξακριβωμένα, τότε δεν προσβάλλεται το 
δικαίωμα στην πληροφορική αυτοδιάθεση και στην ιδιωτική ζωή (ΕιρΠατρών 1211/2019) 

 Ακόμη, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) αποφάνθηκε ότι 
ο τηλεφωνικός αριθμός ενός ατόμου αποτελεί προσωπικό δεδομένο, αφού μπορεί να λειτουργήσει 
ως στοιχείο έμμεσης αναγνώρισης του κατόχου του, επιτρέποντας την επικοινωνία με αυτόν, ως εκ 
τούτου, η αποστολή διαφημιστικού μηνύματος μέσω viber συνιστά επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία, παρά το γεγονός ότι ο πελάτης προέβη, στο παρελθόν, σε 
συναλλαγή με τον εν λόγω έμπορο και του χορήγησε τον αριθμό του, ωστόσο δεν είχε ενημερωθεί 
για τις περαιτέρω χρήσεις αυτού, όπως ότι επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για προωθητικούς σκοπούς, 
γεγονός που καθιστά την επεξεργασία μη νόμιμη (υπ’ αριθμ 66/2018 απόφαση ΑΠΔΠΧ).  

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ήρθε αντιμέτωπο με το ζήτημα της 
νομιμότητας της χρήσης cookies, σε υπόθεση όπου μια ιδιωτική εταιρεία διοργάνωσε ένα 
διαφημιστικό παιχνίδι σε συγκεκριμένο ιστότοπο. Οι παίκτες που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν 
έπρεπε, αρχικά, να δηλώσουν, τον ταχυδρομικό τους κώδικα, το όνομα και τη διεύθυνσή τους. Εν 
συνεχεία, επιλέγοντας το αντίστοιχο προσυμπληρωμένο πεδίο, δήλωναν ότι επιτρέπουν στην εν λόγω 
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εταιρεία να εγκαταστήσει cookies στον τερματικό εξοπλισμό τους, μετά την εγγραφή τους στο 
παιχνίδι, γεγονός που θα της έδινε τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πλοήγησή  των παικτών σε 
διάφορους ιστότοπους και να τους εμφανίζει, έτσι, περισσότερο στοχευμένες διαφημίσεις. Το 
Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εγκατάσταση cookies στον τερματικό εξοπλισμό 
των χρηστών μπορεί να αφορά πληροφορίες που είτε αποτελούν είτε όχι δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, διατύπωσε την κρίση ότι κάθε πληροφορία, ανεξάρτητα αν  χαρακτηρίζεται ως 
προσωπικό δεδομένο ή όχι και που αποθηκεύεται στον τερματικό εξοπλισμό των χρηστών δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνιστά μέρος της ιδιωτικής ζωής τους, η οποία χρήζει προστασίας από 
τον κίνδυνο να εισέλθουν κρυφά αναγνωριστικά στοιχεία ή άλλες παρόμοιες διατάξεις στον 
τερματικό εξοπλισμό των χρηστών, εν αγνοία τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εγκατάσταση 
cookies συνδυαζόταν και με τη δήλωση προσδιοριστικών στοιχείων τους, όπως όνομα και διεύθυνση, 
επομένως δεν επρόκειτο για απλή συλλογή ανώνυμων ηλεκτρονικών πληροφοριών, αλλά για 
συλλογή προσωπικών δεδομένων, γεγονός που συνιστά παράνομη επεξεργασία τους, καθώς η 
επιλογή από τον χρήστη σχετικού προσυμπληρωμένου πεδίου δεν αρκεί, ώστε να χαρακτηριστεί ως 
συγκατάθεση που καθιστά την εν λόγω επεξεργασία νόμιμη (ΔΕΕ αποφ. 1-10-2019, υποθ. C-
673/2017).   

5. Συμπεράσματα 
  Αναμφίβολα, η επικοινωνία, στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου, ανάγεται σε εγγενές στοιχείο 

του, στο βαθμό που συνδέεται με την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και την πραγμάτωση του 
περιεχομένου τους, καταλήγοντας να καθορίζει, με τον τρόπο αυτό, κάθε ανθρώπινη σχέση, είτε αυτή 
εντάσσεται στη σφαίρα της δημοσιότητας είτε της ιδιωτικότητας.  

 Η κοινωνία της πληροφορίας έχει διευρύνει τους επικοινωνιακούς ορίζοντες, διευκολύνοντας 
την ανθρώπινη καθημερινότητα, ωστόσο, με δεδομένο ότι τίποτα δεν είναι απόλυτο, ότι για κάτι που 
κερδίζει κανείς, αντίστοιχα,  κάτι χάνει, το τεχνολογικό επίτευγμα των σύγχρονων μορφών 
επικοινωνίας έχει εισδύσει για τα καλά στο πεδίο της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής των χρηστών. 
Στο βαθμό που η επικοινωνία των πολιτών με ηλεκτρονικά μέσα προϋποθέτει την πρόσβαση και την 
χρήση στην ανάλογη τεχνολογική υποδομή, οι πάροχοι και διαχειριστές αυτής καθίστανται τρίτα 
πρόσωπα, τα οποία μεσολαβούν για την επίτευξη της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με 
συνέπεια να καταργείται το στοιχείο της αμεσότητας της επικοινωνίας και να περιορίζεται το 
στοιχείο της ιδιωτικότητάς της, με έκθεση στοιχείων που εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα των 
πολιτών. 

  Εν κατακλείδι, το διαδίκτυο συνιστά ένα ιδιάζον πεδίο ανθρώπινης επικοινωνίας, μέσω της 
έκφρασης απόψεων και της ανταλλαγής πληροφοριών, του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας είναι 
γενικώς παραδεδεγμένος, σε αντίθεση με την ιδιωτική πτυχή του, η οποία αποτελεί ζήτημα 
αμφιλεγόμενο, τόσο ως προς την αναγνώριση και καθιέρωσή της όσο και ως προς το σεβασμό και 
την προστασία της. Κατόπιν της πιο πάνω ανάλυσης, με δεδομένο ότι ο κυβερνοχώρος διέπεται από 
ένα ελλιπές, προς το παρόν, νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο δημόσιος 
χαρακτήρας του συνοδεύεται από περιορισμένες εγγυήσεις υπέρ της ιδιωτικής ζωής και των 
προσωπικών δεδομένων όσων συμμετέχουν στην κοινωνία της πληροφορίας, είναι αβέβαιος ο 
βαθμός μέχρι του οποίου η σχετική συναίνεση των χρηστών των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 
μέσα από την ανάρτηση και ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών και μηνυμάτων, δικαιολογεί  την 
επέμβαση στη σφαίρα της ιδιωτικότητάς τους(ΣτΕ 3545/2002), και αν, στην πράξη, ο βαθμός αυτός 
τηρείται και δεν υπερβαίνεται.  
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΜΑΧΗ. 

 
Σιούλη Ζωή  

Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Προϊσταμένη B΄ 
Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ, Μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού 

Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ  
 

Περίληψη 
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελούν οι ψευδεπίγραφες και οι ψευδείς ειδήσεις-

εντυπώσεις, Τις συνέπειες της έκτασης των ψευδών και ψευδεπίγραφων ειδήσεων υφίστανται οι 
χρήστες της πληροφορίας όταν υπάρχει έλλειψη γνώσεων και κριτική ικανότητα. Σχετικές αναφορές 
σε δύο αρχαία κείμενα επισημαίνουν τη διαχρονικότητα του φαινομένου, τη δύναμη του λόγου και 
την προτροπή για αναζήτηση της αλήθειας. Προκειμένου να περιοριστεί η επίδρασή του 
προτείνονται στο μάθημα της πληροφορικής και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
διδάσκεται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, τρία διδακτικά σενάρια.  Τα δύο από αυτά έχουν 
σημείο αναφοράς αποσπάσματα από το έργο του Πλάτωνα και του Γοργία γιατί σε αυτά 
εμπεριέχονται βαθυστόχαστες πληροφορίες που θα προβληματίσουν και θα βοηθήσουν την 
ικανότητα αντίληψης των διδασκόμενων. Το τρίτο, ανιχνεύει την αλήθεια μέσω εξειδικευμένης 
ιστοσελίδας.  

 
Λέξεις κλειδιά: Ψευδεπίγραφες, ψευδείς ειδήσεις, διαχρονικότητα, γνώση και κριτική 

ικανότητα. 

Εισαγωγή  
Το φαινόμενο των ψευδών και ψευδεπίγραφων ειδήσεων εμφανίζεται συνεχώς  επιδεινούμενο, 

λόγω και της γενικευμένης εισβολής των νέων τεχνολογιών και της γρήγορης εξάπλωσης της 
πληροφορίας μέσω της ενημέρωσης. Τα βασικότερα κίνητρα για τη μετάδοση των ψευδών και 
ψευδεπίγραφων ειδήσεων είναι οικονομικά, στο πλαίσιο που οι διαφημίσεις που τις συνοδεύουν 
αποφέρουν σημαντικά έσοδα στους αρχικούς ιστότοπους, και  πολιτικά, καθώς εξυπηρετούν 
ιδεολογίες. Η ευρεία ποικιλία πηγών ενημέρωσης των πολιτών που προσφέρει το διαδικτυακό 
περιβάλλον απαιτεί δεξιότητες κριτικής σκέψης και μεθόδους άντλησης της σωστής πληροφορίας. 
Στη χειραφέτηση του πολίτη συντελούν ενέργειες που επιδιώκουν την εκπαίδευσή του και την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του. Η ανάλυση του φαινομένου, η απόδειξη της διαχρονικότητάς του 
και η αναφορά σε δυνατότητες της εκπαίδευσης έχουν σκοπό τον περιορισμό του. 

1. Ψευδείς ειδήσεις και κριτική ικανότητα των μαθητών- εκπαιδευομένων 

1.1. Το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων 
Η εποχή μας προσδιορίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, της πληροφορικής, 

δύο δυναμικές ανακαλύψεις που συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην επικοινωνία και στην ενημέρωση 
σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η παγκοσμιοποίηση, τα πολιτικά και τα οικονομικά 
συμφέροντα διαμορφώνουν, μέσω του περιεχομένου της πληροφορίας, το ρόλο, το σκοπό και την 
επιδίωξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι ψευδεπίγραφες-χαλκευμένες ειδήσεις (fake news) ή οι ψευδείς 
ειδήσεις (false news) εξυπηρετούν πολιτικό και οικονομικό ανταγωνισμό,  διαδίδονται σε όλο τον 
κόσμο παραπλανώντας και καθοδηγώντας τους λήπτες της πληροφορίας.  Επειδή δε οι ψευδείς και 
οι ψευδεπίγραφες ειδήσεις στηρίζονται στην πρωτοτυπία και στη συναισθηματική φόρτιση, έλκουν 
περισσότερο την προσοχή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι επιζητώντας την επιβεβαίωση από τους 



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

304 

άλλους σχηματίζουν ομάδες, στην ουσία ένα μικρόκοσμο με κοινό ιδεολογικό περιεχόμενο και 
τάσεις. Η ταύτιση, η αποδοχή των άλλων δημιουργούν την επιζητούμενη συναισθηματική, συνήθως 
εγωιστική ικανοποίηση (Παπαδόπουλος, 2018).   

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί η διαφορά μεταξύ τους καθώς οι μεν ψευδείς 
ειδήσεις περιγράφουν απλώς γεγονότα τα οποία δεν συνέβησαν (Μαργαρίτη,1981) οι 
ψευδεπίγραφες, συνιστούν περιγραφή γεγονότων, υπό το πρίσμα μιας ορισμένης άποψης, ιδεολογίας, 
προκατάληψης, μεταφυσικής ή θρησκόληπτης ερμηνείας που μπορεί να έχουν πραγματική εικόνα 
αλλά παραποιημένη. Οι ψευδεπίγραφες ειδήσεις μπορεί να είναι ετεροτοπισμένες, ετεροχρονισμένες, 
προσαρμοσμένες ως προς τους δρώντες και τη δράση, νοηματικά αλλοιωμένες κ.ά. Έτσι, ενώ οι 
ψευδείς ειδήσεις καταρρέουν από την αντικειμενική απόδειξη, οι ψευδεπίγραφες μόνο με την 
τεκμηρίωση (Πλειός, 2018). Το αποτέλεσμα και των δύο είναι όμοιο καθώς ενώ δισεκατομμύρια 
χρήστες, χάριν των τεχνολογικών εξελίξεων και της παγκοσμιοποίησης, θεωρούν ότι βιώνουν τον 
εκδημοκρατισμό των ειδήσεων που παράγουν τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα 
κοινωνικά δίκτυα, η τηλεόραση και  το ραδιόφωνο, παράλληλα κινδυνεύουν να χειραγωγηθούν, να 
τρομοκρατηθούν, να περιθωριοποιηθούν και να υποστούν συνέπειες υλικές και πνευματικές. Τα 
χειρότερα από όσα προκαλεί το φαινόμενο είναι ο εθισμός των πολιτών στο ψεύδος και στην 
παραπλάνηση, έχοντας ως αποτέλεσμα την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων που αφορούν 
στην προστασία της ιδιωτικότητας και στη ψυχοσυναισθηματική τους υγεία (Πλειός, 2018).  

1.2. Η διαχρονικότητα του φαινομένου 
Οι αναφορές στις ψευδεπίγραφες και τις ψευδείς ειδήσεις δεν είναι καινοφανείς καθώς σε 

προϊόντα του ελληνικού πολιτισμού καταγράφονται ανάλογες περιπτώσεις από αρχαίους 
συγγραφείς. Το παραστατικότερο κείμενο που περιγράφει τον άνθρωπο καθηλωμένο να 
αντιλαμβάνεται ψευδή πράγματα ως αληθή, 2500 χιλιάδες χρόνια πριν από την εποχή μας είναι του 
Πλάτωνα. Στην αρχή του 7ου Βιβλίου της Πολιτείας αναπτύσσεται η αλληγορία του σπηλαίου, όπου 
οι ψυχές βρίσκονται αλυσοδεμένες σε σπήλαιο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν παρά να βλέπουν 
μπροστά τους (Πλάτων, Πολιτεία 514a-517a). Πίσω τους καίει μια φωτιά και από τη σκιά της 
αντανακλώνται αντικείμενα ενώ ακούγονται διάφορες φωνές με αποτέλεσμα οι ψυχές να θεωρούν 
ότι όσα βλέπουν και ακούν είναι αληθινά. Ο Πλάτων αναγνωρίζοντας τη δύναμη της πειθούς στον 
άνθρωπο προτείνει την αναζήτηση της αλήθειας. Επειδή δε θεωρεί ότι ο άνθρωπος χωρίς σκέψη, 
συναινεί στην απόφαση της πλειοψηφίας με στόχο το συμφέρον του, προτείνει ως τον μόνο ικανό να 
αποδώσει την καθαρή δικαιοσύνη, το φιλόσοφο (Vegetti, 2000).  

Την αλληγορία του Σπηλαίου και την προτροπή του Πλάτωνα στη διαμόρφωση πολιτικής 
υπόστασης προσπάθησε να αναδείξει στους θεατές του Μεγάρου Μουσικής η Έλλη 
Παπακωνσταντίνου.  Η σκηνοθέτις, που έχει εκφράσει συχνά το ενδιαφέρον της στα αρχαία κείμενα 
και στη διαχρονικότητά τους, στο Σπήλαιο κατάφερε να συνδέσει το σημερινό άνθρωπο που όμοια 
με εκείνον του 5ου π.Χ αιώνα, δεν ελέγχει την είδηση, την αλήθεια, δεν στοχάζεται, δεν αναρωτιέται 
για όσα του ανακοινώνονται (Κουλουβάρης, 2018).  

Τη δύναμη του ψευδούς λόγου συναντούμε και στο ρητορικό γύμνασμα του Γοργία, στο 
Ελένης Εγκώμιον στο οποίο ο σοφιστής καταθέτει τις θέσεις του για το παίγνιο του λόγου και πώς η 
ρητορική δεινότητα είναι ικανή να διαμορφώνει ψυχολογικές καταστάσεις, να καθιστά ανήμπορους 
τους ανθρώπους και να κατευθύνει τη συμπεριφορά τους (Γοργίας, Ελένης Εγκώμιον, παρ. 8). Με 
όρους όπως: θέλγει, μαγεύει, γοητεύει ο Γοργίας μεταφέρει την άποψή του ότι ο ρήτορας ως γητευτής 
ψυχών επιτυχώς υποστηρίζει μια οποιαδήποτε θέση όπως και την αντίθεσή της (Vegetti, 2000). Στην 
ουσία ο Γοργίας επιχειρεί να αθωώσει την πολυκατηγορημένη, επί γενιές ομηρική Ελένη, όχι γιατί 
πιστεύει στην αθωότητά της αλλά για την απόδειξη της δύναμης του σοφιστικού του λόγου. Γίνεται 
αντιληπτό ότι ο «Λόγος» για τον Γοργία ήταν η επιβολή μιας οποιασδήποτε θέσης μέσω της 
ρητορικής δεινότητας, συνιστώντας ταυτόχρονα αμφισβήτηση της κοινής αντίληψης για το αληθές.  

Αντίθετα, για τον Πλάτωνα ο «Λόγος» δεν είναι μέσο πειθούς, άσχετου με το ψεύδος ή την 
αλήθεια αλλά το προνομιούχο όργανο προσέγγισης της αλήθειας. Οι σιδηροδέσμιοι του πλατωνικού 
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σπηλαίου πιστεύουν ότι οι σκιές που βλέπουν είναι η πραγματικότητα και μόνο αυτοί που θα 
ελευθερωθούν θα γνωρίσουν την αλήθεια και θα γίνουν οι φιλόσοφοι (Vegetti, 2000). Ο Πλάτων 
υποστηρίζει την προσέγγιση των αιώνια αληθών και αμετάβλητων ιδεών και όχι της εμπειρικής 
πραγματικότητας. Η γνώση για τον Πλάτωνα είναι αποτέλεσμα διαμεσολάβησης με το λόγο και όχι 
το αποτέλεσμα της εμπειρίας. 

1.3. Ο ρόλος της εκπαίδευσης  στην εποχή μας μέσω της πληροφορικής 
Αποτελεί γεγονός ότι στην ελληνική εκπαίδευση, όπως και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, 

κυριαρχεί ο αυστηρός τεχνολογικός εξορθολογισμός. Οι δυνατότητες των υπολογιστών, του 
διαδικτύου και η επικράτησή τους προκαλούν ανακατατάξεις στην εκπαιδευτική ύλη, μεταθέτοντας 
σε παγκόσμιο επίπεδο το βάρος από τις κλασικές σπουδές στην τεχνολογική εκπαίδευση (Βαρμάζης, 
1992).  Στο πλαίσιο αυτό ο  αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ολοένα και περιορίζεται. Επίσης, η επαφή 
των νέων με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όπου εξακολουθεί να υπάρχει, γίνεται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην δημιουργούνται ευρείς ορίζοντες τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκής γνώσης όσο και σε 
επίπεδο μέθεξης, δηλαδή ουσιαστικής επικοινωνίας και αντιμετώπισης του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού ως οργανικού στοιχείου της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, χωρίς βέβαια κανένα 
στοιχείο εθνικιστικών -σοβινιστικών τάσεων, αλλά και της κουλτούρας του παρόντος και της 
ατομικής μας παίδευσης και ευημερίας (Hanson & Heath 1999· Μαυροσκούφης, 2002). Ακόμη, η 
οργάνωση και η διαμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας δεν ενισχύει την αυτενέργεια των 
διδασκομένων, τη δυναμική συμμετοχή τους σε αυτή καθώς σε μεγάλο βαθμό η γνώση 
προσδιορίζεται μονομερής και η παροχή της επιτυγχάνεται υπό το κύρος μιας αυθεντίας, ακόμα και 
αν ως αυθεντία ορισθεί το εγχειρίδιο του οργανισμού. Οι μαθητές γενικότερα ακολουθούν την 
απαίτηση για μιμητική αναπαραγωγή της γνώσης μέσω αποστήθισης και ακόμη και στις περιπτώσεις 
που ασκείται διάλογος, η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με κριτήριο την απομνημόνευση κάποιας 
ύλης (Μποντίλα, 2003).   

Σε κάθε περίπτωση η γνώση του αρχαίου κόσμου και η επαφή με τα πνευματικά και 
καλλιτεχνικά επιτεύγματά του, πρέπει να διατηρήσουν την κλασική τους υπόσταση και επιρροή. Τα 
αρχαία κείμενα θα πρέπει να μελετώνται και να αντιμετωπίζονται ως «αποθήκες»  ιδεών  ώστε να 
αποτελέσουν φάρους ερμηνείας και κατανόησης του κόσμου. Είναι απαραίτητη η αναζωπύρωση μιας 
λειτουργικής διδακτικής στρατηγικής και πρακτικής που θα συμβάλει στην υποκίνηση του 
ενδιαφέροντος των διδασκομένων. Η εμπειρία του παρελθόντος πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο στο 
πώς να χρησιμοποιούμε τις πνευματικές-νοητικές λειτουργίες αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία προς 
καλυτέρευση του παρόντος και του μέλλοντος (Μαυροσκούφης, 2002).  

1.4. Η χειραφέτηση του διδασκόμενου- 3 παραδείγματα  
Πώς τελικά θα αντισταθούμε στο φαινόμενο των ψευδών και χαλκευμένων ειδήσεων όταν ένας 

σημαντικός παράγοντας εξάπλωσής τους είναι τα ψηφιακά μέσα και ιδιαίτερα το διαδίκτυο; Πώς θα 
προστατευθούμε από το πλήθος των πληροφοριών που είναι ικανά να μεταδώσουν σε ελάχιστο 
χρόνο; Πώς  θα αντισταθούμε στις εκφραστικές τους δυνατότητες που ρεαλιστικά αναπαριστούν  
επινοημένα γεγονότα ή προσθέτουν πτυχές σε πραγματικά γεγονότα; Πώς θα καταστούμε ικανοί  να 
αναπτύξουμε την κριτική σκέψη μας; Πώς θα χειραφετηθούμε και δεν θα είμαστε τα εκτελεστικά 
εργαλεία που απλώς αναπαράγουμε την πληροφορία που λαμβάνουμε, συμμετέχοντας στο παιχνίδι 
των εντυπώσεων της πλαστότητας; Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ενδυνάμωση της αυτονομίας 
της σκέψης για τον έλεγχο και την εύρεση της αλήθειας;  

Οι εκπαιδευτικοί σκοποί της πολιτισμικής βιομηχανίας, των εργαλειακών γνώσεων και της 
απόκτησης εμπορεύσιμων δεξιοτήτων ενώ μας παρουσιάζονται ως ελεύθερη επιλογή, 
καθοδηγούνται από την οικονομία της αγοράς και τη νεοφιλελεύθερη πολιτική (Καζαμίας, 2005).  
Τα μαθήματα πληροφορικής διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες τυπικής και μη τυπικής μάθησης και 
από πολλούς ερευνητές και παιδαγωγούς χαρακτηρίζονται ως οι δεξιότητες της επιβίωσης στη 
σύγχρονη εποχή (Park, 2016).  Σε όλες τις ηλικίες ο ψηφιακός γραμματισμός ισοδυναμεί με ένα 
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στοιχειώδες σύνολο δεξιοτήτων, οι οποίες καταστούν το χρήστη ικανό να χειριστεί επαρκώς διάφορα 
εργαλεία λογισμικού ή να εκτελέσει βασικές ενέργειες ανάσυρσης και μετάδοσης πληροφοριών 
(Buckingham, 2007). Μετά από όσα αναφέρθηκαν κρίνεται απαραίτητη στο μάθημα πληροφορικής 
είτε πρόκειται για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή για εκπαιδευόμενους μη τυπικής 
εκπαίδευσης η ενσωμάτωση μαθησιακής ενότητας, η οποία θα εξετάζει το φαινόμενο των ψευδών 
και χαλκευμένων ειδήσεων. Ο διαχωρισμός της αληθινής από τη ψευδή είδηση καθίσταται ικανός 
είτε με γνώσεις σχετικές στην επικοινωνία του γραμματισμού των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής 
δικτύωσης ή με τη δημιουργία κριτικής σκέψης και καλλιέργειας κινήτρων συμμετοχής στην 
πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. 

Ένα παράδειγμα αναφοράς από το διδάσκοντα προς επιβεβαίωση ψευδών και ψευδεπίγραφων 
ειδήσεων αποτελεί η προτροπή των διδασκόμενων σε ιστοσελίδες που ανιχνεύουν την αλήθεια των 
δημοσιεύσεων. Μια από αυτές είναι τα  ellinika hoaxes που ξεκίνησαν τη δράση τους το έτος 2013 
με σκοπό την ενημέρωση για τις πλαστές ειδήσεις, ψέματα, απάτες και αστικούς μύθους που κατά 
καιρούς αναρτώνται  στο facebook. Ο διδάσκοντας θα πρέπει να προτρέψει το μαθητή- 
εκπαιδευόμενο στην ιστοσελίδα ώστε να βρει πλείστα παραδείγματα παραπληροφόρησης που ενώ 
παρουσιάζονται ως αληθή, με αποδείξεις, τελικά αυτά είτε είναι επεξεργασμένα ή αφορούν 
παρελθόντα γεγονότα. Πολλά από αυτά τα παραδείγματα που τίθενται προς εξέταση αναδεικνύουν 
την τάση υπερίσχυσης της πληροφορίας έναντι της γνώσης, εκμεταλλευόμενα τις επίκαιρες  
συνθήκες (Πλειός, 2020). 

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί ο viral ισχυρισμός (14.000 κοινοποιήσεις) ότι η καραντίνα που 
επεβλήθη λόγω του κοροναϊού είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν στα κανάλια της Βενετίας, 
δελφίνια και κύκνοι. Ο ισχυρισμός αναρτήθηκε σε πολλές ιστοσελίδες όπως Ant1, News bomb.gr, 
enikos.gr, aftodioikisi.gr κ.ά.  Τα ellinika hoaxes αποδεικνύουν ότι οι αναρτήσεις δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι ξεκίνησαν από δύο δημοσιεύσεις στην πλατφόρμα 
του Twitter. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε από την Ahuja, που ζει στο Νέο Δελχί της Ινδίας, η οποία 
ισχυρίστηκε πως η επιδημία του κορωναϊού είχε ως αποτέλεσμα το καθάρισμα του νερού των 
καναλιών της Βενετίας με τα ψάρια να  είναι πλέον ορατά και κύκνοι να κολυμπούν στα νερά της.  
Η Ahuja, ανέβασε φωτογραφικό υλικό (Βλ. Εικόνα 1) που αποδείκνυε τα λεγόμενά της, ωστόσο 
αργότερα παραδέχθηκε ότι επεξεργάστηκε τις εικόνες από το διαδίκτυο και ότι αγνοούσε πως  κύκνοι 
υπήρχαν στο Μπουράνο  προτού ξεσπάσει εκεί ο κορωναϊός. Η Ahuja, δικαιολόγησε την πράξη της 
ότι σκόπευε στην αισιοδοξία και στη χαρά, ωστόσο δεν διέγραψε τη φωτογραφία από τον 
λογαριασμό της η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερο από 700.000 ακόλουθους ( likes). 

Η δεύτερη ανάρτηση αφορά στο χρήστη  Gianluca De Santis, ο οποίος  ισχυρίστηκε ότι «η 
φύση φαίνεται να έκανε μιαν επανεκκίνηση»  στη Βενετία με αποτέλεσμα  δελφίνια να κολυμπούν 
στα κανάλια της (Βλ. Εικόνα 1). Η ανάρτηση σε λίγες ημέρες δέχθηκε 35.000 likes ενώ  12.500 
άτομα αναπαρήγαγαν το θέμα. Το βίντεο που στήριζε την ανάρτηση του Gianluca De Santis στην 
πλατφόρμα του You tube στις 14 Μαρτίου του 2020 αποδείχθηκε  από τα ellinika hoaxes  ότι δεν 
έχει ουδεμία σχέση με τα κανάλια της Βενετίας και ότι απεικονίζει το λιμάνι του Κάλιαρι στη 
Σαρδηνία. Τα ellinika hoaxes καταλήγουν ότι «πράγματι τα κανάλια της Βενετίας καθάρισαν χάρη 
στη μείωση της κυκλοφορίας των πλοιαρίων λόγω της καραντίνας, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν 
δελφίνια στα κανάλια της, ενώ αναφορικά με τους κύκνους είναι συχνοί επισκέπτες στο νησί 
Μπουράνο, ένα νησί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας». 
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Εικόνα 10: Κανάλι της Βενετίας με ψάρια στα 

παρουσιαζόμενα καθαρά νερά της. 
Εικόνα 2: Μπουράνο Βενετίας,  κύκνοι που  

επισκέπτονται τακτικά τη συγκεκριμένη περιοχή. 

 

Ένα άλλο παράδειγμα μαθήματος, κλασικής προέλευσης, αποτελεί η συγκριτική μελέτη των 
θέσεων του Γοργία και του Πλάτωνα στο θέμα των ψευδών και ψευδεπίγραφων  ειδήσεων. Τα 
κείμενα (Γοργίας, Ελένης Εγκώμιον και Πλάτων, Πολιτεία 514a–517a) οι μαθητές- εκπαιδευόμενοι, 
στο πλαίσιο του μαθήματος θα καθοδηγηθούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο. Καθώς οι ευθύνες της 
επιρροής του φαινομένου εμπίπτουν στην κριτική ικανότητα του χρήστη της πληροφορίας η μελέτη 
τους θα σχηματίσει την άποψη αφενός για τη διαχρονικότητα του φαινομένου αλλά και πώς μέσω 
της πληροφορίας και του λόγου μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στη παραπλάνησή του. Ακόμη, η σχέση 
του μαθητή- εκπαιδευόμενου με τα κλασικά κείμενα θα αναζωπυρώσει τη διδακτική πρακτική του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.  

Τέλος, το τρίτο παράδειγμα διδασκαλίας αφορά στην προβληματική της πολυβραβευμένης 
ομάδας ODC Ensemble που ιδρύθηκε από την Έλλη Παπακωνσταντίνου και αναδεικνύει την αιώνια 
σύγκρουση γνώσης και αλήθειας με την παραμόρφωσή τους στον χαοτικό κόσμο του διαδικτύου. Η 
αναφορά στην παράσταση που πραγματοποιήθηκε 9 και 10 Οκτωβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής 
με τίτλο «Το Σπήλαιο» (βίντεο στο https://www.youtube.com/watch?v=0uZfNEfygnw) θα 
καταδείξει απτά στους διδασκόμενους το γεγονός της παρερμηνείας και της παραπληροφόρησης. Με 
αναφορές στο έργο της σκηνοθέτιδας (συνέντευξη, αποσπάσματα και φωτογραφίες της παράστασης) 
στη συμμετοχή των λυρικών τραγουδιστών και χειριστών του θεάτρου σκιών θα γίνει αντιληπτό 
στους μαθητές- εκπαιδευόμενους το εικονικό από το αληθές και πώς πρέπει να ελέγχουν 
εξονυχιστικά τις πεποιθήσεις τους.  

Συμπεράσματα 
Στην εισήγησή αυτή διερευνήθηκε η παραπλάνηση του ανθρώπου μέσω της δύναμης του λόγου 

και αποδείχθηκε πώς, μέσω αρχαίων κειμένων, αυτή έλαβε χώρα με εξειδικευμένο τρόπο κατά την 
περίοδο της κλασικής εποχής. Η επισήμανση στις ψευδείς και ψευδεπίγραφες ειδήσεις, φαινόμενο 
πρωτοφανούς διάδοσης στη σύγχρονη εποχή, ανέδειξε ότι η δημοσίευση ασυνήθιστων ιστοριών που 
συχνά αναπαράγουν προκαταλήψεις, πραγματοποιείται συνήθως σε ένα ασταθές και κυρίως 
κρισιακό περιβάλλον. Τα δημοσιεύματα αυτά που αποτελούν δομικό φαινόμενο της λειτουργίας των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αποδεικνύουν εκτός από το σκοπό τους δηλαδή το κέρδος, και την 
αναξιοπιστία τους. Ομοίως, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδουν ψευδείς και 
ψευδεπίγραφες ειδήσεις προκειμένου να κερδίσουν ακόλουθους.  



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

308 

Επισημάνθηκε ότι ο διαχωρισμός της αληθινής από την ψευδή είδηση απαιτεί γνώσεις σχετικές 
με την επικοινωνία του γραμματισμού των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης όπως και 
την κριτική σκέψη και καλλιέργεια κινήτρων συμμετοχής στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή. Στο πλαίσιο αυτό και επειδή το φαινόμενο των ψευδο-επιστημονικών θεωριών διεισδύει ακόμη 
και σε εκπαιδευτικούς- μορφωτικούς θεσμούς αποτελεί ευθύνη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας στην ενημέρωση και στην  ανάπτυξη εργαλείων αντιμετώπισης του φαινομένου.  

Η παραπομπή των διδασκομένων σε εκδηλώσεις και άρθρα με επίκεντρο την αντιδιαστολή 
επιστημονικών και μη απόψεων σε ορισμένα θέματα αιχμής θα περιορίσουν το  πρόβλημα διάδοσης 
των ψευδεπίγραφων και ψευδών ειδήσεων και θα αποκαταστήσει την ενημέρωση των πολιτών. Στο 
πλαίσιο αυτό τα τρία σενάρια μαθήματος στο μάθημα της πληροφορικής και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης θα αναπτύξουν την κριτική σκέψη των 
διδασκόμενων και τον έλεγχο, απαραίτητο για την εύρεση της αλήθειας και τη χειραφέτηση 
ανθρώπου και του πολίτη.  
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Περίληψη  
Ως «Επιστάτης της Δημογεροντίας» υπήρξε σημαντικός υπάλληλος του θεσμού των 

Χριστιανικών Δημογεροντιών, της Ύστερης Τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Ήταν περιφερόμενο 
εκτελεστικό όργανο, ο «πανταχού παρών» παράγων και αντιπρόσωπος της Δημογεροντίας, στις 
επαρχίες και στα χωριά του νησιού. Το θεσμό υπηρέτησαν μορφές σοβαρών άνθρωπων, σημαντικοί 
παράγοντες του ιστορικού γίγνεσθαι, κυρίως ως υπεύθυνοι των ορφανικών υποθέσεων και 
συνέβαλαν καταλυτικά στην δημοσία οικονομική ζωή των Χριστιανών της Κρήτης, σε καθεστώς 
δουλείας. 

Η εισήγησή μας κινούμενη πάνω στους άξονες αναφοράς στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην 
οικονομία και στην πολιτική, σκοπεύει στην έρευνα και στη γνωριμία με τον θεσμό, αναφερόμενη 
σε περιπτώσεις Επιστατών των περιοχών Λασιθίου και του Ηρακλείου. Ευκαιριακά παρουσιάζονται 
διατάξεις λειτουργίας του θεσμού. Προβάλλονται και σχολιάζονται αντιπροσωπευτικά έγγραφα, 
δείγματα της λειτουργίας του, στη γεωγραφική έκταση της Κρήτης. 

 
Λέξεις κλειδιά: Δημογεροντία, επιστάτης, επαρχιακά όργανα, ορφανικά συμφέροντα. 

1. Εισαγωγή 
Ο θεσμός των Δημογεροντιών λειτούργησε στην επικράτεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 

σημαντικά στοιχεία και αρχεία των οποίων διατηρούνται σε καλή κατάσταση με πλήθος εγγραφων 
και σχετικού υλικού. (Γερομίχαλος Α.,1975). 

Ο θεσμός των Δημογεροντιών στην Κρήτη λειτούργησε επίσημα περί το 1858, ως θεσμός 
Τοπικής αυτοδιοίκησης των Χριστιανών, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα και την εποπτεία του 
Οθωμανού Τοπικού Διοικητή. Ήταν συμβούλιο αιρετών αρχόντων με πρόεδρο τον τοπικό επίσκοπο 
(Παπαϊωάννου, 2005). Είχε νομική υπόσταση με αρχείο, σφραγίδα, γραφεία, υπαλλήλους και 
Τράπεζα, που λειτουργούσαν σύμφωνα με το Οθωμανικό καθεστώς και μάλιστα με ειδικούς 
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κανονισμούς (Πλουμίδης , Φουρναράκης , 1895). Αρχική μορφή τους ήταν δικαστήριο ορφανικών 
συμφερόντων, αλλά συν τω χρόνω εξελίχτηκε σε ουσιαστική αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης με έδρα 
την πρωτεύουσα κάθε διοικητικού Τμήματος (Σημανδηράκη, 2010). 

Στην επαρχία όμως οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των Δημογεροντιών θα ήταν αδύνατη αν 
δεν υπήρχαν οι θέσεις των Επιστατών. Εκπρόσωποι, αντικαταστάτες και εκτελεστικά όργανα του 
θεσμού, στην απόμακρη περιφέρεια. Σε περιοχές μάλιστα υποβαθμισμένες από την εγκατάληψη, 
χωρίς οδικό δίκτυο, συγκοινωνίες, επικοινωνίες, και άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
ενημέρωσης (Νουχάκης,1903). Αλληλογραφούσαν και επικοινωνούσαν με την κεντρική 
Δημογεροντία, ενώ έδιδαν αναλυτικά στοιχεία στην Ορφανική Τράπεζα για τις ορφανικές μερίδες, 
πληροφορίες για τα ορφανά καθώς και για χρεοπιστώσεις λογαριασμών εισπράξεων και πληρωμών 
που πραγματοποιούσαν από ενοικιοφειλέτες της Μοναστηριακής περιουσίας (Καλλιατάκη – 
Μερτικοπούλου , 1982). 

Ύστερα από φιλολογική και αρχειακή έρευνα, των αρχείων της Κρήτης, μέσα από τη μέθοδο 
Μελέτης περιπτώσεων αναμένουμε να προβάλλουν οι λεπτομέρειες της θέσης του Επιστάτη. Οι 
κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του, τα πρόσωπα που αξιώθηκαν να υπηρέτησουν 
το κοινό. Σχολιασμοί και παρατηρήσεις που κάνουν πληρέστερα κατανοητά την εικόνα της 
κοινωνικής θέσης, της υπόστασης, του τρόπου λειτουργίας, τη σημαντικότητα και βαρύτητα της 
προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο. Την εικόνα του Επιστάτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του στη δύσκολη και αμφιλεγόμενη εποχή της τεσσαρακονταετίας 1858-1898, που υπήρξε και 
λειτούργησε και μάλιστα κάτω από συνθήκες ιδιότυπης υποτέλειας-ημιαυτονομίας [Μέχρι τη 
σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής Κρήτης, 18 Ιουλίου 1898] (Τοπική Ένωση Δήμων και 
Κοινοτήτων Κρήτης [ΤΕΔΚ]1998). 

Για την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας του Επιστάτη παρουσιάζουμε στη συνέχεια 
επιλεκτικά, μεταγεγραμμένα κάποια αντιπροσωπευτικά έγγραφα, από την πλούσια αλληλογραφία, 
μεταξύ τους κέντρου και περιφέρειας, όπου αναδύονται οι σχέσεις, το ύφος, οι αρμοδιότητες και 
άλλες κατατοπιστικές λεπτομέρειες γύρω από τη θέση και την αποστολή τους. 

Γενική παρατήρηση προκύπτει ότι ενώ προβλέπεται από τον κανονισμό ο Επιστάτης θα έπρεπε 
να έχει τις απαραίτητες γραμματικές γνώσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων το ( Κανονισμός 
Επιστάτη 1862), εν τούτοις η αλληλογραφία των Επιστατών προς το κέντρο, χειρόγραφη στο σύνολό 
της, χαρακτηρίζεται από έλλειψη λογιότητας και εγγραμματισμού των συντακτών. Εκτός ολίγων 
περιπτώσεων, οι εκθέσεις και αναφορές τους είναι ανορθόγραφες, κακκογραμμένες, πρόχειρες και 
σε λόγο της καθομιλουμένης κρητικής διαλέκτου. Πολλοί μάλιστα Επιστάτες, από άγνοια και έλειψη 
ικανότητας χειρισμού του γραπτού λόγου, χρησιμοποιούν και επιστρατεύουν κάθε φορά και άλλο 
γραφικό χαρακτήρα. 

2. Κυρίως μέρος 
Περιπτώσεις και ονόματα Επιστατών με τα χειρόγραφα στοιχεία τους (υπογραφές, γραφικός 

χαρακτήρας, διορισμός, μισθοδοσία, υπομνήσεις, αιτήσεις, πλειοδοσίες, ενοικιάσεις, εισπράξεις, 
πληρωμές, χρεοπιστώσεις, αναφορές, εγκρίσεις, υποδείξεις, διευκρινήσεις, οδηγίες ενεργειών κλπ.) 
διασώζονται πάρα πολλά στα σχετικά αρχεία, που επιβιώνουν από τότε. Αποδεικνύουν το γεγονός 
ότι ο Επιστάτης ήταν φορέας επικοινωνίας, διαχείρησης και διακίνησης της κάθε είδους 
πληροφορίας, φυγόκεντρα αλλά και κεντρομόλα. 

Διοικητικά υπήρχαν Είκοσι επαρχίες στο νησί (Σταυράκης, 1890). Αν λάβουμε υπ’ όψη μας 
ότι η διάρκεια διορισμού ενός επιστάτη ήταν δύο έτη, στην τεσσαρακονταετία που λειτούργησε η 
θέση του Επιστάτη, υπολογίζεται χονδρικά [20Χ20] ότι υπηρέτησαν αρκετές εκατοντάδες πρόσωπα, 
με την παρατήρηση ότι ένα άτομο που ανταποκρινόταν ευδόκιμα στα καθήκοντά του μπορούσε 
αυτοδίκαια να ανανέωνε τον διορισμό του. Αλλά και για διάφορους λόγους θα μπορούσε να 
απαλλαγεί των καθηκόντων του και πριν από τη λήξη της θητείας του, π.χ. για ανικανότητα ή 
απείθεια ή για εκλογή του σε ανώτερα αξιώματα, ασυμβίβαστα με την ιδιότητά του (Δημογέρων, 
πληρεξούσιος κλπ.). 
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Ως πλέον ενδιαφέροντες και σημαντικούς Επιστάτες επιλέγουμε και αναφέρουμε ενδεικτικά, 
αυτούς των επαρχιών των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, που ακολουθούν το ίδιο καθεστώς, τις 
διατάξεις και τις πρακτικές που ισχύουν σε ολόκληρο το νησί (βλ. Αρχεία Χ.Δ. Χανίων, Ρεθύμνης, 
Ηρακλείου Λασιθίου). Οι του Ηρακλείου μάλιστα έχουν το προνόμιο της αμεσότητας και 
εγκυρότητας, αφού η Δημογεροντία τους ελέγχεται άμεσα και προεδρεύεται από τον Μητροπολίτη 
Κρήτης. Υπεύθυνο, επόπτη και των υπολοίπων Δημογεροντιών Κρήτης έναντι του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Η δε Δημογεροντία Λασιθίου αποτελεί το νεότερο μέλος των Δημογεροντιών και 
περιφερειακή υπόθεση,μακρυά από  το Οθωμανικό διοικητικό κέντρο των Χανίων της Κρήτης 
(Παπαϊωάννου, 2005). 

Από τους πιο ενδιαφέροντες παράγοντες της εποχής στην Μεσαρά, διακρίνεται η μορφή του 
Λεωνίδα Κουρμούλη. Μέλος της μεγάλης και ιστορικής οικογένειας των Κρυπτοχριστιανών 
Κουρμούληδων του χωριού Κουσέ (Πατεράκης Γ., 1989). Έχουμε δείγματα γραφής του σε πολλές 
και διαφορετικές θέσεις διαχείρησης των Κοινών στη Μεσαρά. Στην έρευνά μας συναντούμε 
πληθωρική αλληλογραφία του από τις διαφορετικές θέσεις που υπηρέτησε (Επιστάτης Ορφανικών 
συμφερόντων, Δημογέροντας, Πολιτικός αρχηγός του κινήματος των Αδερφοχτών) (Πατεράκη Ά., 
2012). 

Δύο έγγραφα που καταχωρούμε μεταγεγραμμένα, (διατηρείται η μορφή, η ορθογραφία και 
στίξη του εγγράφου) μας εισάγουν στο θέμα και στην έννοια του Επιστάτη και αποτελούν δείγμα της 
λειτουργίας του ως Επιστάτη Μεσαράς.  

Όταν απευθύνεται «Προς τιν έντιμον διμογεροντία του τμίματος Ηρακλίου», αναφέρει ότι «… 
επίγα εις το χορίον πλώρα κι επάχτοσα το πράγμα τον ορφανόν του ποτέ Ιω Τζιχλάκι εις μετόχιον 
τριπίτα κι έμινεν εις τον πλιοδότι Ιγούμενον γριγόριον γρόσια χίλια διακόσια πενήντα 1250 δια τέσερα 
έτη και σας στέλνο το ένγραφο δια να γένι το ενικιαστίριον ένγραφο από 1 7βρίου 1865 επαχτόθι το 
πράγμα δια τέσερα έτη  γρόσια 1250, δικέόμα επιστάτου  γρ. 12 : 2/4  = 1:237 : 2/4» 

Υπογράφει δε ως : Ο Επιστάτις κενουρ[ίου] και πιργιοτίσις, Λεωνίδας Κουρμούλις. 
Στο δεύτερο έγγραφό του που παρουσιάζουμε απευθύνεται «Προς Τιν έντιμον Διμογεροντία του 

τμίματος Ηρακλιου», αναφέρει γραπτώς και πάλι τη μετάβασή του «.. εις το χορίον μιτρόπολι και 
έβγαλα εις διμοπρασίαν το πράγμα του ορφανού του ποτέ Νικολάου δραηνάκίν δια τέσσερα έτη και 
έμινε εις τον πλιοδότη γεόργιον καλογεράκιν διά γρόσια χίλια πεντακόσια πενίντα Αρ. 1550  …και τον 
στέλνο με το ένγραφό μου δια να του γίνι το ενικιαστίριον κοντράτο.»  

Υπογράφει ως «Ο επιστάτις κενουρίου και πιργίοτισις λεωνίδας Κουρμούλης» 
Τα δυο έγγραφα αυτά (βλ Παράρτημα, έγγραφα αρ. 1, 2) αποτελούν αναφορές ενεργειών του 

Επιστάτη Μεσαράς στην προϊσταμένη του αρχή, από τις οποίες προκύπτουν αβίαστα η ιδιωματική 
γλώσσα του, η ενέργεια της ενοικίασης (δημοπρασίας) ορφανικών περιουσιών, η είσπραξη 
δικαιώματος του Επιστάτη καθώς και η διαμεσολάβησή του για τη σύνταξη των απαραίτητων 
ενοικιαστηρίων εγγράφων από την Ορφανική Τράπεζα Ηρακλείου. 

Άλλη σημαντική μορφή, που είχε σαν αφετηρία τη θέση του Επιστάτη είναι ο Εμμανουήλ 
Κοκκίνης, από τη Νεάπολη Λασιθίου. Υπήρξε σημαντική η παρουσία του στα Κοινά, που του 
επέτρεψε να εκλεγεί αργότερα Δήμαρχος Νεάπολης. Αναδείχτηκε σε σοβαρό οπλαρχηγό και γεναίο 
πολέμαρχο των κρητικών επαναστάσεων. Έπεσε μάλιστα μαχόμενος στην πολιορκία της Ιεράπετρας. 

Το έγγραφο που καταχωρούμε, δηλώνει τον τρόπο διορισμού του ως Επιστάτη, με την 
παρατήρηση ότι αναφέρεται για Επιστάτη της Δημογεροντίας, αλλά των Μοναστηριακών κτημάτων 
του Τμήματος και όχι των Ορφανικών συμφερόντων. Επίσης γίνεται αφορά για την αμοιβή του με 
μηνιαίο μισθό τετρακοσίων Γρόσιων (βλ Παράρτημα έγγραφο αρ. 3) . 

Μετά το διορισμό του Επιστάτη, με πρακτικό της Δημογεροντίας, ακολουθούσε η κοινοποίηση 
του διορισμού του στην Οθωμανική Διοίκηση του Τμήματος για την αναγνώρισή του και την παροχή 
ενδεχομένως και σχετικής διοικητικής βοήθειας στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Έτσι το Γραφείο της Δημογεροντίας Λασιθίου ανέφερε «…προς την α. Υψηλότητα τον Διοικητή 
Λασιθίου», το θέμα του νέου διορισμού Επιστάτη ως εξής : «Υψηλότατε, η παρ’ημών προεδρευομένη 
Δημογεροντία πεισθείσα περί της ικανότητος και τιμιότητος του Κυρίου Γεωργίου Θεοδωράκη από 
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Τζερμιάδω Λασιθίου, διωρισεν αυτόν εν τη επαρχία εκείνη Επιστάτην επί των ορφανικών υποθέσεων… 
παρακαλούμεν αυτήν όπως ευαρεστούμενη εφοδιάσει αυτόν δια της αναγκαίας συστατικής, προς 
αναγνώρισίν του παρά της επιτοπίου αρχής της επαρχίας Λασιθίου ως επιστάτου του καθ’ ημάς 
καταστήματος, ίνα εν περιπτώσει ανάγκης χορηγήται αυτώ η απαιτουμένη ηθική συνδρομή προς ευχερή 
διεξαγωγήν των ανατεθημένων αυτώ καθηκόντων.» Υπογράφει δε με σεβασμό ο Πρόεδρος της 
Δημογεροντίας, Πέτρας Μελέτιος» (βλ. Παράρτημα έγγραφο αρ. 4). 

Ο Εμμ. Κοκκίνης, που συναντήσαμε πιο πάνω, διορίστηκε ως Επιστάτης μοναστηριακών 
κτημάτων του Τμήματος Λασιθίου και με την ιδιότητά του αυτή, μετά από δεκαπέντε μέρες 
ανάληψης των καθηκόντων του αναφέρει σχετικά : «μεταβάς κατ’ εντολήν της Σεβ. Δημογεροντίας 
εις το Μοναστηριακόν κτήμα Κανακάρι, κατεμέτρησα τα εις το κτήμα τουτο εμβολιασθέντα 
χαρουπόδεντρα υπό του Νικολάου Βογιατζάκη αναλαβόντος την καλιέργειαν του ανωτέρω κτήματος 
και ευρήκα εμβολιασμένα νέα χαρουπόδεντρα υπό του ιδίου χίλια εννεακόσια [1900] εκκαθαρισμένα 
άνευ παραφιάδων μέχρι σήμερον καλώς, συμφώνως τους όρους του συμβολαίου του. Εις βεβαίωσιν  
συνετάχθην η παρούσα έκθεσις ( Βλ. Παράρτημα έγγραφα αρ. 5). 

Από τα βασικά καθήκοντα του Επιστάτη των Ορφανικών συμφερόντων ήταν η σύνταξη 
διοικητικής πράξης, της γνωστής ως Καταγραφής Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας (Κ.Κ.Α.Π.), 
όσων Χριστιανών πέθαιναν και άφηναν πίσω τους ορφανά τέκνα (Κανονισμός,΄Αρθρο 4ο). 
Χαρακτηριστικό δείγμα μιας τέτοιας δισέλιδης διοικητικής πράξης παραθέτουμε στη συνέχεια (βλ 
Παράρτημα έγγραφο αρ. 6), η οποία αποτελούσε αφετηρία επόμενων ενεργειών του Επιστάτη 
Ιεράπετρας, προς υπεράσπιση των συμφερόντων των ορφανών που έμειναν. 

Αποτελεί αναλυτική καταγραφή ειδών και περιουσίας, με εκτίμηση αθριστικά της αξίας 
ξεχωριστά της κινητής και από  την ακίνητη περιουσία, καθώς και προσδιορισμός των δικαιωμάτων 
του Επιστάτη. Καταλήγει δε στη δήλωση : «…Η ανωτέρω ακίνητος περιουσία ενωκιάσθη εις τον Ν. 
Χ. επί τέσσερα έτη αρχόμενα από α΄Μαρτίου 1879 δια γρ.200 υπό την εγγύησιν του ομοχωρίου Γ. Μ. 
». Υπογράφουν δε ο ιερέας του χωριού, δυο Δημογέροντες, ο Κηδεμόνας του ορφανού, και ο 
Επιστάτης Χτζη Μάρκος Φαφουτάκης. 

Οι εντολές της Δημογεροντίας ήταν συνεχείς και επίμονες. Εκτός της προστασίας των 
Ορφανικών συμφερόντων, κύρια επιδίωξή της ήταν η εξασφάλιση πόρων για τη λειτουργία των 
Κοινών της Πόλεως Καταστημάτων, όπως ονομαζόταν τα κοινωφελή ιδρύματα (οι ναοί, τα σχολεία, 
τα νοσοκομεία, τα νεκροταφεία, κλπ.) (Πατεράκη Ε., 2015). Πέραν από τις υποθέσεις των ορφανικών, 
διαρκώς διέτασσε για την εγρήγορση στην οποία έπρεπε να ευρίσκεται ο Επιστάτης με τη συνεργασία 
των τοπικών παραγόντων (επάρχων, δημάρχων κλπ. προεστών) για την είσπραξη δημόσιων εσόδων 
και κυρίως στο κυνήγι των ενοικιοφειλετών της Μοναστηριακής περιουσίας που καθυστερούσαν να 
πληρώνουν τις ενοικιοφειλές τους (Πατεράκη Ά., 2012).  

Από την κεντρική Δημογεροντία λοιπόν αναφέρεται σχετικά προς τους Επιστάτες της : «Κατ’ 
αίτησιν της Δημογεροντίας ταύτης η Ση Διοικησις εντέλλεται δια της εγκλείστου ώδε επιστολής της τους 
Επάρχους της επαρχίας σας να προσκαλέση τους αυτόθι ενοικιοφειλέτας των Ιερών Μονών και 
εισπράξη παρ’αυτών τας οφειλάς των τας οποίας θέλει κατόπιν παραδώση προς υμάς επί αποδείξει ο 
Έπαρχος δια να μας τα εξαποστείλετε. … θέλετε παραλαμβάνη με αποδειξήν σας καθ’ εβδομάδα τα 
εισπραττόμενα παρ’ αυτού τα ανωτέρω χρήματα και μας τα εξαποστείλλειτε παρευθείς δι’ ασφαλούς 
μέσου με επιστολήν σας διαλαμβάνουσαν τους ενοικιοφειλέτες οίτινες τα εμέτρησαν, ίνα πιστουμένης 
της μερίδος εκάστου αυτών … κλπ..»  (Βλ Παράρτημα έγγραφο αρ. 7). 

Η αλληλογραφία Επιστάτη και Δημογεροντίας ήταν τακτική και η επικοινωνία τους αδιάκοπη, 
με φορτική πάντα διάθεση και απαιτητικό ύφος εκ μέρους της Δημογεροντίας, που ήταν πάντα προς 
την κατεύθυνση εξοικονόμησης χρημάτων. 

Σχετική απαντητική αναφορά του Επιστάτη επαρχίας Ιεράπετρας καταχωρούμε στη συνέχεια, 
όπου χειρόγραφα, ορθρογραφημένα και καλλιγραφημένα (Βλ. Παράρτημα, έγγραφο αρ. 8) 
αναφέρεται και καταγγέλλεται η αδιαφορία του Επάρχου στις εισπράξεις για τις οποίες διετάχθη : 
«…Προς απάντησιν όθεν πληροφορώ υμάς ότι την εν λόγω επιστολήν παρέδωσα ο ίδιος εις τον 
ευγενέστατον Έπαρχον Ιεράπετρας, την οποίαν ανέγνωσεν …κι από τότε καθημερινώς υπενθυμίζω εις 
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τον Έπαρχον…αλλά ουδόλως φροντίζουν περί της εισπράξεως των καθυστερούμενων εισέτι 
Μοναστηριακών ποσοτήτων και ουδέποτε θα υποχρεωθούν οι ειρημένοι οφειλέτες να πληρώσουν δι’ 
αυτού του μέσου άνευ Δικαστικής οδού. Ταύτα αναγγέλλω προς υμάς προς εκτέλεσιν των δεόντων».  

Υπογράφει δε,  ο Επιστάτης Ιεράς κ΄ Αρκαδίας Ιωάννης Περακάκης.  
Οι υπηρεσιακές εντολές δεν περιορίζονταν μόνο στην εκτέλεση κάποιων διαδικασιών 

ρουτίνας, αλλά εκτεινόταν και σε διορθωτικές παρεμβάσεις. Με σαφείς υποδείξεις οι Δημογεροντίες 
επέμβαιναν στην καθημερινότητά των Επιστατών με απαιτήσεις να τηρούνται σχολαστικά οι 
διατάξεις του Κανονισμού τους και να αναφέρονται ανελλειπώς ιεραρχικά στη συνέχεια, κάθε τι 
σχετικό.  

Απευθυνόμενη λοιπόν προς τον Επιστάτην της των Ορφανικών Υποθέσεων Καινουρίου, 
αναφέρεται ότι : « …στην δημοπρασίαν του Μετοχίου της Αγίας Παρασκευής … δεν αναγνώσατε το 
Πρόγραμμα, κατά το οποίον δέον να παρουσιασθώσιν οι πλειοδόται εις την Δημογεροντίαν και όσοι 
άλλοι επιθυμούν να πλειοδοτήσωσι και παρευρεθώσιν εις την επανάληψιν της δημοπρασίας, 
προσφέρουν δε και το υπέρθερμα δέκα τοις εκατόν επί του ενοικίου». Ορίζει μάλιστα τριμελή επιτροπή 
εξηγώντας του ότι : «…Μετ’ αυτών θέλετε συνεννοείσθε και συμπράττει μεθ’ όλου του ζήλου και της 
προθυμίας, άτινα απαιτούνται δια το κοινοφελές έργον της ενοικιάσεως» (Βλ. Παράρτημα έγγραφο 
αρ. 9).  

Η λεπτή και τόσο επιφορτισμένη με πληροφορίες διαχειριστική, οικονομική, εκτελεστική 
δύναμη και θέση του Επιστάτη, είχε ανάγκη οδηγιών, αυστηρής επιστασίας και τακτικού ελέγχου, 
τόσο διακριτικού, διοικητικού όσο και λογιστικού. Για το σκοπό αυτό προβλεπόταν κάθε χρόνο ο 
Επιστάτης να υποβάλλει τα βιβλία πρακτικών του (Κατάστιχα), προς έλεγχο και επικύρωση των 
πράξεών του. Ήταν το κρίσιμο σημείο της καριέρας του Επιστάτη (Άρθρο 16 του Κανονισμού). 
Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνεπάγονταν ακυρότητα των πράξεων του, διοικητικό έλεγχο 
καθώς και τιμωρία.  

Στην κατεύθυνση αυτή αναφέρονται και τα ακόλουθα για παραλήψεις που υπάρχουν (βλ 
Παράρτημα έγγραφο αρ.10). Η Δημογεροντία Λασιθίου καταγγέλλει στον Οθωμανό Διοικητή 
Λασιθίου ότι : « Ο πρώην εν Σιτεία επί των Ορφανικων Επιστάτης … καθυστερεί μέχρι τούδε την προς 
το γραφείον της καθ’ ημάς Δημογεροντίας παράδοσιν των βιβλίων των επί της επιστασίας του 
γενομένων παρ’ αυτού πράξεων προς εξέλεγξιν των λ/σμών του.» Παρακαλεί δε «…να διάταξη 
αρμοδίως ίνα άνευ αναβολής μεταβή ενταύθα ο διαληφθείς Κύριος … προς παράδοσιν των βιβλίων 
του εις εξελεγξιν των λογαριασμών του και συνάμα φέρη ή χρήματα προς εξόφλησιν της ως είρηται 
οφειλής του, ή τα προσήκοντα πιστοποιητικά προς αλλαγήν του ληξιπροθέσμου γραμματίου του».  

Υπογράφει ο πρόεδρος της Δημογεροντίας Πέτρας Μελέτιος.  
Τα Αρχεία των Χριστιανικών Δημογεροντιών Κρήτης (Χανίων Ρεθύμνης, Ηρακλείου, 

Λασιθίου) διαθέτουν πλούσιο περιεχόμενο χειρόγραφων εγγράφων, πάνω στη θέση και τις ενέργειες 
των Επιστατών καθώς και στις συναφείς ενέργειες από και προς τις Δημογεροντίες. Λόγω 
περιορισμένου χώρου, από τις υποδείξεις των οργανωτών και τον τύπο της ανακοίνωσής μας αυτής 
εδώ, περιοριστήκαμε σε ενδεικτική παράθεση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων, επιφυλασσόμενες 
σε πρώτη ευκαιρία στο μέλλον να ξεδιπλώσουμε τον πλούτο των περιπτώσεων, εγγράφων που 
έχουμε αποθησαυρίσει σε ανεκτά επιστημονικά όρια.  

3. Συμπεράσματα 
Μια θέση υπαλλήλου του θεσμού της Χριστιανικής Δημογεροντίας της Ύστερης 

Τουρκοκρατίας στην Κρήτη υπήρξε αυτή του Επιστάτη της Δημογεροντίας, μιας ανά επαρχία του 
κάθε διοικητικού τμήματος της Κρήτης. 

Η έννοια του Επιστάτη είναι διττή. Μια για την προστασία των ορφανικών συμφερόντων, και 
μια για την επιστασία των μοναστηριακών περιουσιών, και αποτελεί ιστορική πραγματικότητα, 
οντότητα που λειτούργησε καταλυτικά για μια 40/ετία στην υπηρεσία των Χριστιανικών 
Δημογεροντιών Κρήτης. 
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Λειτούργησε βάσει σχετικού εσωτερικού κανονισμού, που προέβλεπε τους όρους επιλογής και 
διορισμού, των προσόντων των ενδιαφερομένων, την διάρκεια της επιλογής τους, τη διαδικασία 
πρόσληψης και αμοιβής του, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και τον τρόπο 
επικοινωνίας με τις συναφείς ή και προϊστάμενες υπηρεσίες, καθώς και ο διοικητικός έλεγχος των 
πράξεων και ενεργειών του. 

 Διορίζεται με πρακτικό της ΧΔΛ εφ’ όσον διαθέτει δύο κύρια προσόντα :  

 να γνωρίζει τα αναγκαία για τα καθήκοντα του γράμματα.  
 να είναι τίμιος ευυπόληπτος πολίτης.  

Ο διορισμός του κοινοποιείται από τη Χ. Δημογεροντία προς : τον ενδιαφερόμενο αλλά και 
στην Οθωμανική Διοίκηση του Τμήματος για αναγνώριση από την αρχή και την παροχή διοικητικής 
και αστυνομικής στήριξης του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην επαρχία του.  

Η διάρκεια διορισμού του Επιστάτη είναι δύο έτη, που μετά την παρέλευση τους μπορεί να 
παραταθεί. Η αμοιβή του είναι 400 Γρόσια καθώς και ποσοστά επί των ποσών των ορφανικών 1 ή 2 
%. Επίσης δικαιολογεί και έξοδα για κηρύκεια στις δημοπρασίες, ανάλογα με το ύψος των ποσών 
που διαχειριζόταν από 5 έως 20 γρόσια. 

 Για τα καθήκοντα του προβλέπεται ο Επιστάτης : 
Μόλις πληροφορηθεί από τον ιερέα της περιοχής ευθύνης του τον θάνατο γονέα που αφήνουν 

ανήλικα τέκνα ορφανά, δραστηριοποιείται αυτόματα. Μεταβαίνει αμέσως επιτόπου και παρουσία 
του ιερέα, των προεστών και των συγγενών ορίζει κηδεμόνα των ορφανών συντάσσοντας σχετική 
πράξη Καταγραφή Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας [Κ.Κ.Α.Π.] του θανόντος.  

Στην συνέχεια φροντίζει την εξασφάλιση των ορφανικών συμφερόντων, μοιράζοντας μεταξύ 
των ορφανών δίκαια, εκποιώντας, ενοικιάζοντας, και καταθέτοντας αμέσως τα προϊόντα των 
ενεργειών του στη Ορφανική Τράπεζα της Δημογεροντίας. Ανοίγει έτσι ένα λογαριασμό, την 
ορφανική μερίδα, κάθε ορφανού, στον οποίο κατατίθενται τα ποσά που δικαιούται κάθε ορφανό μαζί 
με τους τόκους τους, και μέχρι την ενηλικίωση του.  

Φροντίζει βέβαια πρωτίστως να εξασφαλίζει και να διατηρεί τα απαραίτητα για διαμονή, 
ένδυση, διατροφή και μόρφωση του ορφανού, προστατεύοντάς το από κάθε δόλο ή επιβουλή. Τα 
πάντα καταγράφονται και παρέχονται αποδείξεις. Επίσης φροντίζει για τη λογιστική τακτοποίηση 
χρεών ή ωφειλών από και προς τον θανόντα ή τυχούσες δωρεές του.  

Σε περίπτωση αντιμετώπισης προσκομμάτων, εμποδίων, δόλιων ενεργειών ή άρνησης 
συνεργασίας αναφέρει στη Δημογεροντία την κατάσταση για την τιμωρία και επιβολή του δικαίου 
με την επέμβαση και συνδρομή της Οθωμανικής διοικητικής αρχής.  

Τηρεί βιβλίο ( Κατάστιχο ) με αναλυτικές λεπτομέρειες, καταγραφή των ενεργειών του, το 
οποίο υποβάλλει ανά έτος στη Δημογεροντία για έλεγχο και επικύρωση των ενεργειών του.  

Ειδικός εσωτερικός Κανονισμός προβλέπει και καταγράφει αναλυτικά τον τρόπο διανομής και 
παραχώρησης των ορφανικών περιουσιών κινητής και ακίνητης. 

Η εφαρμογή των κανονισμών του Επιστάτη είναι απόλυτη και πολύ αυστηρή, στηρίζεται στη 
ειλικρίνεια και τιμιότητά του. (αρθρο 12). 

Σε περίπτωση μάλιστα διαπίστωσης ή καταγγελίας αδικίας, χαριστικών ενεργειών, δόλου, 
βλάβης, σκοπιμοτήτων, που θα διαπιστωθούν εκ των υστέρων ακυρώνεται η διοικητική πράξη 
διανομής και παύεται της επιστασίας ενώ τιμωρείται. 

Ονόματα επιστατών έχουμε εκατοντάδες με την παρατήρηση ότι πολλοί απ’αυτούς λόγω της 
κοινωνικής θέσης, της προσωπικότητας και των ικανοτήτων τους, στη διαχείριση των κοινών 
εξελίχτηκαν στη συνέχεια, ανερχόμενοι σε ανώτερα και κορυφαία διοικητικά σχήματα 
(Δημογέροντες, δήμαρχοι, έπαρχοι, Πληρεξούσιοι-βουλευτές, οπλαρχηγοί ). Θαλασσινός - 
Δημογέροντας. Κουρμούλης Λ. - Δημογέροντας, αρχηγός του πολιτικού κινήματος των 
Αδερφοχτών.  

Εμμανουήλ Κοκκίνης - Δήμαρχος Νεάπολης, οπλαρχηγός Λασιθίου – έπεσε μαχόμενος 
αρχηγός επαναστατών Μεραμπέλλου. 



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

315 

4.Βιβλιογραφία  
Αρχείο Χριστιανικής Δημογεροντίας του Τμήματος Ηρακλείου, (Α.Χ.Δ.Η.) 1858-1898. Ηράκλειο: 

Βικελαία Δ. Βιβλιοθήκη. 
Αρχειο Χριστιανικής Δημογεροντίας του Τμήματος Ρεθύμνης.  
Αρχείο Χριστιανικής Δημογεροντίας του Τμήματος Λασιθίου. 
Ιστορικό Αρχειο Κρήτης – Αρχείο Χριστιανικής Δημογεροντίας Τμήματος Χανίων. 
Γερομίχαλος, Α. (1975).  Αι επί Τουρκοκρατίας Δημογεροντίαι. Η Δημογεροντία Ξάνθης.  Θεσ/νίκη. 
Καλλιατάκη – Μερτικοπούλου, Κ. (1982). Οι Ορφανικές τράπεζες στην Κρήτη, 1858-1878. Στο 

Επιστημονικές ανακοινώσεις του Συλλόγου επιστημονικού προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών 
(20 Νοεμ.- 5 Δεκ.1979). Αθήνα. 

Νικολαΐδης, Δ. (1890). Οθωμανικοί κώδικες, ήτοι συλλογή απάντων των νόμων της Οθωμ. 
Αυτοκρατορίας, διαταγμάτων, Κανονισμών, οδηγιών και εγκυκλίων… . εν Κων/πόλει. 

Νουχάκης, Ι. (1903). Κρητική χωρογραφία. Γεωγραφία, ιστορία, στατιστική πληθυσμού, αποστάσων 
κτλ., Αθήνα. 

Παπαϊωάννου, Απ. (2005). Το Ιστορικό αρχείο της Χριστιανικής Δημογεροντίας Λασιθίου. Νεάπολη 
Κρήτης - Ιωάννινα. 

Παπαστάθης, X. (1984). Οι κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού 
κράτους και της διασποράς. Θεσσαλονίκη. 

Πατεράκη, Α. (2012). Άτυπες μορφές κοινωνικής διοίκησης των χριστιανών της ύστερης 
τουρκοκρατίας στην Κρήτη (1858-1898). Ιωάννινα: Δρ. διατριβή. 

Πατεράκη, Ε. (2015).  Η βασική παιδεία στην Κρήτη (1858-1869) κατά το αρχείο της Χριστιανικής 
Δημογεροντίας Ηρακλείου. Ιωάννινα: Δρ. διατριβή. 

Πατεράκης, Γ. (1989). Καπετάν Μιχάλης Κουρμούλης - Κουρμούληδες και οι συναγωνιστές του. 
Ηράκλειο:Σύλλογος Μεσαριτών "Η  Γόρτυς". 

Πλουμίδης, Γ., Φουρναράκης, Κ. (1895). Ειδικοί νόμοι παρά τοις Χριστιανοίς και Οθωμανοίς της 
Κρήτης. Χανιά. 

Σημανδηράκη, Ζ. (2010). Περί Δημογεροντιών Κρήτης. Νεάπολις. Επιστημονική Επετηρίδα Ι. 
Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου. 

Σταυράκης, Ν. (1890). Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης, μετά διαφόρων γεωγραφικών, 
ιστορικών, αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών κ.τ.λ. ειδήσεων περί της νήσου. Αθήνα. 

Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Κρήτης (ΤΕΔΚ) (1988). Παναγιωτάκης, Ν. (επιστ. επιμ.),   Κρήτη 
Ιστορία και πολιτισμός, τόμ. Α΄-Β΄. Κρήτη : Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 

Χριστιανική Δημογεροντία Ηρακλείου. (1862). Κανονισμός Επιστάτη Ορφανικών Συμφερόντων. 
Ηράκλειο. 

  



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

316 

5. Παράρτημα 

5.1.1.Έγγραφο 1 
Προς τιν έντιμον διμογεροντία του τμίματος Ηρακλίου  

επίγα εις το χορίον πλώρα κι επάχτοσα το πράγμα τον ορφα 
νόν του ποτέ Ιω Τζιχλάκι εις μετόχιον τριπίτα κι έμινεν 
εις τον πλιοδότι Ιγούμενον γριγόριον γρόσια χίλια δια 
κόσια πενήντα 1250 δια τέσερα έτη και σας στέλνο το ένγρα 
φο δια να γένι το ενικιαστίριον ένγραφο από 1 7βρίου 1865  
επαχτόθι το πράγμα δια τέσερα έτη   γρόσια 1250 
  δικέόμα επιστάτου                   γρ.  _ 12 : 2/4  
          1:237 :  2/4 
Έν χορίον πλώρα την 5 σεπτεμβρίου 1865 
   Ο Επιστάτις κενουρ και πιργιοτίσις 
                   (Τ.Σ.Υ.)  

    Λεωνίδας Κουρμούλις 

Παραπέμπεται εις την Διεύθυνσιν της Χριστ. 
Ορφ. Τραπέζης όπως φροντίση την ενέργει- 
αν του ενοικιαστηρίου εγγράφου. 
  Τη 30   7βρίου 1865 
                       (Τ. Σ.) 

5.1.2.Έγγραφο 2 
Προς Τιν έντιμον Διμογεροντία του τμίματος Ηρακλιου  
 

επίγα εις το χορίον μιτρόπολι και έβγαλα εις διμοπρασίαν  
το πράγμα του ορφανού του ποτέ Νικολάου δραηνάκίν 
δια τέσσερα έτη και έμινε εις τον πλιοδότη γεόργιον καλο 
γεράκιν διά γρόσια χίλια πεντακόσια πενίντα        Αρ 1550 
       δικεομα επιστάτου … Γρ____15 :2/4 
             1 5 3 4 : 2/4 
και τον στέλνο με το ένγραφό μου δια να του γίνι το ενικιαστίριον 
κοντράτο  Ο επιστάτις κενουρίου και πιργίοτισις 
     (Τ.Σ.Υ.) 

             λεωνίδας Κουρμούλης 

Παραπέμπεται εις την Διεύθυνσιν της 
Χριστ. Ορφ. Τραπέζης ίνα ενεργήση τα δέοντα. 
 Εν Ηρακλείω τη 4 Οκτωβρίου 1865 
 

       (Τ. Σ.) 

5.1.3.Έγγραφο 3 
Η  Χριστιανική Δημογεροντία  
           Λασιθίου                     

Αριθ.  πρωτ. 259               
Αριθ. διεκπ. 267   
Προς τον  

 Κύριον Εμμανουήλ Κοκκίνην  
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                           Ενταύθα, 

              Δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ.259, 
Διεκπ. 261 και σημερινήν ημερομηνίαν  
Πρακτικού της δημογεροντίας ταύτης διωρι- 
σθήτε Επιστάτης των μοναστηριακών κτη- 
μάτων του Τμήματος με μηνιαίον μισθό 
γρόσια τετρακόσια  ( 400 ) αρχομένου 
από σήμερον.  
   Εφ’ω παρακαλείσθε να αναλάβη- 
τε τα καθήκοντά σας. 

Εν Νεαπόλει τη  28η  Σεπτεμβρίου 1885 
                           Ο  προεδρεύων  
        (Τ. Σ.)         Π. Γ. Σέργιος  
                             ( υπόγρ.)\ 

5.1.4. Έγγραφο 4 
            Γραφείο 
 Δημογεροντίας Λασιθίου  
            Κρήτης  
 
Αριθ. πρωτ. 65  
  »      διεκπ. 56               

    Προς την α.Υψηλότητα τον Διοικητή Λασι- 
                        θίου πρίγκηπα  Μιλτιάδην Αριστάρχην, 

                                                           Υψηλότατε, 
                               Η παρ ημών  προεδρευομένη Δημογεροντία  
           πεισθείσα περί  της ικανότητος και τιμιότητος  του Κυρίου  
          Γεωργίου Θεοδωράκη από Τζερμιάδου Λασιθίου, διωρι- 
          σεν αυτόν  εν τη επαρχία εκείνη Επιστάτην επί των ορ- 
          φανικών υποθέσεων, προς όν έδωκε τας επί τη 
          εξασκήσει  της υπηρεσίας του αναγκαίας οδηγίας. 
             Όθεν φέροντες κατά καθήκον εις γνώσιν της Υμετ. 
          Υψηλότητος τον διορισμόν τούτον του Κυρίου  Γ. Θεοδώ- 
          ράκη, παρακαλούμεν αυτήν όπως ευαρεστούμενη εφο-   
          διάσει αυτόν δια της αναγκαίας συστατικής, προς αναγνώ- 
          ρισίν του παρά της επιτοπίου αρχής της επαρχίας Λασι- 
          θίου ως επιστάτου του καθ’ ημάς καταστήματος, ίνα εν περι- 
          πτώσει ανάγκης χορηγήται αυτώ 
          η απαιτουμένη ηθική συνδρομή προς ευχερή δι- 
          εξαγωγήν των ανατεθημένων αυτώ καθηκόντων. 

                    Εν  το σαύτω υποδιατελούμεν βαθυσέβαστως  
                       Εν Νεαπόλει την  10  Φεβρουαρίου 1875         

                                                     Ολοπρόθυμος  
                                    Ο Πρόεδρος της Δημογεροντίας   
                                              + Πέτρας Μελέτιος  



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

318 

5.1.5 . Έγγραφο 5 
Αριθ. πρωτ. 282  
Αριθ. διεκ. 283 
 
               Ο υποφαινόμενος Επιστάτης των μο- 
ναστηριακών κτημάτων του Τμήματος μεταβάς κατ’ 
εντολήν της Σεβ. Δημογεροντίας εις το Μοναστηριακόν  
κτήμα  Κανακάρι, κατεμέτρησα  τα εις το κτήμα του- 
το εμβολιασθέντα χαρουπόδεντρα υπό του Νικολάου 
Βογιατζάκη αναλαβόντος την καλιέργειαν του ανωτέρω 
κτήματος και ευρήκα εμβολιασμένα νέα χαρουπό- 
δεντρα υπό του ιδίου χίλια εννεακόσια [1900] 
εκκαθαρισμένα άνευ παραφιάδων μέχρι σήμερον  
καλώς συμφώνως τους όρους του συμβολαίου του. 
 
εις βεβαίωσιν  συνετάχθην η παρούσα έκθεσις . 
                Εν Νεαπόλει  τη  13η  Οκτωβρίου 1885 

                                      Ο Επιστάτης  
                                             Τ. Υ.   
                                   Εμμαν. Κοκκίνης  

5.1.6. Έγγραφο 6 
 Αριθμ. 5 

Ελήφθη 2/Απρ. /79 
Αριθ. 261   

 
                Καταγραφή της τε κινητής και ακινήτου περιουσίας της κα- 
τά την 10 Ιουλίου 1878 αποθανούσης Σοφίας Σιδηροπούλας από χωρίον Μεσε- 
λέρους Ιεραπέτρου εγκαταλειπούσης τον νόμιμον σύζυγόν της Νικόλαον Χα- 
τζάκην και τέκνον ανήλικον τον Ιωάννην ετών 12._ 
 Κηδεμών διωρίσθη ο πατήρ του Νικόλαος Χατζάκης ___ 

Δημοπρασία της κινητής περιουσίας 
1 τάσι, 1μπρίκι του καφέ γρ 10, 1 τηγάνι γρ. 2 ½   Γρ.     12 ½ 
1 κειλίμι γρ. 56, 1 τζικάλι μπακιρένιο γρ. 14    » 70 _ 
1 ανάπλα γρ. 15,  1 σινδόνι γρ. 21, 4 πέτζαις γρ. 20   » 56 _ 
1 πατανία γρ 40 ¼, διάφορα πλεκτά γρ. 7 ½    »          47  3/4 
1 τελάρον       » 90 _ 
         Γρ.    276  ¼ 
     Δικαίωμα επιστάτου 10 γρ.      »         10_ 
         Γρ.     266 _ 

Καταγραφή της ακινήτου περιουσίας ._  
Εις την περιφέρειαν Μεσελέρων            ___________ 

 » θέσιν πλύσιμον 9 ελαιόδενδρα με την γην των Γρ.     1000_ 
 »     » Τζαμπέν  3      »       και 3 χαρουπόδενδρα       » ----- 

 »   »              »       4 συκιαίς και αμπέλι 2 εργατών  »       1200_ 
 »   » Λειβάδα 4 ελαιοδενδρα και 7 χαρουπόδενδρα » 500_ 
 »   » κουτζουνάρι 7     »    » 200_ 
 »     » κεφαλοβρύσι 3    »    και 1 χαρουπόδενδρον » 100_ 
 »     » πεζούλα  5 αμυγδαλιαίς και 10        »            ___________  
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 »     »        »     κήπον μουζουρ. ¼ και 1 λαιμονιά  500_ 
 »     » κεφάλα αγρόν     »    1 ½   »   50_ 
 »     » καρκάφτι   »        »  2 και 10 χαρουπόδενδρα  » 300_ 
 »     » πετράν       »       »   6 αγριάδα   » 100_ 
 »     » πλατανάκια αμπέλι εργατών 3 έρημον  » 100_ 
 »     » Άγιον Αντώνιον αλώνι με την περιοχήν του  »   100_ 
     Μ ε τ α φ ο ρ ά   Γρ.  4 1 5 0 

[από]   Μ ε τ α φ ο ρ ά   Γρ.  4 1 5 0 _ 
Εις θέσιν Μερταρόλακκον αγριάδα ¼ (από 40 παρ. τους 15 παρ.) 100 _ 
Εντός του ιδίου χωρίου μια οικία, με πόρτεγον, 2 κάμερας, σταύλον και 
αυλήν         Γρ.  600 -_ 
         Γρ.  4 8 5 0 _ 

 
        Η ανωτέρω ακίνητος περιουσία ενωκιάσθη εις τον Νικόλαον 
Χατζάκην επί τέσσερα έτη αρχόμενα από α΄ Μαρτίου 1879 δια γρ. 200 

Υπό την εγγύησιν του ομοχωρίου Γεωργίου Μαστοράκη ._ 
            Μεσελέρους  4 Μαρτίου 1879 

Ο Ιερεύς     Οι Δημογέροντες       Ο Κηδεμών 
    Τ. Υ.   Τ.Υ.              Τ.Υ. 
Παππα Ιω. Αντώνιος δρακάκης  Νοικολάκης Χατζάκης 

    Χαράλαμπως Χατζάκης 

    Τ. Σ.        Ο Επιστάτης 
            Χτζη Μάρκος 
            Φαφουτάκης 

5.1.7. Έγγραφο 7 
                  Η 
Δημογεροντία του Τμήματος  

Λασιθίου  
Αριθ. Πρωτ.  607           
    »    Διεκπ. 657     

                   Προς τον επί των Ορφανικών υποθέσεων  
……… Επιστάτην Κύριον  ………… 
Εις ………………. 
 
Κατ’ αίτησιν της Δημογεροντίας ταύτης η Ση Διοικη- 

σις εντέλλεται δια της εγκλείστου ώδε επιστολής της τους Επάρ- 
χους της επαρχίας Σας να προσκαλέση τους αυτόθι ενοι- 
κιοφειλέτας των Ιερών Μονών και εισπράξη παρ’ αυτών  
τας οφειλάς των τας οποίας θέλει κατόπιν παραδώση προς 
Υμάς επί αποδείξει ο Έπαρχος δια να μας τα εξαποστείλετε. 
    Ειδοποιούντες όθεν υμάς περί τούτου Σας προσκαλού- 
μεν να αποδόσητε την έγκλειστον επιστολήν τω Επάρχω, παρ’ 
ου θέλετε παραλαμβάνη με αποδειξήν Σας καθ’ εβδομάδα 
τα εισπραττόμενα. 

Παρ’ αυτού τα ανωτέρω χρήματα και μας τα εξαποστείλ- 
λειτε παρευθείς δι’ ασφαλούς μέσου με επιστολήν  
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Σας διαλαμβάνουσαν τους ενοικιοφειλέτες οίτινες  
τα  εμέτρησαν, ίνα πιστουμένης της μερίδος εκάστου  
αυτών, Σας μεταβιβάζηται η επί τούτω απόδειξις, την  
οποίαν θέλετε παραδίδει εις τους Επάρχους λαμβάνου- 
τες οπίσω την ιδικήν Σας απόδειξιν. 

                            Νεάπολις  29   9μβρίου 1876  
                           Η Δημογεροντία  

                                        (Τ. Σ.) 

5.1.8. Έγγραφο 8 
                   Προς την Έντιμον 

        Κεντρικήν  Δημογεροντίαν του Τμήματος Λασιθίου 
                          κτλ.             κτλ.             κτλ. 
      Εις Νεάπολιν 

Συνεπεία της διαταγής Σας και υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 607, 
Διεκπ. 657, και ημερομηνίαν 29  9/βρίου [π.ε.] παρέλαβα  
εγγλείστως, επιστολάς της Σεβαστής Διοικήσεως Λασιθίου  
ανήκον εις τον ενταύθα Έπαρχον, συμπεριλαμβανομένου  
και ενός καταλόγου, περιέχων τα ονόματα των οφειλετών 
και το ποσόν της οφειλής αυτού, προερχόμενα από παλαιών  
ενοικίων των Ιερών Μονών. Προς απάντησιν όθεν πλη- 
ροφορώ υμάς ότι την εν λόγω επιστολήν παρέδωσα  
ο ίδιος εις τον ευγενέστατον Έπαρχον Ιεράπετρας, την 
οποίαν ανέγνωσεν και παρέπεμψεν αυτήν εις  
το ενταύθα Ζαξι…(δισαν.) όπως φροντίση και εισπράξη 
αυτών χωρίς να προσκαλέση τους ειρημένους οφειλέ- 
τας, να τους ερωτήση, ή θα πληρώσουν ή όχι, κι από τότε 
καθημερινώς υπενθυμίζω εις τον Έπαρχον και το Ζαξι- 
στιλάτιον αλλά ουδόλως φροντίζουν περί της εισπράξεως  
των καθυστερούμενων εισέτι Μοναστηριακών ποσοτήτων 
και ουδέποτε να υποχρεωθούν οι ειρημένοι οφειλέτες να  
πληρώσουν δι΄αυτού του μέσου άνευ Δικαστικής οδού.  
Ταύτα αναγγέλλω προς υμάς προς εκτέλεσιν  
των δεόντων . 

Ιεράπετρος τη 23 Ιανουαρίου 1877  
       Μένω προς υμάς πρόθυμος  

Ο Επιστάτης Ιεράς κ΄ Αρκαδίας  
                        (Τ. Υ.) 

        Ιωάννης Περακάκης  

5.1.9. Έγγραφο 9 
    Η 

 Δημογεροντία του Τμήματος  
Ηρακλείου  

 
      Προς τον Κύριον Ιωάνν. Καψαλάκην Επιστάτην των Ορφανι- 
                            κών  Υποθέσεων     Καινουρίου. 
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   Σήμερον επληροφορήθη η Δημογεροντία από τινα συγγενή σας, ότι εκάμε- 
τε τεσλίμι την δημοπρασίαν του Μετοχίου της Αγίας Παρασκευής, Με απορίαν της 
ήκουσε τούτο, διότι φαίνεται, ότι δεν αναγνώσατε το Πρόγραμμα, κατά το  
οποίον δέον να παρουσιασθώσιν οι Πλειοδόται εις την Δημογεροντίαν και 
όσοι άλλοι επιθυμούν να πλειοδοτήσωσι και παρευρεθώσιν εις την επανάληψιν  
της δημοπρασίας, προσφέρουν δε και το υπέρθερμα δέκα τοις εκατόν επί του  
ενοικίου. 
          Ότι δεν επράξατε, ήδη θέλετε πράξει συνεννοούμενοι μετά του αιδεσίμου  
Ιερέως Παππά Ιωάννου εκ του χωρίου Κουσσέ και των προκρίτων Κων  
Λεωνίδου Κουρμούλη και Ιωάνν. Παππαχατζάκη, ειδοποιούντες από κοινού  
τους πλειοδότας, ίνα παραλάβωσι το πρακτικόν της δημοπρασίας και έλ- 
θωσιν ενταύθα άνευ αναβολής ίνα ενεργηθώσι τα δέοντα. 
Τα ειρημένα πρόσωπα διωρίσθησαν ως Επιτροπη, ίνα επιστατήσωσι 
μεθ΄ υμών εις την καλήν και ωφέλιμον διεξαγωγήν των δημοπρασιών. 
Μετ’ αυτών θέλετε συνεννοείσθε και συμπράττει μεθ’ όλου του ζήλου και της  
προθυμίας, άτινα απαιτούνται δια το κοινοφελές έργον της ενοικιάσεως. 

Περιμένεται ταχεία απάντησις σας.   Υγιαίνοιτε   !       
Εν Ηρακλείω  τη 28η  8βρίου  1867. 

Η Δημογεροντία. 

5.1.10. Έγγραφο 10 
Η  

Δημογεροντία του Τμήματος  
       Λασιθίου  
Αριθ. πρωτ. 69 
    »   διεκπ. 62           Προς την α. Υψηλότητα τον     
                              Διοικητήν Λασιθίου Πρίγκιπα  
                        Μ ι λ τ ι ά δ η ν  Α ρ ι σ τ ά ρ χ η ν  
                                            Υψηλότατε, 

             Ο πρώην εν Σιτεία επί των Ορφανι- 
κων  Επιστάτης Κύριος Αναγνώστης  Π ……….... 
κάτοικος Αχλαδιών της αυτής επαρχίας καθυστερεί  
μέχρι τούδε την προς το γραφείον της καθ’ 
ημάς Δημογεροντίας παράδοσιν των  
βιβλίων των επί της επιστασίας του γενο- 
μένων παρ’ αυτού πράξεων προς εξέ- 
λεγξιν των λ/σμών του. Εκτός δε τούτου η  
οφειλή και δια παλαιού ληξιπρόθεσμου γραμ- 
ματίου του προς την καθ’ημάς Τράπεζαν υπέρ  
των 6650 Γρ. άτινα δέον όπως αποτίση ή τουλά- 
χιστον δια νέου ιντανέ εξασφαλίση.   
          Διο σπεύδομεν παρακαλέσαι  
την Υμ. Υψηλότητα όπως ευαρεστουμένη  
διάταξη αρμοδίως ίνα άνευ αναβολής μεταβή  
ενταύθα ο διαληφθείς Κύριος Π…………… 
προς παραδοσιν των βιβλίων του εις εξελεγξιν  
των λ/σμων του και συνάμα φέρη ή χρήματα προς  
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εξόφλησιν της ως είρηται οφειλής του, ή τα προσήκοντα  
πιστοποιητικά προς αλλαγήν του ληξιπροθέσμου  
γραμματίου του. 
 
     Εν τοσούτω υποδιατελούμεν  μετά του  
  ιδιάζοντος σεβασμού. 
                   Ν/πολις, 10 Φεβρουαρίου 1875 
  
                                Ολοπρόθυμος  
                  Ο πρόεδρος της Δημογεροντίας  

                  + Πέτρας  Μελέτιος                              

5.2. Πίνακας εικόνων 

 
Έγγραφο αρ. 1 

 
Έγγραφο αρ. 2 
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Έγγραφο αρ. 3 

 
Έγγραφο αρ. 4 

 
Έγγραφο αρ. 5 

 
Έγγραφο αρ. 6α 
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Έγγραφο αρ. 6β 

 
Έγγραφο αρ. 7 
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Έγγραφο αρ. 8 Έγγραφο αρ. 9 

 
Έγγραφο αρ. 10α 

 
Έγγραφο αρ. 10β 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ14 

 
Τσολακίδου Σαββατού 

ΕΔΙΠ Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ 
 

Κοντογιάννη Σόνια 
Υποψήφια διδάκτορας Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ 

 
Ταστσόγλου Μιχάλης 

Υποψήφιος διδάκτορας Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ 
 

Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας εκπονήθηκε με σκοπό να προτείνει τη δημιουργία ενός 

σύγχρονου Κέντρου Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με τη 
συλλογή, διαχείριση και διάδοση πληροφοριών σχετικών με την εξέλιξη και τη διαχείριση μίας 
κρίσης.  

Σκοπός του εν λόγω εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός κέντρου το οποίο θα είναι αρμόδιο 
για την ανάλυση και διάχυση επείγουσας πληροφορίας παρέχοντας σαφείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, ενημερώνοντας τους πολίτες με τη μέγιστη δυνατή 
ακρίβεια και ταχύτητα. Αυτή η διαμεσολάβηση του ΚΕΔΚ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική 
προκειμένου να αποφεύγεται η αναπαραγωγή υποκειμενικών απόψεων ή επισφαλών πληροφοριών. 

Η ερευνητική προσέγγιση βασίστηκε στη μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας. Αναδείχτηκαν 
καλές πρακτικές από χώρες του εξωτερικού που διαθέτουν σχετικά κέντρα (Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία) και αξιοποιήθηκαν ως βαση για την δημιουργία 
του Κέντρου. Το προτεινόμενο μοντέλο αντιμετωπίζει επικοινωνιακά την κρίση σε τρία στάδια: της 
προετοιμασίας, της απόκρισης και της ανασυγκρότησης. Με αυτόν τον τρόπο το ΚΕΔΚ θα μπορεί 
να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση και με βάση συγκεκριμένο οργανόγραμμα να επικεντρώνεται 
στις πληροφορίες που αφορούν κάθε στάδιο ξεχωριστά. Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης, τη σημασία 
της συνεργατικής διακυβέρνησης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματική 
επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων. 

 
Λέξεις κλειδιά: διαχείριση κρίσεων, επικοινωνία, ενημέρωση πολιτών. 

1. Εισαγωγή 
Η επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών καθίσταται ιδιαίτερα 

σημαντική στον 21ο αιώνα εξαιτίας της πληθώρας των παρουσιαζόμενων φαινομένων. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη συχνότητα εμφάνισης φυσικών 
καταστροφών στη χώρα μας (πυρκαγιές, σεισμικές δονήσεις, πλημμύρες κτλ), ο κρατικός 
μηχανισμός οφείλει να αποκρίνεται αποτελεσματικά σε κάθε κρίση. 

Σκοπός της μελέτης είναι να εισηγηθεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού επικοινωνιακής 
διαχείρισης κρίσεων με σταθερή κι απρόσκοπτη λειτουργία που θα φροντίζει ώστε πολίτες και αρχές 
να έχουν πλήρη, σαφή και ευκρινή εικόνα γύρω από την υπό διαχείριση κρίση. Απαιτείται, λοιπόν, 
άμεση ενημέρωση των πολιτών με πληροφορίες έγκυρες και διασταυρωμένες που θα προέρχονται 
απευθείας από τους διαχειριστικούς φορείς και το πεδίο της εξέλιξης μίας καταστροφής. Η αποφυγή 

                                                
14 Η μελέτη βασίστηκε στην ιδέα και την επιστημονική καθοδήγηση του Γιώργου Πλειού (καθηγητή του τμήματος 

Επικοινωνίας & ΜΜΕ του ΕΚΠΑ), ο οποίος φέρει και την ακαδημαϊκή ευθύνη της υπό παρουσίαση μελέτης σκοπιμότητας. 
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της αναπαραγωγής ανακριβειών και του αποπροσανατολισμού των πολιτών και ιθυνόντων τίθενται 
στο επίκεντρο, καθώς συνήθως προκαλούν επιδείνωση των συνεπειών της κρίσης. 

Η μελέτη βασίστηκε σε παραδείγματα καλών πρακτικών διαχείρισης κρίσεων από χώρες του 
Δυτικού κόσμου. Αφορά την οργάνωση και ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου του προτεινόμενου 
Κέντρου που θα είναι επιφορτισμένο με την επικοινωνία σε περιόδους κρίσεων, σχετιζόμενων με ένα 
εύρος καταστροφών. Σε περιόδους κρίσης καθίσταται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου 
κρατικού μηχανισμού στη χώρα, καθώς το ήδη υπάρχον έλλειμμα λειτουργίας, δυσχεραίνει 
σημαντικά το έργο συντονισμού των φορέων που προσπαθούν να διαχειριστούν μία καταστροφή.  

2. Δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕΔΚ) 

2.1. Οι λειτουργίες του κέντρου 
Ένα Κέντρο επιφορτισμένο με την επικοινωνιακή διαχείριση μίας κρίσης θα πρέπει να διαθέτει 

τέσσερα στοιχεία ούτως ώστε να μπορεί να αποκρίνεται σταθερά και ποιοτικά σε κάθε κρίση ή 
καταστροφή που προκύπτει. Πρώτον, να συγκεντρώνει πληροφορίες απευθείας από το πεδίο της 
αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά και ανά τακτά διαστήματα από τους αρμόδιους φορείς όταν δεν 
υπάρχει κρίση. Δηλαδή, οι κρατικοί φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση προτείνεται να 
ενημερώνουν απευθείας το κέντρο και όχι τα ΜΜΕ (χωρίς αυτό να απαγορεύεται), όπως συμβαίνει 
μέχρι σήμερα. Δεύτερον, να εξασφαλίζει και να εγγυάται την πλήρη και ανεξάρτητη ενημέρωση των 
πολιτών. Τρίτον, να απολαμβάνει την αξιοπιστία των πολιτών. Το κέντρο διαχείρισης θα ενημερώνει 
τα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ με συγκεντρωτική πληροφόρηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
αλλά και απευθείας την κοινή γνώμη μέσω διαδικτύου. Τέταρτον, εφ’ όσον μπορεί να συλλέγει 
πληροφορίες απ’ όλους τους εμπλεκομένους φορείς, να ενημερώνει έγκαιρα τους πολίτες για τις 
επικίνδυνες συνθήκες που παρατηρούνται, αλλά και για τις ανάγκες που υπάρχουν σε συγκεκριμένα 
σημεία της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και σε περιόδους που δεν άπτονται κρίσεων, δύναται 
να λειτουργεί προληπτικά και να καταδεικνύει στους πολίτες τι να προσέχουν. 

Το Κέντρο Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων προτάθηκε να βρίσκεται υπό την ευθύνη της 
Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία μέχρι το 2019 εντασσόταν στο 
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με την εικόνα 1.  

 
 

Εικόνα 1: Που εντάσσεται το Κέντρο Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων 

2.2. Η διαχείριση μίας κρίσης 
Υπό ένα πιο κοινωνιολογικό πρίσμα, η κρίση σε ένα γενικό επίπεδο γίνεται αντιληπτή ως 

μετάβαση από ορισμένο καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας ενός κοινωνικού, βιολογικού κτλ. 
συστήματος σε ένα άλλο, όπως και ως αποστεθεροποίηση του αρχικού καθεστώτος. Πιο ειδικά, σε 
σχέση με τις φυσικές καταστροφές η κρίση κρίση γίνεται αντιληπτή ως μία σοβαρή απειλή για τις 
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βασικές δομές και τις θεμελιώδεις αξίες ενός κοινωνικού συστήματος, το οποίο, ευρισκόμενο υπό 
συνθήκες πίεσης χρόνου και υψηλής αβεβαιότητας, κρίνει πως πρέπει να ληφθούν κριτικές 
αποφάσεις (Boin, 2004). Στο επιχειρησιακό πεδίο, όμως, ο παραπάνω ορισμός θα κρινόταν 
ανεπαρκής. Ο ορισμός της κρίσης πρέπει να συνοδεύεται και από έναν δευτερεύοντα (Sellnow & 
Seeger, 2013) που αντιλαμβάνεται την κρίση ως το αποτέλεσμα αποτυχίας στις προειδοποιητικές 
σημάνσεις, λανθασμένης πρόσληψης της διακινδύνευσης και ελλιπών προβλέψεων, δηλαδή ως 
αποτυχία συνέχισης της λειτουργίας του συστήματος σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.  

Ένα γεγονός σηματοδοτεί κρίση μόνο όταν οι υπεύθυνοι έχουν επίγνωση του γεγονότος αυτού 
και όταν το αποδέχονται ως κρίση. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εκάστοτε διακινδυνεύσεις. 
Αποτελούν διακινδυνεύσεις μόνο στο βαθμό που είναι διακινδυνεύσεις εις γνώσιν των πολιτών, 
καθώς υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη διακινδύνευση αυτή καθαυτή και στη δημόσια πρόσληψή της 
(Lupton, 1999). 

Οι κρίσεις σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις καταστροφές. Συνήθως, μία κακή διαχείριση 
κρίσης. δηλαδή η αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας σε μεταβαλλόμενες συνθήκες με αναλλοίωτη 
τη δομή τους συστήματος,  οδηγεί σε καταστροφή. Ως καταστροφή ορίζεται «ένα ξαφνικό και ολέθριο 
περιστατικό που συνεπάγεται υλικές καταστροφές, απώλειες και δυστυχία» (Bhandari, 2014). Η ένταση 
της καταστροφής καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην 
υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές και στις υποδομές. Οι 
καταστροφές που αποδίδονται σε φυσικά φαινόμενα μπορεί να είναι κυκλώνες, πυρκαγιές, τσουνάμι, 
θύελλες, σεισμοί, πλημμύρες και καταστροφές που αφορούν την υγεία των ανθρώπων (Wijesundera 
κ.ά, 2016). 

Η διαχείριση κρίσεων περιλαμβάνει και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και αποτελεί 
«μία διαδικασία με την οποία ένας οργανισμός αντιμετωπίζει ένα μεγάλο και απρόβλεπτο γεγονός που 
απειλεί αυτόν ή ολόκληρη την κοινωνία» (Sassi, Thabet & Ghedira, 2017). Η κρίση εκκινεί όταν μία 
διακινδύνευση εν τέλει εκδηλώνεται (Heath & O’Hair, 2009). Όταν αυτό συμβεί, δύο προσεγγίσεις 
πρέπει να συντεθούν προκειμένου να επιτύχει η διαχειριστική προσπάθεια: η επιχειρησιακή και η 
πολιτική-συμβολική. Η μεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ίδιας της καταστροφής (πχ σε μία 
πυρκαγιά, η επιχειρησιακή περιλαμβάνει την αντιμετώπισης της φωτιάς και τη διάσωση ζωών και 
δασών), η δε με την επικοινωνιακή διαχείριση μίας κρίσης (πχ στην ίδια πυρκαγιά, η πολιτική-
συμβολική περιλαμβάνει το πως τα ΜΜΕ και οι πολίτες αντιλαμβάνονται την κρίση, τις αιτίες και 
τις συνέπειές της).  

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι το υπό παρουσίαση Κέντρο δεν ασχολείται  με τη 
διαχείριση της κρίσης επιχειρησιακά, δηλαδή στο πεδίο των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της 
καταστροφής, αλλά μόνο με την επικοινωνιακή διαχείριση. Οι προτάσεις μας αντλούν στοιχεία από 
καλές πρακτικές χωρών όπως το Βέλγιο, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία, η 
Ισπανία, η Ιταλία. 

Η επικοινωνία της κρίσης είναι μία δύσκολη διαδικασία με πολλούς εμπλεκομένους 
παράγοντες με διαφορετικά κίνητρα. Ως επικοινωνία της κρίσης ορίζεται η κατανόηση κι ερμηνεία 
μίας κατάστασης και η εκπόνηση σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει τη διαχείριση των πληροφοριών 
και των εννοιών που αναδύονται μέσα από τη συνολική διαδικασία διαχείρισης μίας κρίσης 
(Mulyasari, Takeuchi & Shaw, 2011, Coombs & Holladay, 2012, Sellnow & Seeger, 2013). Η 
διαχείριση της κρίσης στο πεδίο των επιχειρήσεων και η επικοινωνιακή διαχείρισή της είναι 
δραστηριότητες παράλληλες και συμπληρωματικές συνάμα (Renn, 2009). Η επικοινωνιακή 
διαχείριση μίας κρίσης αποτελεί υποστηρικτικό κομμάτι της διαχειριστικής προσπάθειας εν συνόλω. 
Είναι παράγοντας-κλειδί για την εξέλιξή της, καθώς καλείται να περιορίσει το ενδεχόμενο 
πρόκλησης παρακρίσεων. 

Η διαχείριση της κρίσης συνήθως επιμερίζεται σε τρεις φάσεις: τη φάση πριν από την κρίση, 
την απόκριση και την επαύριο της κρίσης (Coombs, 2009). Οι Sellnow & Seeger (2013) 
προσάρμοσαν τις τρεις φάσεις γύρω από την καταστροφή κι έτσι προτείνουν τις ακόλουθες:  
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1. Φάση ανάπτυξης και σχεδιασμού πριν την καταστροφή, που είναι καθοριστική κυρίως για 
την προετοιμασία και την πρόληψη. 

 2. Φάση επιπτώσεων κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το καταστροφικό γεγονός, που είναι 
καθοριστική για την απόκριση στην κρίση. 

3. Φάση ανθρωπιστικής απόκρισης και δράσης μετά την καταστροφή, που είναι απαραίτητη 
για την ανάκαμψη μίας κοινωνίας, ή ενός οργανισμού. 

2.3. Οι στόχοι του ΚΕΔΚ 
Για να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι στόχοι του Κέντρου, θα περιγραφεί πρώτα σε γενικές 

γραμμές ο τρόπος λειτουργίας του. Το Κέντρο προτείνεται να λειτουργεί εικοσιτέσσερις ώρες το 
εικοσιτετράωρο, κατά τα αντίστοιχα πρότυπα χωρών όπως το Βέλγιο και η Νέα Ζηλανδία (χώρες 
που έχουν ερευνηθεί στο πλαίσιο της μελέτης). Θα διευθύνει και θα εποπτεύει ένα σύστημα συνεχούς 
ροής πληροφοριών από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση μίας κρίσης. 
Συγκεκριμένα, όταν προκύπτει κάποια κρίση το Κέντρο θα επιφορτίζεται να συντονίζει τους φορείς 
που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα. Παράλληλα, όταν δεν παρατηρείται κάποια απειλή, θα εκπονεί 
σενάρια για ενδεχόμενες κρίσεις, ενώ θα αναλαμβάνει και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τους 
πολίτες. Οι βασικοί στόχοι του ΚΕΔΚ είναι οι εξής:  

Πρώτον, η βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας των δημόσιων φορέων τόσο με τους πολίτες, 
όσο και με τα ΜΜΕ. Το Κέντρο θα συλλέγει πληροφορίες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
και θα συνθέτει τις δικές του έγκυρες πληροφορίες, μέσω των οποίων θα ενημερώνει το κοινό 
απευθείας ή μέσω των ΜΜΕ.  

Δεύτερον, η έγκαιρη ενημέρωση για μία όψιμη, ή μία τελεσθείσα καταστροφή. Στην 
ενημέρωση περιλαμβάνονται τα μέτρα και οι δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν, είτε σε 
προληπτικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο μετρίασης της καταστροφής, είτε σε επίπεδο ανάκαμψης. Έτσι, 
θα αποτρέπεται η πιθανή αρνητική εμπλοκή των ΜΜΕ στην αντιμετώπιση του προβλήματος στο 
πεδίο των επιχειρήσεων απόσοβησης της καταστροφής. 

Τρίτον, η άντληση κατάλληλης πληροφόρησης από όλους τους εμπλεκομένους στο πεδίο 
αντιμετώπισης της κρίσης φορείς. Το Κέντρο καθίσταται η μία και μοναδική φωνή που θα 
επικοινωνεί το έργο και τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων στις διάφορες φάσεις της εκάστοτε 
κρίσης προς την κοινή γνώμη, είτε άμεσα είτε διαμέσου των ΜΜΕ. Μέσω αυτής της μεταβολής 
αποφεύγεται η διαρροή αντιφατικών πληροφοριών. Οι φήμες περιορίζονται, όπως και οι ανακριβείς 
πληροφορίες που εξέρχονται από ανεπίσημες πηγές ή διαρρέουν μέσω «ψευδών ειδήσεων». 

Τέταρτον, οι πλήρεις και σφαιρικές απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών, όπως και των 
ΜΜΕ. Με τη συλλογή πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους φορείς, δημιουργείται η δυνατότητα 
ανάπτυξης ενός Κέντρου που με επιχειρήματα και δεδομένα θα δίνει πλήρεις και σφαιρικές 
απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών, όπως και των ΜΜΕ. 

Τέλος, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Το Κέντρο είναι το 
πλαίσιο που θα συνδέει τους φορείς που εμπίπτουν στη διαχείριση των καταστροφών. Σκοπός του 
είναι η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας παρέχοντας τους πόρους που απαιτούνται για 
αποτελεσματική επικοινωνιακή διαχείριση μίας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Η ανάπτυξη 
συνεργασιών μπορεί να βελτιώσει και την ταχύτητα απόκρισης, την κατανομή των πόρων και την 
εμπειρική εκμάθηση, μεταξύ άλλων. 

2.4. Έξι προτάσεις ως προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του Κέντρου 
Προκειμένου το Κέντρο Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων να είναι αξιόπιστο και να 

λειτουργεί ορθά με γνώμονα την προστασία των πολιτών ακολουθούν επτά προτάσεις, οι οποίες 
καθορίζουν το πλαίσιο δράσης του, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υλοποιηθούν. 

Το πρώτο βασικό σημείο είναι ο συντονισμός του ενιαίου πλαισίου δημόσιας στρατηγικής 
ενημέρωσης σε θέματα επικοινωνιακής διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Με τη συγκέντρωση και 
αξιοποίηση πληροφοριών, οι οποίες θα διαδίδονται άμεσα μέσω της ενεργοποίησης του 
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κυβερνητικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου και της υπηρεσίας προειδοποίησης σε περιπτώσεις άμεσης 
έκτακτης ανάγκης,  το Κέντρο θα διασφαλίζει την εγκυρότητα των ειδήσεων, την αποφυγή ψευδών 
ειδήσεων και την άμεση διάδοση τους σε ένα δίκτυο φορέων και ανθρώπινου δυναμικού 
(εκπροσώπων φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, εκπροσώπους παλαιών και νέων μέσων, 
δημοσιογράφων, μπλόγκερ και άλλων) με στόχο την αποσόβηση της κρίσης. 

Ένα δέυτερο σημείο είναι η ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση του Κέντρου. Το Κέντρο θα 
πρέπει να λειτουργεί αδιάκοπα (24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα) με ένα σύστημα 
εναλλαγής προσωπικού (δημοσιογράφων) για συνεχή συλλογή, ανάλυση και διάχυση επείγουσας 
πληροφορίας σχετιζόμενης με όλων των ειδών τις φυσικές καταστροφές. Μετά από 
εμπεριστατωμένη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς θα παρέχει σαφείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες στα ΜΜΕ. 

Το Κέντρο θα πρέπει να μπορεί να προειδοποιεί τους πολίτες για τις επικίνδυνες συνθήκες που 
ενδέχεται να εξελιχθούν σε διακινδυνεύσεις. Μία τρίτη πρόταση, λοιπόν, αφορά την παροχή 
ολοκληρωμένων επικοινωνιακών υπηρεσιών ενημέρωσης και σε άλλες γλώσσες εκτός της 
ελληνικής, αναλαμβάνοντας την ενημέρωση των τουριστών στην αγγλική γλώσσα αλλά και άλλων 
αλλοδαπών (προσφύγων/μεταναστών) σε μια κατανοητή από αυτούς γλώσσα. Ειδικότερα, σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι επιτακτικής σημασίας η μέριμνα για έγκυρη ενημέρωση και 
προστασία και των ξένων πολιτών, προκειμένου να ενισχυθεί ένα κλίμα ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης, δεδομένου ότι πολλοί δε γνωρίζουν τη γεωγραφία της πληγείσης περιοχής. Το Κέντρο 
ad hoc θα πρέπει να διαθέτει τα μέσα απευθείας προειδοποίησης των πολιτών.   

Επίσης, προτείνεται η λειτουργία του Κέντρου και ως κέντρου επικοινωνιακού συντονισμού. 
Με αυτόν τον τρόπο οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ενημερώνονται άμεσα- στην Ελλάδα, αλλά 
και το εξωτερικό- σχετικά με την ασφάλεια της χώρας σε θέματα κρίσεων που προκαλούνται από 
ατυχήματα ή άλλες καταστάσεις και να ενεργοποιείται διαθέσιμο σύστημα προειδοποίησης, 
ενημέρωσης και συναγερμού. 

Εκτός από το σύστημα αυτό, το Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει και Σύστημα Άμεσης 
Προειδοποίησης (ΣΑΠ). Κατά τα πρότυπα του BE-Alert (Βέλγιο), το ΣΑΠ θα επιτρέπει να 
στέλνονται άμεσα και απευθείας ενημερωτικά και προειδοποιητικά μηνύματα, φωνητικά και SMS, 
μέσω σταθερής τηλεφωνικής γραμμής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πολίτες που θίγονται 
περισσότερο, αλλά και στους υπολοίπους για την κατάσταση που επικρατεί. Επιπλέον, με την 
τεχνολογία αυτή θα ενημερώνει τους εκπροσώπους των Περιφερειών και των ΟΤΑ ώστε και αυτοί 
με τη σειρά τους να ενεργοποιούν αντίστοιχα συστήματα για τους πολίτες, όταν η περιοχή τους 
βρίσκεται υπό κίνδυνο. Οι προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης οφείλουν να είναι προσβάσιμες και 
για τα άτομα με αναπηρίες (πχ υπηρεσία διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, όταν οι ανακοινώσεις 
δεν έχουν λεζάντες, σύνταξη οδηγών σύμφωνα με το σύστημα γραφής Braille, προσβάσιμες 
ιστοσελίδες και εφαρμογές) στο πλαίσιο της επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων προς όλους τους 
πολίτες ανεξαιρέτως. 

Ο έκτος στόχος εστιάζει στη δυνατότητα παροχής ενημέρωσης στους λήπτες των αποφάσεων 
και όχι μόνο. Το Κέντρο θα πρέπει να μπορεί να ενημερώνει απευθείας το Γραφείο Πρωθυπουργού, 
τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και όλους τους εκπροσώπους Τύπου των ελληνικών πρεσβειών 
στο εξωτερικό ή Πρεσβειών ξένων χωρών εν Ελλάδι για την εξέλιξη οποιασδήποτε κρίσης. Ένα 
ενδεικτικό οργανόγραμμά του ΚΕΔΚ παρουσιάζεται στην εικόνα 2.  
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Εικόνα 2: Σενάριο ενδεικτικού οργανογράμματος Κέντρου Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων με βάση τις φάσεις εξέλιξης 

των κρίσεων 

Η εικόνα 2 παρουσιάζει ένα οργανόγραμμα λειτουργιών του ΚΕΔΚ, με διακριτές τις σφαίρες 
υπευθυνότητας ανά Ομάδα. Η πρώτη Ομάδα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των απαραίτητων 
εισροών-πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με περιστατικά έκτακτης ανάγκης και φυσικών 
καταστροφών. Στις αρμοδιότητές της είναι η συλλογή των πρωτόλειων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, 
αρμόδιοι για τη λήψη επειγουσών ειδήσεων θα είναι οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι που θα στελεχώνουν 
το Κέντρο, μέσω της σύστασης ειδικού τηλεφωνικού κέντρου, στο οποίο και θα απασχολούνται, 
καθώς και μέσω επιτόπιας συλλογής δεδομένων, από εξωτερικούς δημοσιογράφους του Κέντρου, οι 
οποίοι θα λαμβάνουν τις πληροφορίες κατευθείαν από την πηγή εκδήλωσης του έκτακτου 
συμβάντος. Επιπλέον στοιχεία θα συλλέγονται μέσα από την επικοινωνία και συνεργασία με 
συναρμόδιους φορείς (ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, αρμόδια Υπουργεία ανά κατηγορία κρίσης κλπ.), τη χρήση και 
αξιοποίηση της εναέριας καταγραφής εικόνας από μη-επανδρωμένες ιπτάμενες μηχανές (Unmanned 
Aerial Vehicle-drones) καθώς και από ειδήσεις που θα προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, την εγκυρότητα των οποίων θα εξετάζει το δεύτερο Τμήμα.  

 Η δεύτερη Ομάδα θα είναι αρμόδια για την επεξεργασία των πληροφοριών μέσω 
επιβεβαιωμένων και διασταυρωμένων ειδήσεων αναφορικά με τα περιστατικά, την αποφυγή 
«ψευδών ειδήσεων», αναλαμβάνοντας την προβολή και σύνθεση εμπεριστατωμένης ενημέρωσης 
μέσω βίντεο, σύνταξης κειμένων και σύγχρονων εργαλείων οπτικοποίησης δεδομένων. 

Η τρίτη Ομάδα θα είναι αρμόδια για τη διανομή της πληροφορίας στην κοινή γνώμη και τα 
ΜΜΕ. Κύρια καθήκοντά της θα είναι η διάδοση, σε συντονιστικό επίπεδο, έγκυρων και έγκαιρων 
πληροφοριών στο σύνολο των πολιτών, ελλήνων και ξένων, που έχουν πληγεί από την κρίση και 
στους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διάχυση του ενημερωτικού υλικού, σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, θα γίνεται μέσω της έκδοσης δελτίων τύπου από υπεύθυνο πρόσωπο που 
τοποθετείται από τον ειδικό γραμματέα επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων. Η ενημέρωση θα 
πραγματοποιείται μέσω παραδοσιακών και νέων μέσων (τηλεόραση, ραδιοφωνική συχνότητα 
Κέντρου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη χρήση εφαρμογών ΣΑΠ (Συστημάτων Άμεσης 
Προειδοποίησης).  

Το συγκεκριμένο σενάριο αναδεικνύει το ρόλο της επικοινωνιακής διαχείρισης σε όλες τις 
φάσεις εξέλιξης ενός συμβάντος κρίσης και τη συμβολή των ειδικών επιστημόνων στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των πληροφοριών. Η στελέχωσή του απαιτεί 
εξειδικευμένα στελέχη με σπουδές στην Επικοινωνία και με ικανότητες δικτύωσης και επεξεργασίας 
δεδομένων με έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση των συμβάντων. 
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Εικόνα 3: Μοντέλο λειτουργιών Κέντρου Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων 

2.5. Ο ρόλος των δημοσιογράφων και η υλικοτεχνική υποδομή του ΚΕΔΚ 
Με την υπόθεση ότι το ΚΕΔΚ λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, απαιτούνται τρεις βάρδιες 

των οκτώ ωρών, θα πρέπει σε κάθε βάρδια να υπάρχουν διαθέσιμοι δύο υπάλληλοι του Κέντρου που 
θα είναι εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι. Πέραν των επιτελικών στελεχών του Κέντρου, οι 
δημοσιογράφοι θα είναι εκείνοι που, επιτελώντας τα καθήκοντά τους με συνέπεια, θα φροντίζουν για 
την ορθή λειτουργία του Κέντρου. Συγκεκριμένα, θα είναι υπεύθυνοι για: 

 την κάλυψη κρίσεων φυσικών καταστροφών σε όλες τις φάσεις (προληπτική φάση, 
ετοιμότητας, κατά την διάρκεια, κατά την φάση αποκατάστασης), 

 την πραγματοποίηση έρευνας, τη συλλογή πληροφοριών και την προσέγγιση κατάλληλων 
πηγών με στόχο την καταγραφή γεγονότων που θεωρούνται άξια δημοσιοποίησης, 

 τη συλλογή και τη διασταύρωση πληροφοριών μέσω των αρμοδίων Υπευθύνων Τύπου άλλων 
εμπλεκομένων φορέων, 

 τη συλλογή πληροφοριών μέσω συνεντεύξεων, ερευνητικών διαδικασιών με στόχο την 
καλύτερη δυνατή διαμόρφωση του δημοσιογραφικού περιεχομένου που προσφέρεται στους 
αρμόδιους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και το κοινό,  

 την ολοκληρωμένη ανάλυση γεγονότων σε όλες τις κατηγορίες των Μέσων, παλαιών και 
νέων, με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού, 

 την παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου για κάθε κατηγορία Μέσου ενημέρωσης 
(Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) με γνώμονα τη 
δημοσιογραφική δεοντολογία και αξιοποιώντας τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία εργασίας του 
δημοσιογράφου, 

 την παραγωγή δελτίων τύπου στα ελληνικά και τα αγγλικά για την ενημέρωση αρμοδίων 
αρχών, Γραφεία Τύπου Πρεσβειών αλλά και φορέων για την ενημέρωση του μη 
ελληνόφωνου κοινού,  
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 την τήρηση των αρχών δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, 
 ενημέρωση των πολιτών απευθείας με εφαρμογές στο διαδίκτυο και με σελίδες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.  
Ο ρόλος των δημοσιογράφων κρίνεται κομβικός στη λειτουργία του Κέντρου ώστε το κοινό να 

λαμβάνει μόνο αξιόπιστες και διασταυρωμένες πληροφορίες γύρω από την εξέλιξη μίας κρίσης ή 
μίας καταστροφής. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει και να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την 
εκπλήρωση των στόχων του Κέντρου, το οποίο χρειάζεται να εξοπλιστεί υλικοτεχνικά τουλάχιστον 
με τέσσερις κάμερες για την κάλυψη του/των γεγονότος/των καθώς και με μη-επανδρωμένες 
ιπτάμενες μηχανές.  

Επιπροσθέτως, πρέπει να εξοπλιστεί με μέσα ταχείας μετακίνησης των δημοσιογράφων ή και 
άλλων στελεχών στον τόπο κάλυψης του φαινομένου της κρίσης. Η αγορά ή διάθεση ενός (1) 
δίτροχου οχήματος και ενός (1) αυτοκινήτου είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του. 

Εκτός από τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου, τόσο για την λειτουργία, όσο και την 
αρχειοθέτηση και τήρηση ιστορικού αρχείου κρίσεων, το Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό (σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές  για κάθε εργαζόμενο,  την τάχιστη 
δυνατή σύνδεση στο διαδίκτυο).  

Το δημοσιογραφικό εξοπλισμό του Κέντρου θα συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, μικρόφωνα, 
ακουστικά, επαγγελματικές βιντεοκάμερες καταγραφής, αξεσουάρ κάμερας (τρίποδο, ζώνες χειρός, 
σταθεροποιητές), κάρτες γραφικών, καλώδια, σκληροί δίσκοι και αντάπτορες στήριξης μικροφώνων. 
Επίσης, στην αίθουσα σύνταξης θα πρέπει να υπάρχουν οθόνες και ραδιόφωνο για την 
παρακολούθηση ειδήσεων, σχετικών με γεγονότα κρίσεων, από το προσωπικό του Κέντρου. 
Ειδικότερα, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν ειδησεογραφικά την κρίση σε κάποια επικίνδυνη 
περιοχή, θα πρέπει να είναι έχουν στη διάθεσή τους, «μια συσκευή GPS, ένα φορητό δορυφορικό 
τηλέφωνο και ένα ραδιόφωνο ειδικό για λήψη χαμηλών συχνοτήτων για να παρακολουθούν τις διεθνείς 
ειδήσεις σε περίπτωση διακοπής της τοπικής μετάδοσης» (Smyth, 2012) και να φέρουν διαπιστέυσεις 
με ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και ομάδα αίματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του εθνικού προϋπολογισμού, στον κάτωθι πίνακα 
παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός εξοπλισμού του ΚΕΔΚ πλην των δαπανών  
μισθοδοσίας. Το Κέντρο δύναται να απασχολεί προσωπικό με απόσπαση από άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες ή αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (με 
εξειδίκευση συμβούλων και γραμματέων επικοινωνίας). 

 
Είδος Ποσότητα Ενδεικτικό Κόστος σε 

ευρώ 
Αυτοκίνητο 4x4 1 30.000  
Μηχανή 1 10.000 
Μη-επανδρωμένες 
ιπτάμενες μηχανές -drones 

3  

Εξοπλισμό γραφείου 10 γραφεία 
10 ντουλάπες 
10 καθίσματα 
Τραπέζι συσκέψεων 

9.000 

Αρχειοθήκες 10 3.000 
Υλικό γραφείου 10 άτομα/κατ’ έτος 5.000 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 10 10.000 
Οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός 

2 κάμερες, μικρόφωνα 
κλπ. 

3.000 

Εξοπλισμός για τον τόπο 
των κρίσεων (λαμπτήρες, 

30 5.000 
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φακοί, φωτοβολίδες, 
πρώτες βοήθειες, 
ασύρματοι φορητοί 
πομποδέκτες κλπ) 
GPS (αυτοκίνητο, μηχανή) 2 600  
Κινητά τηλέφωνα με 
σύνδεση 

2 4.000 

Κατασκευή ιστοσελίδας 1 5.000 
Ενδεικτικό σύνολο 
κόστους 

 84.600 ευρώ 

Πίνακας 1: Ενδεικτικός προϋπολογισμός εξοπλισμού του ΚΕΔΚ 

5. Συμπεράσματα 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να παρουσιάσει την ανάγκη δημιουργίας ενός Κέντρου 

Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων το οποίο θα είναι επιφορτισμένο να επικοινωνεί με αρμόδιους 
φορείς που παρεμβαίνουν στο πεδίο (α) πρόληψης, (β) ετοιμότητας, (γ) απόκρισης και (δ) 
αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και να ενημερώνει με αμεσότητα και 
εγκυρότητα τόσο την κυβερνητική ιεραρχία όσο και τους πολίτες, σε περιπτώσεις που το εκάστοτε 
φαινόμενο επηρεάζει την δραστηριότητά τους, αλλά και το σύνολο των πολιτών εκτός της χώρας. 

Η προτεινόμενη ανάπτυξη μίας νέας οργανωτικής δομής συνδράμει αποφασιστικά στην 
αποφυγή παρακρίσεων, στη διασφάλιση κλίματος εμπιστοσύνης στις παρεχόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες και στην παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων. Το Κέντρο θα είναι ικανό να αποσοβεί 
παράπλευρες κρίσεις, που προκαλούνται εξαιτίας της πολυφωνίας και λοιπών παρερμηνεύσεων, 
παρέχοντας πληροφορίες κατευθείαν από την πηγή, τον τόπο και χώρο της φυσικής καταστροφής.  

Συμπερασματικά, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να ανακύψουν στην προσπάθεια βελτίωσης 
των υφιστάμενων διαδικασιών, η σύσταση ενός Κέντρου Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, 
πλήρως εναρμονισμένου με τις τελευταίες εξελίξεις, στελεχωμένου με εξειδικευμένο προσωπικό, το 
οποίο θα παράγει ένα έγκυρο ενημερωτικό δημοσιογραφικό υλικό, με αναγκαία τη διάχυσή του σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, κρίνεται επιβεβλημένη και θα αποτελέσει την αρχή μιας θετικής πορείας 
στο δυναμικά εξελισσόμενο πεδίο διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων.  
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Περίληψη  

Οι εργαζόμενες/-οι στο σεξ (ΕσΣ) είναι μία ποικιλόμορφη ομάδα με πολλές 
κοινωνικές  ταυτότητες, αλλά με κοινό πρόβλημα τις κοινωνικές διακρίσεις που υφίστανται, οι οποίες 
έχουν εδραιωθεί και αναπαράγονται συνεχώς από τα ΜΜΕ και το δημόσιο λόγο. Στην Αθήνα, το 
διάστημα Απρίλιος-Δεκέμβριος 2019 πραγματοποιήθηκαν καινοτόμες εικαστικές δράσεις 
ενδυνάμωσης και συνηγορίας με τη συμμετοχή της ίδια της κοινότητας των ΕσΣ. Η οργανωτική 
ομάδα με ρόλο εικαστικών εμψυχωτριών κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ΕσΣ και να 
πειραματιστούν με την τέχνη ως μέσο έκφρασης και σύνδεσης με τα παγκόσμια κινήματα ΕσΣ. Η 
διάχυση αυτών των δράσεων στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε πολλαπλό 
αντίκτυπο στην προώθηση της ορατότητας, αλλά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των ΕσΣ. Η πολυθεματική προσέγγιση ενδυνάμωσης, ένταξης και συνηγορίας των ΕσΣ με την 
ισότιμη συμπερίληψή τους είναι μία πρόκληση για τα ελληνικά δεδομένα, με σημαντική 
αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζεται. 

 
Λέξεις κλειδιά: δράσεις ενδυνάμωσης και συνηγορίας, εικαστική εμψύχωση, εργαζόμενες/-οι 

στο σεξ  

1. Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια διεθνώς τα δικαιώματα των εργαζομένων στο σεξ (ΕσΣ) είναι ένα έντονα 

αμφιλεγόμενο θέμα και βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων στο δημόσιο λόγο με 
ανθρωπιστικές οργανώσεις και σωματεία ΕσΣ να διεκδικούν ισονομία και πολιτικές 
αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ (Weitzer, 2010). Ωστόσο, πολλοί θεσμοί προωθούν 
πολιτικές διάσωσης των ΕσΣ ως θύματα έμφυλης βίας ή θύματα εμπορίας ανθρώπων (Kingston, 
Thomas, 2019). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τονίσει ότι οι καταπιεστικές πολιτικές, 
δηλαδή όσες περιορίζουν τα δικαιώματα των ΕσΣ, υπονομεύουν τη δημόσια υγεία (World Health 
Organisation, n.d.).   

Οι ΕσΣ είναι μία ποικιλόμορφη ομάδα επαγγελματιών που παρέχουν ποικίλες συναινετικές 
σεξουαλικές υπηρεσίες (π.χ. σε ερωτικές ταινίες, συνοδοί μέσω αγγελιών) (Raguparan, 2014), ενώ 
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δυστυχώς υπάρχουν πολλοί/-ές που εξαναγκάζονται, κυρίως γυναίκες και παιδιά (θύματα εμπορίας 
ανθρώπων· Butcher, 2003; Παυλακούδη, 2019). Η «εργασία στο σεξ» είναι μία σύγχρονη ορολογία, 
που έχει αντικαταστήσει στιγματιστικούς όρους, και χρησιμοποιείται ως αυτοπροσδιορισμός από 
τις/τους ίδιες/-ους τις/τους ΕσΣ, αλλά και από ανθρωπιστικούς φορείς που προωθούν την ισότητα 
και την κοινωνική ένταξη. Φυσικά, ο όρος αυτός αφορά όσα ενήλικα άτομα εκούσια, συναινετικά, 
και όχι εξαναγκαστικά, παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες με αντάλλαγμα  (Adriaenssens et al., 2016; 
UNAIDS, 2012) και με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιείται και στο παρόν κείμενο. 

Οι ΕσΣ διεθνώς, όπως και στην Ελλάδα, είναι άτομα με πολλές κοινωνικές ταυτότητες (π.χ. 
άνδρες, ΛΟΑΤΚΙ, Eλληνίδες, εύποροι, μητέρες) και δυστυχώς είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι και 
εκτεθειμένοι σε πολλές μορφές βίας (Polly et al., 2018; Raguparan, 2014). Κοινό ζήτημα για όλες/-
ους τους ΕσΣ είναι ο πολλαπλός κοινωνικός στιγματισμός που υφίστανται, με αποτέλεσμα να έχουν 
περιορισμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες και γενικά να στερούνται βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα (Lazarus et al.,  2012; Ξανθάκη, 2018; Σαμπεθάι, 2018; Weitzer, 2018). 

Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία αναπαράγονται συγκεκριμένα στερεότυπα στο δημόσιο λόγο 
και στα ΜΜΕ για τις/τους ΕσΣ με κυρίαρχες προσεγγίσεις αυτές των τρανς γυναικών και των σις 
μεταναστριών γυναικών. Ταυτότητες ανθρώπων οι οποίες είναι ήδη στιγματισμένες από την 
ελληνική κοινωνία ανεξαρτήτως του επαγγέλματος του οποίου ασκούν και στιγματίζονται ακόμη 
περισσότερο, αφού ταυτίζεται επικοινωνιακά η μεταναστευτική ή η ταυτότητα φύλου τους με αυτή 
της εργασίας στο σεξ (Sagredos, 2019). 

Επιπροσθέτως, στην Ελλάδα οι στιγματιστικές αντιλήψεις και οι κοινωνικές ανισότητες 
εδραιώνονται και από την ισχύουσα νομοθεσία για τα «επ’ αμοιβή εκδιδόμενα πρόσωπα»,  
(Ν.2734/1999· Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας, 1999). Σύμφωνα με το πόρισμα του Συνηγόρου 
του Πολίτη (2008), η νομοθεσία 2734/1999 έχει ανυπέρβλητες δυσκολίες πρακτικής εφαρμογής 
εξαιτίας της μεγάλης γραφειοκρατίας και των υπέρμετρα αυστηρών προϋποθέσεων, με συνέπεια την 
παραβίαση όχι μόνο εργασιακών αλλά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΕσΣ.  

Παρόλο που οργανώσεις της κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα (π.χ. Σωματείο 
Εκδιδομένων Προσώπων Ελλάδος, Διεθνής Αμνηστία) από το 2005 έως και σήμερα υπερασπίζονται 
νομοθετικές αλλαγές σύμφωνες με το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη (2008) και με διεθνείς 
οργανισμούς για τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων των εργαζομένων στο σεξ, καμία νομοθετική 
μεταρρύθμιση δεν έχει υλοποιηθεί έως τώρα προς αυτή την κατεύθυνση.  

2. Κυρίως μέρος 
Δεδομένης αυτής της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, ήταν επιτακτική η ανάγκη 

για διερεύνηση της οπτικής των ίδιων των ΕσΣ, όπως και νέων τρόπων εκπροσώπησης και 
συνηγορίας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την κοινωνική τους ένταξη. Η διερεύνηση αυτή 
επιδιώχθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Κέντρου Ημέρας (ΚΗ) Red Umbrella Athens (RUA) 
με τη συμμετοχική παρατήρηση, τη χρήση της τέχνης και της τεχνολογίας.  

Αναλυτικότερα, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με καινοτόμες 
δράσεις ενδυνάμωσης και συνηγορίας διάρκειας 9 μηνών. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα είχε ως 
πρωταρχικό στόχο την εικαστική εμψύχωση και την προσωπική έκφραση σε ατομικό επίπεδο των 
ΕσΣ. Επιπλέον, σκοπός ήταν να ενισχυθεί η συνεργατικότητα των ΕσΣ μέσα από τη συμμετοχή τους 
σε ομαδικές δράσεις και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμπερίληψη τους σε αυτές. Εξίσου σημαντική 
θεωρήθηκε η προσπάθεια για ενίσχυση της αλληλεγγύης και του αισθήματος του ανήκειν στην 
κοινότητα των ΕσΣ. Ακόμη, με τη χρήση ποικίλων επικοινωνιακών μέσων, τέθηκε ως στόχος οι ΕσΣ 
να ευαισθητοποιηθούν οι ίδιες/-οι  για τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και να εκπροσωπηθούν για θέματα 
σχετικά με την εργασία στο σεξ και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.  

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα βασίστηκε σε αντίστοιχες δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
σε ΕσΣ από οργανώσεις και συλλόγους στο εξωτερικό (Desyllas, 2014; Orellano, 2016) και σε άλλες 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (Andemicael, 2011). Στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που 
πραγματοποιήθηκε ένα τέτοιο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και συνηγορίας για ΕσΣ. 
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2.1. Μέθοδος  
Το πιλοτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε στο ΚΗ στην Αθήνα από τον 

Απρίλιο έως και το Δεκέμβριο 2019, μία φορά εβδομαδιαίως για 3 ώρες, ξεχωριστά για σις/τρανς 
γυναίκες και για άνδρες ΕσΣ (Εικ. 1). Κατά μέσο όρο, εβδομαδιαίως συμμετείχαν 8 γυναίκες (σις και 
τρανς) και 6 σις άνδρες ΕσΣ, ηλικίας 18-61 ετών. Η συμμετοχή των ΕσΣ εβδομαδιαίως δεν ήταν 
συγκεκριμένη, διότι οι δράσεις δεν είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, βασίζονταν στην 
επιθυμία της/του κάθε ΕσΣ εάν θα συμμετάσχει σε μία ατομική, ή/και σε μία συλλογική δράση 
ενδυνάμωσης, ή αν θα βρίσκεται ως παρατηρήτρια/-ής στο χώρο. 

 

 
Εικόνα 1: Ο χώρος εικαστικών δράσεων του ΚΗ  (προσωπικό αρχείο οργανωτικής ομάδας) 

Η οργανωτική ομάδα των δράσεων ενδυνάμωσης και συνηγορίας αποτελούνταν από τις 2 
συντονίστριες, οι οποίες είχαν πολλαπλό ρόλο καθώς ήταν: ακτιβίστριες, εκπαιδεύτριες, 
καλλιτέχνιδες και εμψυχώτριες, ιδιότητες οι οποίες και διαμόρφωσαν τελικά την ταυτότητα τους ως 
εικαστικές εμψυχώτριες. Επίσης, στην οργανωτική ομάδα συμμετείχε η υπεύθυνη επικοινωνίας και 
συνηγορίας του ΚΗ, καθώς και άλλα μέλη του ΚΗ (επιστήμονες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, ΕσΣ, 
κ.ά).  

Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος η οργανωτική ομάδα προσάρμοσε στοιχεία από 
την παιδαγωγική σκέψη του Dewey σχετικά με την άποψή του για την τέχνη, την οποία θεωρεί ότι 
είναι μία μορφή εμπειρίας που ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ ατόμων (Chapman, 1993: 51). 
Επιπλέον, βασίστηκε σε στοιχεία από τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow 
(Mezirow, 2007) όπως εφαρμόζεται σε ενήλικες, από την παιδαγωγική του Freire, από διδακτικές 
μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων (Athanassiou, et al., 2014) από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
(Ματσαγγούρας, 2000) και από θεωρίες ενδυνάμωσης και εμψύχωσης ομάδων (Μπακιρτζής, 
Σλαυκίδης, 2019). 

Τον πρώτο μήνα του προγράμματος, η οργανωτική ομάδα έθεσε ως προτεραιότητα τη σταδιακή 
εξοικείωση και τη γνωριμία της με τις/τους ΕσΣ που επισκέπτονταν το ΚΗ. Λαμβάνοντας υπόψη τη 
C. Benelli (2017) για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, τους επόμενους μήνες δόθηκε έμφαση στη 
δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου, προσαρμοσμένο όσο είναι δυνατόν στις ανάγκες των ΕσΣ, στην 
ισότιμη συμπεριφορά μη ενισχύοντας υπάρχουσες κοινωνικές διακρίσεις, αλλά προάγοντας τον 
αλληλοσεβασμό και την ισότιμη συμπερίληψη στην ίδια την ομάδα και κατ’ επέκταση στην 
κοινωνία. 
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Στο ασφαλές πλαίσιο που δημιουργήθηκε είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο ρόλος των 
εικαστικών εμψυχωτριών ήταν υποστηρικτικός και όχι κατευθυντικός. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις 
που κάποιοι ΕσΣ παρουσίαζαν έλλειψη πρωτοβουλιών, τότε οι εικαστικές εμψυχώτριες 
παρενέβαιναν στην προσπάθεια των συμμετεχόντων με σκοπό να ακούσουν τις σκέψεις και τις ιδέες 
τους και όχι να τις αλλάξουν. Οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι πιθανό 
να εμφανίσουν παθητική στάση στη λήψη πρωτοβουλιών που συχνά οφείλεται στο φόβο έκθεσης 
τους ή στην ανάμνηση άσχημων εμπειριών από αντίστοιχες καταστάσεις του παρελθόντος 
(Athanassiou, et al., 2014: 27).  

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιούσε η οργανωτική ομάδα για την ενίσχυση της 
πρωτοβουλίας και της ομαδικότητας των ΕσΣ ήταν η δημιουργία υποομάδων. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την αναστροφή του ενεργητικού ρόλου του εμψυχωτή σε παθητικό και συνάμα την 
ενεργοποίηση των μελών μεταξύ τους. Οι υποομάδες μπορούν να ενισχύουν τη συλλογική δράση και 
να ενθαρρύνουν τη μάθηση (Athanassiou, et al., 2014: 45), αφού αποτελούν ένα ασφαλέστερο 
πλαίσιο δοκιμής, χωρίς να υπάρχει στον ίδιο βαθμό το αίσθημα της αποτυχίας. 

 Επιπλέον, η χρήση τεχνολογιών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ευρύτερα τα ΜΜΕ 
εντάχθηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα ως εργαλεία συνηγορίας για τα δικαιώματα των ΕσΣ και την 
ενδυνάμωσή τους. Η συνηγορία δικαιωμάτων κοινωνικά ευπαθών ομάδων περικλείει δύο πτυχές, 
όπως περιγράφει και ο Payne (1997: 270) πρωτίστως την υπεράσπιση και εκπροσώπηση των 
συμφερόντων τους, και δευτερευόντως τις δεξιότητες και τις τεχνικές εκείνες που χρησιμοποιούνται 
για τη μετουσίωση των αναγκών τους σε ισότιμες με εκείνες των ισχυρών ομάδων. Άλλωστε, η 
μέθοδος της συνηγορίας αποτελεί έναν τρόπο για κοινωνική δράση (Σταθόπουλος, 2000: 190).   

2.1.1. Δράσεις ενδυνάμωσης και συνηγορίας 
Στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, οι δράσεις συνηγορίας συνδέθηκαν και διαμορφώθηκαν με 

καινοτόμες εικαστικές δράσεις ενδυνάμωσης. Οι ΕσΣ είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε μια πρώτη 
επαφή με τα εικαστικά, ανακαλύπτοντας το υλικό και την τεχνική που τις/τους εκφράζει καλύτερα. 
Η ανακαλυπτική αυτή διαδικασία μπορούσε να οδηγήσει τα άτομα στη δημιουργία έργων 
προκειμένου να εκφραστούν προσωπικά (Chapman, 1993: 18) . 

Οι θεματικές των δράσεων ήταν σχετικές με τις εποχές, τα σύμβολα, 3 συγκεκριμένες 
παγκόσμιες ημέρες, τις γιορτές, αλλά και τα έθιμα κυρίως της ελληνικής κοινωνίας, μη αποκλείοντας 
όμως άλλες κουλτούρες, δημιουργώντας έτσι ένα ασφαλές περιβάλλον συζήτησης και ανταλλαγής 
απόψεων μεταξύ γηγενών και αλλοεθνών ΕσΣ. Οι παγκόσμιες ημέρες επιλέχθηκαν για να συνδεθούν 
οι ΕσΣ της Αθήνας με τα παγκόσμια κινήματα των ΕσΣ που διεκδικούν την εξάλειψη κάθε είδους 
ρατσισμού και διακρίσεων. 

Οι εικαστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: η ζωγραφική, το κολάζ και η γλυπτική. 
Συνεντεύξεις, φωτορεπορτάζ, δελτία τύπου, φωτογραφικό υλικό, ομιλίες, αφίσες με χειρόγραφα 
συνθήματα σε άρθρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μερικά παραδείγματα των 
επικοινωνιακών εργαλείων που συμπεριλήφθηκαν στο πλάνο συνηγορίας και ενδυνάμωσης. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν. 
Δράση Γιορτές  

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα αποτέλεσαν το θέμα για εικαστικές δράσεις 
ενδυνάμωσης συλλογικού χαρακτήρα με τη δημιουργία ευχετήριων καρτών και συμβολικών δώρων 
εντός του ΚΗ, όπως τα γούρια. Οι κάρτες και τα γούρια διανεμήθηκαν μέσω της ομάδας 
παρεμβάσεων στο πεδίο “streetwork” σε άλλες/-ους ΕσΣ. Η δράση αυτή ενώ ξεκίνησε ως μία 
ατομική πράξη της/του κάθε ΕσΣ να σχεδιάσει και να διακοσμήσει ένα ευχετήριο δώρο, στη συνέχεια 
έγινε μία συλλογική πράξη αλληλεγγύης. Η συμβολική αυτή κίνηση των συμμετεχόντων υπήρξε 
αρκετά συγκινητική για τους παραλήπτες των δώρων, όπως εκφράστηκε και από τις/τους ίδιες/-ους.  
Δράση Δέντρο 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ομαδικά εικαστικά έργα με θέμα τις εποχές και κάποια 
σύμβολα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η δημιουργία ενός μεγάλου δέντρου με την τεχνική 
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του κολάζ. Οι εικαστικές εμψυχώτριες ενθάρρυναν τους ΕσΣ να συμμετέχουν ζωγραφίζοντας και 
συνθέτοντας το δέντρο που θα διακοσμούσε τελικά το χώρο των εικαστικών του ΚΗ που 
επισκέπτονταν εβδομαδιαίως (Εικ.2). Το καινοτόμο πλαίσιο ενδυνάμωσης που είχε πλέον 
σχηματιστεί, ευνόησε τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων και συνεπώς σηματοδότησε ένα 
σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τους. 

 

 
Εικόνα 2: Άνδρες ΕσΣ στην εικαστική δράση ενδυνάμωσης «Δέντρο» (προσωπικό αρχείο οργανωτικής ομάδας) 

Δράση Παγκόσμια Ημέρα Τρανς Μνήμης 
 Την Παγκόσμια Ημέρα Τρανς Μνήμης (20/11/2019), η οργανωτική ομάδα έθεσε στο 

επίκεντρο της συζήτησης με τις/τους ΕσΣ στο ΚΗ, τη δολοφονία της Vanessa Campos τρανς 
μετανάστριας-εργαζόμενης στο σεξ το 2018 στη Γαλλία. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η δράση 
ξεκίνησε προτείνοντας στις/στους ΕσΣ να ζωγραφίσουν μια κεντρική αφίσα με τη φιγούρα της 
Campos, συζητώντας παράλληλα και με την επίδειξη φωτογραφικού υλικού για τις πολλαπλές 
κινητοποιήσεις που υπήρξαν σε παγκόσμιο επίπεδο για τη Campos και ενάντια στην τρανσφοβία, 
την πορνοφοβία και τις πολιτικές ποινικοποίησης και εξάλειψης της πορνείας (ICRSE, 2018). 

Ο συντονισμός της συζήτησης από την οργανωτική ομάδα οδήγησε στην πραγματοποίηση ενός 
γόνιμου διαλόγου μεταξύ των ΕσΣ σχετικά με τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εν ώρα 
εργασίας, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά τους εξαιτίας του στίγματος. Παράλληλα με τη 
συζήτηση, οι ΕσΣ κινητοποιήθηκαν ζωγραφίζοντας ένα μικρότερο σχέδιο με την Campos (Εικ.3). 
Αφού ολοκλήρωσαν το έργο τους έγραψαν τα πολύγλωσσα συνθήματα και τις διεκδικήσεις που θα 
ήθελαν να έχουν ως κοινότητα ΕσΣ. Η συγκεκριμένη δράση ενδυνάμωσης και συνηγορίας 
δημιούργησε ένα συλλογικά ομόφωνο πολιτικό μήνυμα από τους ίδιους τους ανθρώπους της 
κοινότητας ΕσΣ, το οποίο και επικοινωνήθηκε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του RUA 
πανελλαδικά και διεθνώς (Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος Θετική Φωνή, 2019). 
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Εικόνα 3: Γυναίκες ΕσΣ στη δράση για Παγκόσμια Ημέρα Τρανς Μνήμης (προσωπικό αρχείο οργανωτικής ομάδας) 

Δράση Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας που υφίστανται οι ΕσΣ 
Αντίστοιχα, και στην Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας που υφίστανται οι ΕσΣ (17η 

Δεκεμβρίου· Ξανθάκη, 2019) πραγματοποιήθηκε συζήτηση και δημιουργήθηκαν αφίσες με 
συνθήματα στο ΚΗ. Το γεγονός ότι ήταν μία δράση που ακολούθησε την Ημέρα Τρανς μνήμης 
συνέβαλε στην πιο δυναμική συμμετοχή των ΕσΣ τόσο μέσα στο ΚΗ όσο και στην εκπροσώπησή 
τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη μορφή 
συνεντεύξεων και φωτογραφιών (Πετρίδη, 2019). 
 
Δράση «ΦΡΥΝΗ-Xenos Project» 

Μία ακόμα καινοτόμα δράση συνηγορίας και ενδυνάμωσης ήταν η εικαστική έκθεση 
«ΦΡΥΝΗ-Xenos Project». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Pride 2019 και της Παγκόσμιας 
Ημέρας των Εργαζομένων στο Σεξ (2 Ιουνίου), διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Δίκτυο Τέχνης 
και Δράσης, το Σύλλογο Θετική Φωνή και το RUA η πρώτη εικαστική έκθεση στην Ελλάδα με θέμα 
την εργασία στο σεξ. Η εκδήλωση αυτή περιελάμβανε εικαστικά έργα 40 καλλιτεχνών, 10 ομιλίες 
από εργαζόμενες/-ους στο σεξ, ακτιβίστριες/-ές και επιστήμονες, όπως και 2 προβολές ταινιών 
(Δίκτυο Τέχνης και Δράσης, 2019). 

Το σχετικό επικοινωνιακό υλικό για την έκθεση προωθήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και στα ΜΜΕ στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς (Αθηνόραμα, 2019; Global Network of Sex Work 
Projects, 2019). Η έκθεση αυτή ήταν πρωτοπόρα όχι μόνο για το θέμα της, αλλά και για τον 
ετερόκλητο χαρακτήρα των συμμετεχόντων και του κοινού που προσέλκυσε, γεφυρώνοντας έτσι 
διαφορετικούς κόσμους κοινωνικών προνομίων και ταυτοτήτων, ενώ παράλληλα συνδέθηκε με το 
παγκόσμιο κίνημα των ΕσΣ. 
 
Δράση «Αρχειακό Άλπουμ»  

Τέλος, μία ακόμη επιτυχημένη δράση ήταν ένα ντοσιέ που δημιουργήθηκε από την οργανωτική 
ομάδα με τη μορφή «αρχειακού άλμπουμ». Το άλμπουμ αυτό περιελάμβανε πολυθεματική 
αρθρογραφία από ΜΜΕ με συνεντεύξεις από ΕσΣ, φωτογραφικό υλικό από παγκόσμιες 
κινητοποιήσεις και δράσεις της ομάδας RUA, όπως επίσης εκεί αρχειοθετήθηκαν κάποια από τα 
εικαστικά έργα των ΕσΣ. Το άλμπουμ αυτό ήταν ένα καινοτόμο επικοινωνιακό μέσο σύνδεσης των 
ΕσΣ με την κοινότητα και τις δράσεις του ΚΗ και στόχευε να αναδείξει τη διαχρονική αξία αυτών 
των δράσεων.  
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Η σταθερή του θέση στο χώρο λειτούργησε συμβολικά για τις/τους ΕσΣ, αφού όλο και πιο 
συχνά έρχονταν αντιμέτωπες/-οι με την έννοια και τους σκοπούς της διεκδίκησης των δικαιωμάτων 
τους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παρατηρήθηκε ότι κάποιες/-οι από τις/τους ΕσΣ του ΚΗ 
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του άλμπουμ. Ωστόσο, αρκετές/-οί ήταν διστακτικές/-
οί ή αρνητικές/-οί όσον αφορά μία ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε δράσεις που θα προϋπέθεταν την 
προσωπική τους έκθεση δημοσίως.  

2.2. Αποτελέσματα  
Την περίοδο Απρίλιος-Δεκέμβριος 2019 στο RUA, στο μοναδικό ΚΗ για ΕσΣ στην Αθήνα, 

υλοποιήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με καινοτόμες δράσεις ενδυνάμωσης και συνηγορίας με την 
ενεργή συμμετοχή 82 ΕσΣ. Η οργανωτική ομάδα με ρόλο εικαστικών εμψυχωτριών κατάφερε να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη της ποικιλόμορφης ομάδας των ΕσΣ και να πειραματιστούν με την τέχνη 
ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, αλλά και σύνδεσης με τα παγκόσμια κινήματα ΕσΣ. Συνεπώς, 
ο χώρος των εικαστικών στο ΚΗ αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς, συνάντησης και συλλογικής 
συμμετοχής για τη σύνδεση των εικαστικών δράσεων ενδυνάμωσης με τις δράσεις συνηγορίας.   

Σύμφωνα με τις προφορικές μαρτυρίες των ΕσΣ, ο οργανωμένος προγραμματισμός των 
δράσεων, η ποικιλομορφία των διαθέσιμων μέσων και των τεχνικών όσο και η σταθερή παρουσία 
της ίδιας της οργανωτικής ομάδας στο ΚΗ, αποτέλεσαν καταλυτικούς παράγοντες για την 
εντατικότερη προσέλευσή τους στο ΚΗ. Οι εικαστικές δράσεις ενδυνάμωσης σε ατομικό επίπεδο 
παρατηρήθηκε ότι συνέβαλαν σημαντικά στην αποφόρτιση των ΕσΣ από την καθημερινότητα και το 
άγχος, όπως εκφράστηκε πολλές φορές από τις/τους ίδιες/-ους. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση ενός 
εικαστικού έργου από τις/τους ΕσΣ, συχνά φάνηκε να λειτουργεί ενδυναμωτικά για εκείνες/-ους, 
καθώς έδειχναν να απολαμβάνουν τα αποτελέσματα της πράξης τους. 

Το κλίμα εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί συνέβαλε θετικά στην κινητοποίηση των ΕσΣ 
να ενημερωθούν για την ύπαρξη των 3 Παγκόσμιων Ημερών και να συμμετέχουν ενεργά και 
ανώνυμα σε Ευρωπαϊκές δράσεις και διεθνείς εκστρατείες για τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων. 
Τέλος, η διάχυση της πληροφορίας των δράσεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τεχνολογιών στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ, και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της συλλογικής 
συνείδησης, λειτουργώντας ως διακρατικό και διεθνές “lobbying”. Η προβολή συμπεριληπτικών και 
βιωματικών τοποθετήσεων από ΕσΣ και συμμάχους (ακτιβίστριες-ές ή/και επιστήμονες) στα ΜΜΕ 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο μη στιγματιστικό, μεθοδεύτηκε ως μέσο συνηγορίας, 
ορατότητας και ενδυνάμωσης, και είχε μεγάλη απήχηση από δημοσιογράφους, επιστήμονες, 
ακτιβίστριες/-ές και μέρος της ελληνικής κοινωνίας. 

3. Συμπεράσματα 
Παρόλο που το εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα ήταν σύντομης χρονικής διάρκειας εξαιτίας του 

εθελοντικού του χαρακτήρα και των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών της χώρας, η θερμή αποδοχή και 
η ολοένα πιο συστηματική συμμετοχή ΕσΣ, επιστημόνων και δημοσιογράφων αποδεικνύουν την 
αξία και την αναγκαιότητα δράσεων εικαστικής ενδυνάμωσης και συνηγορίας για τις/τους ΕσΣ της 
Αθήνας. Μελλοντικές έρευνες για εκπαιδευτικά προγράμματα σε ΕσΣ συνδυάζοντας την τέχνη και 
την ενδυνάμωση είναι σημαντικό να υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ΕσΣ που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις πολιτικές 
εξελίξεις. Εξάλλου, η εκπαίδευση ενηλίκων ενέχει μία δυναμική διάσταση προσδίδοντας έτσι ένα 
μοναδικό χαρακτήρα κάθε φορά με απροσδόκητο αποτέλεσμα για την/τον κάθε συμμετέχουσα/-οντα 
και τις εν εξελίξει ανάγκες της/του κατά Maslow (Athanassiou, et al., 2014: 27). 

Η στοχευμένη και συστηματική συνηγορία για θέματα που άπτονται των κοινωνικών 
ταυτοτήτων των ΕσΣ και των διακρίσεων, έχει σταδιακά σημαντικό αντίκτυπο στο δημόσιο λόγο, 
στην κοινωνία αλλά και σε ατομικό επίπεδο στις/στους ΕσΣ με πρωτόγνωρες διαστάσεις και 
προεκτάσεις που απαιτούν περαιτέρω επιστημονική μελέτη. Προτεραιότητα στον κοινωνικό 
ακτιβισμό είναι οι πιο «αδύναμοι» να αποκτήσουν φωνή κοινωνικά. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του εν 
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λόγω προγράμματος επιτεύχθηκε με τη διαδικασία της τέχνης οι ΕσΣ να μιλήσουν για όσα η κοινωνία 
τους απαγορεύει. Η χρήση των τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι 
αδιαμφισβήτητα σημαντικά εργαλεία συνηγορίας και ενδυνάμωσης των ΕσΣ και άλλων 
περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, ειδικά εφόσον διασφαλίζεται η ισότιμη συμπερίληψη 
τους. 

 Εν κατακλείδι, η εκούσια εργασία στο σεξ και η εξαναγκαστική πορνεία είναι έντονα 
αμφιλεγόμενα και στις μέρες μας ακόμα δυσεπίλυτα, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα στην Ελλάδα 
και διεθνώς με τραγικές συνέπειες για τους ανθρώπους, κυρίως τις γυναίκες, που εργάζονται στο σεξ. 
Η πολυθεματική προσέγγισή τους περιλαμβάνοντας ζητήματα πρόληψης, προστασίας, 
ενδυνάμωσης, ένταξης και συνηγορίας σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο είναι ίσως ο 
μόνος τρόπος για την αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων, την εξάρθρωση των 
κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων, αλλά και την κοινωνική ένταξη και την ισότητα όσων εκούσια 
εργάζονται στο σεξ. 
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Περίληψη 
Η οικονομική κρίση και η προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μετέβαλε ριζικά το πολιτικό προσκήνιο της Ελλάδας, και κατά 
συνέπεια τα αντικείμενα μελέτης του χώρου της Πολιτικής Επικοινωνίας. Η λήψη μέτρων λιτότητας, 
η πάροδος ενός δημοψηφίσματος, η ανάδειξη ενός αριστερού κόμματος ως κυβερνόν κόμμα, η πιστή 
αντιπολίτευση και η εμφάνιση ενός ακροδεξιού κόμματος εντός της Βουλής είναι ορισμένα μονάχα 
από τα στοιχεία που συνέθεσαν το ιστορικό συγκείμενο ανάπτυξης του κοινοβουλευτικού λόγου. 
Στερεοτυπικά δίπολα αντιπαράθεσης (π.χ.δίπολο δικομματισμού) στην ιστορία του ελληνικού 
πολιτικού γίγνεσθαι επανεξετάστηκαν υπό το πρίσμα της μνημονιακής εμπλοκής, το οποίο έδωσε 
πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη Αd Ηominem επιχειρημάτων. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη 
χρήση των Αρνητικών Ηθοτικών Επιχειρημάτων και τη συστηματική αξιοποίησή τους ως αναλυτικά 
εργαλεία για τη διερεύνηση του σύγχρονου ελληνικού κοινοβουλευτικού λόγου, λαμβάνοντας υπόψη 
τόσο την έννοια του Ήθους από τον κλάδο της Ρητορικής Κριτικής όσο και την έννοια του 
Αρνητισμού από τον κλάδο της Στρατηγικής Πολιτικής Επικοινωνίας. Η έρευνα διεξάγεται στο 
επίσημο έγγραφο της κοινοβουλευτικής συζήτησης περί ψήφισης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 
Οικονομικών, με θέμα «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016». Η 
καταγραφή των αρνητικών ηθοτικών επιχειρημάτων πραγματοποιείται στο λόγο του Μεϊμαράκη 
Ευάγγελου-Βασιλείου, μέλος της Νέας Δημοκρατίας. 

 
Λέξεις κλειδιά: Αρνητικό Ηθοτικό Επιχείρημα, Ρητορική Κριτική, Στρατηγική Πολιτικής 

Επικοινωνίας, Αρνητισμός 
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Εισαγωγή 
 Το Αρνητικό Ηθοτικό Επιχείρημα (Negative Ethotic Ad Hominem Argument) αποτελεί 

«πρωτογενή προσωπική επίθεση ή αντίκρουση ενός επιχειρήματος δια της αντεπιθέσεως στο 
πρόσωπο που το εκφέρει» (Σαμαράς, κ.ά., 2015, σ.57·Κολοβός κ.ά., 2017, σ.325). Πρόκειται για 
εκείνο το είδος επιχειρήματος, στο οποίο στόχος είναι η αφαίρεση αξιοπιστίας εκ των 
συμπερασμάτων του αντιπάλου, μέσω επίκλησης στο ήθος του (Briton,1985). Δε θεωρείται 
οποιαδήποτε μομφή ή κατηγορία για τον χαρακτήρα κάποιου Αρνητικό Ηθοτικό Επιχείρημα. Οι 
επιθέσεις αυτές εστιάζουν στην προσωπικότητα του αντιπάλου, στην κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται, στις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του, στην αντίφαση προηγούμενων τοποθετήσεων και 
τωρινών, στην ανακολουθία λόγων και έργων, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την 
επιχειρηματολογία του (Walton, 1998).  

1  Θεωρητικό πλαίσιο 
Το Αρνητικό Ηθοτικό Επιχείρημα (εφεξής ΑΗΕ) επιτίθεται στην πηγή ενός επιχειρήματος 

παρά στο προτασιακό περιεχόμενο του επιχειρήματος αυτού, επιτρέποντας έτσι τη μεταβολή της 
στάσης απένταντι στην πηγή/ήθος του πομπού αναλόγως την επικοινωνιακή πράξη (Souder et al., 
2012). Όπως πολύ εύστοχα δηλώνει ο Walton (στο Σαμαράς κ.ά., σ.58), «το ΑΗΕ είναι συχνά η 
άμεση ή η αμυντική απάντηση σε κάθε νέο επιχείρημα σε ένα συγκρουσιακό και πολωμένο θέμα, 
ιδιαίτερα όταν τα ενδιαφέροντα μέρη απειλούνται και τα συναισθήματα εκτοξεύονται επί του 
ζητήματος». Αν και τα ΑΗΕ στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζονται ως λογικές πλάνες (fallacies), 
στην πραγματικότητα δύνανται πολλές φορές να θεωρηθούν λογικά ή να αξιολογηθούν απλώς ως 
ανεπαρκώς υποστηριζόμενα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρώτη περίπτωση είναι να έχουν 
χρησιμοποιηθεί στο κατάλληλο περικείμενο, ενώ για τη δεύτερη να γίνεται διαφοροποίηση του όρου 
«αδύναμο» επιχείρημα και «λογικά ανακόλουθο» επιχείρημα/σοφιστεία (Walton, 2002). 

 Η ανάλυση του χαρακτήρα ως ηθική έννοια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επιχειρηματολογία και στη διακριτή ανάλυση της τυπολογίας των ΑΗΕ. Άλλωστε, «και η αξιοπιστία 
είναι πολλές φορές πολύ σημαντική ως αιτία για την αποδοχή ενός ισχυρισμού» (Walton, 2004, 
σ.361), ιδιαίτερα στον πολιτικό λόγο όπου αποδοχή μίας πρότασης και ηθοτική θεώρηση 
συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Ο ομιλητής πέρα από τον Λόγο και την πρόκληση του Πάθους στο 
ακροατήριο, δομεί και το Ήθος του, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της επίθεσης στο Ήθος του 
αντιπάλου, προσδίδοντάς του δυναμική πειθούς.  

 Για την Πολιτική Επικοινωνία, τα ΑΗΕ είναι μία μορφή ρητορικής στρατηγικής, όπου αφενός 
το Ήθος εκλαμβάνεται ως μία κατασκευή αξιόπιστης εικόνας διά του λόγου, κι αφετέρου ο 
αρνητισμός χρησιμοποιείται εμπρόθετα με τη μορφή επίθεσης στην αξιοπιστία του αντιπάλου. Η 
κριτική, η οποία ασκείται στον αντίπαλο συνδέεται αρκετές φορές με την απόδοση αιτιότητας 
(Σαμαράς κ.ά, 2015).  

2  Τυπολογία των Αρνητικών Ηθοτικών Επιχειρημάτων 
 Οι ιστορικές ρίζες των Ad Hominem επιχειρημάτων ξεκινούν από τον Αριστοτέλη και τις 

μεσαιωνικές πραγματείες έως τον John Locke και τον Galileo Galilei (Walton, 2000). Ωστόσο, ακόμη 
στον επιστημονικό χώρο υπάρχει μία ετυμολογική σύγχυση σχετικά με τον όρο «ad hominem» και 
την ταξινόμηση των υπο-τύπων. Η τυπική δομή ενός ηθοτικού επιχειρήματος είναι: 

 Μείζων προκείμενη: Εάν ο Χ είναι άτομο καλού ηθικού παραστήματος, τότε αυτό που 
ισχυρίζεται ο Χ θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ως πιο εύλογο. 

 Ελάσσων προκείμενη: Ο Χ είναι άτομο καλού ηθικού παραστήματος. 
 Συμπέρασμα: Συνεπώς, ότι ισχυρίζεται ο Χ θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό ως πιο εύλογο 

(Walton,1998, σ.231). Ο Walton D. (1998) στο βιβλίο του Ad Hominem Argument καταφεύγει στη 
διάκριση βασικών κατηγοριών ΑΗΕ. Το συγκεκριμένο ταξινομικό σύστημα θα αποτελέσει βάση της 
παρούσας ανάλυσης:  
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 Τα Γενικευμένα ή Άμεσα (Abusive Ad Hominem) τα οποία αποτελούν την απλή και 
χαρακτηριστική μορφή ΑΗΕ. Η τυπική του δομή είναι: 
Μείζων προκείμενη: Ο Χ είναι άτομο «κακού» χαρακτήρα. 
Συμπέρασμα: Συνεπώς, το επιχείρημα του Χ δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό (Walton, 1998, 
σ.249). 

 Τα συγκεκριμένα ΑΗΕ χωρίζονται σε υποκατηγορίες: α) Εκ Φιλαληθείας, β) Εκ Συνέσεως, 
γ) Εξ Αντιλήψεως, δ) Εκ Γνωσιακών Ικανοτήτων, ε) Εξ Ηθικής Συγκροτήσεως. Η παραπάνω 
κατηγοριοποίηση διαμορφώνεται με βάση το περιεχόμενο της κατηγορίας βάσει την οποίας 
προκύπτει ο «κακός χαρακτήρας». 

 Τα Εκ των Περιστάσεων (Circumstantial Ad Hominem), τα οποία μεταβιβάζουν την εστίαση 
της ρητορικής επίθεσης από το ήθος του αντιπάλου στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 
πομπός, σε συγκεκριμένες πράξεις ή χαρακτηριστικά. Η τυπική του δομή είναι: 
Μείζων προκείμενη: Ο Χ υποστηρίζει το επιχείρημα Α. 
Ελάσσων προκείμενη: Ο Χ έχει διαπράξει μία ενέργεια ή μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες 
δείχνουν ότι έχει έργω δεσμευθεί σε πρόταση αντίθετη της Α. 
1οΣυμπέρασμα: Συνεπώς, ο Χ είναι άτομο «κακού» χαρακτήρα. 
2οΣυμπέρασμα: Συνεπώς, το επιχείρημα του Χ  δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτό (Walton, 2000, 
σ.105). 

Τα συγκεκριμένα ΑΗΕ χωρίζονται σε υποκατηγορίες: α) Εκ της Πραγματιστικής 
Ανακολουθίας, β) Εκ της Ανακολουθίας των Δεσμεύσεων, γ) Εν τη Στενή Εννοία εκ των 
Περιστάσεων (Σαμαράς κ.ά., 2015, σ.67-68).  

 Τα Εκ της Μεροληψίας (Bias Ad Hominem), τα οποία βασίζονται στην έννοια της 
μεροληψίας. Το επιχείρημα αξιολογείται στη βάση της αναζήτησης της αλήθειας και στο 
βαθμό της δογματικής θεώρησης μιας πρότασης από τον πομπό, ο οποίος στρεβλώνει την 
αντικειμενότητα. Η τυπική του δομή είναι: 
Μείζων προκείμενη: Ο Χ, ο υποστηρικτής της άποψης α μεροληπτεί. 
Ελάσσων προκείμενη: Η μεροληψία του Χ συνιστά αποτυχία να συμμετάσχει σε έναν 
αμερόληπτο και αντικειμενικό διάλογο (Δ) που αναζητά την αλήθεια και στα πλαίσια του 
οποίου να προκύπτει η άποψη α. 
1ο Συμπέρασμα: Συνεπώς ο Χ είναι «κακός». 
2ο Συμπέρασμα: Συνεπώς τα λεγόμενα του Χ δεν θα πρέπει να θεωρηθούν τόσο αξιόπιστα 
όσο εάν δεν είχε την μεροληψία (Walton, 1998, σ.228). 

Τα συγκεκριμένα ΑΗΕ χωρίζονται σε υποκατηγορίες: α) Εκ Παγιωμένης Μεροληψίας, β) Εκ 
της Παγιωμένης Μεροληψίας ένεκα Συμμετοχής σε Ομάδα. (Σαμαράς κ.ά., 2015, σ.74-75).  

 Το «Κι Εσύ Επίσης» (Tu Quoque Ad Hominem) είναι η χρήση ενός ΑΗΕ ως απάντηση σε ένα 
άλλο ΑΗΕ. Η τυπική του δομή είναι: 
Α. Θέση - Κατηγορία:  Είσαι ένας «κακός» άνθρωπος ( άλλα λες και άλλα κάνεις, άλλα λες 
την μία και άλλα την άλλη, καθοδηγείσαι από μεροληψίες κ.λπ.) και κατά συνέπεια τα 
επιχειρήματά σου δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά. 
Β. Αντίκρουση - Απάντηση: Είσαι τα ίδια και χειρότερα και συνεπώς το αρνητικό ηθοτικό 
επιχείρημα που χρησιμοποιείς εναντίον μου δεν έχει καμία αξιοπιστία (Walton, 1998, σ.235). 

 Το Εξ Εξισορροπήσεως των Λαθών (The Two Wrongs Ad Hominem) είναι πανομοιότυπο με 
το προηγούμενο. Η τυπική του δομή είναι: 
Α. Θέση - Κατηγορία: Έχεις διαπράξει ηθικά κολάσιμες/καταδικαστέες/ εσφαλμένες πράξεις 
(και ακολουθεί η περιγραφή της πράξης). 
Β. Αντίκρουση - Απάντηση: Είσαι τα ίδια και χειρότερα, γιατί έχεις επίσης διαπράξει ηθικά 
κολάσιμες/καταδικαστέες/εσφαλμένες πράξεις (ακολουθεί η περιγραφή μία πράξης που 
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συνήθως είναι διαφορετικού τύπου από την αρχική κατηγορία αλλά εξίσου μεμπτή)(Walton, 
1998, σ.236). 

 Αξίζει να επισημανθεί ότι το ταξινομικό σύστημα του Walton συναντάται βιβλιογραφικά και 
στο (Σαμαράς, 2017·Σαμαράς κ.ά., 2015, σ.62-77·Κολοβός κ.ά., 2017, σ.327-330). 

3  Μεθοδολογία της Έρευνας 
 Η έρευνα διεξάγεται στο επίσημο έγγραφο της κοινοβουλευτικής συζήτησης περί ψήφισης 

του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού 
Οικονομικού Έτους 2016». Ως υλικό προς επεξεργασία χρησιμοποιούνται τα κοινοβουλευτικά 
πρακτικά, στα οποία οι καταχωρημένες πολιτικές ομιλίες αριθμούνται.  

 Η καταγραφή των αρνητικών ηθοτικών επιχειρημάτων πραγματοποιείται στον λόγο του 
Μεϊμαράκη Ευάγγελου-Βασιλείου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Χρησιμοποιείται η μέθοδος 
της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Το περιεχόμενο κάθε δήλωσης αναλύεται σε προκείμενες και 
συμπέρασμα και γίνεται ταυτοποίηση μέσω της αντιστοίχισης της δομής του επιχειρήματος με την 
τυπική δομή ενός ΑΗΕ. 

 Έπειτα από την ανάλυση των ΑΗΕ κι έχοντας αναδείξει τον τρόπο και τον βαθμό 
πειστικότητας του επιχειρήματος, επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση του κατά πόσο ήταν αδύναμο ή 
ισχυρό το επιχείρημα υπό το πρίσμα του κριτικού ελέγχου (critical questioning) «ώστε να 
διευκρινιστεί η ορθότητά του, καθώς και η επίδραση που έχει η χρήση του στη συγκρότηση μίας 
λειτουργικής δημόσιας σφαίρας» (Σαμαράς κ.ά., 2015, σ.58). 

4  Αναλυτική Παρουσίαση των ΑΗΕ 
 Η εστίαση πραγματοποιείται στα επιχειρήματα που έχουν κεντρικότητα στην ομιλία. 

Επιλέγεται ένα επιχείρημα-παράδειγμα ανά είδος προς ανάλυση και σχολιασμό, ανεξαρτήτως 
συχνότητας εμφάνισής του.  

 Εκ Φιλαληθείας (From Veracity) 
Αποτελεί υπο-κατηγορία των Γενικευμένων ΑΗΕ κι ακολουθεί την ίδια δομή, μόνο που εδώ ο 

«κακός» χαρακτήρας του Χ συνιστάται στο ότι δεν θεωρείται φιλαλήθης ή θεωρείται εκ συστήματος 
ψεύτης (Walton, 1998, σ.215). Παρατίθεται ένα Εκ Φιλαληθείας ΑΗΕ με στόχο την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.  

 «Όμως, ξέρουμε και κάτι ακόμα. Ξέρουμε ότι ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίχτηκαν τελικά σε 
ψέματα. Στηρίχθηκαν σε μύθους, και οι μύθοι καταρρέουν. Στηρίχθηκαν σε μια πολιτική απάτη, και η 
απάτη αποκαλύπτεται. Και αυτό γίνεται από την επόμενη των εκλογών. Αυτό γίνεται με τα νομοσχέδια 
που φέρατε μέχρι σήμερα. Αυτό γίνεται προπάντων με τον προϋπολογισμό.» 

Ο Τσίπρας λειτουργεί τόσο ως πρόσωπο όσο και ως προσωποποίηση της κυβέρνησης. Ο 
βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προβαίνει σε αξιολογικού τύπου χαρακτηρισμούς, 
δομώντας τη δική του οικολογία (ψέματα, μύθοι, απάτη, πολιτική απάτη κ.ά.) 

Η τυπική δομή του επιχειρήματος είναι η εξής: 
Μείζων Προκείμενη: Όποια κυβέρνηση στηρίζει την πολιτική της σε ψέματα, αφηγήματα και 

απάτες είναι μη φιλαλήθης. 
Ελάσσων Προκείμενη: Η κυβέρνηση Τσίπρα είναι μη φιλαλήθης, αφού δεν είπε την αλήθεια περί 

ψήφισης μνημονιακών μέτρων. 
Συμπέρασμα: Άρα, όσα λέει η κυβέρνηση Τσίπρα θα πρέπει να απορριφθούν. 

 Εκ Συνέσεως (From Prudence) 
Αποτελεί υπο-κατηγορία των Γενικευμένων ΑΗΕ κι ακολουθεί την ίδια δομή. O «κακός» 

χαρακτήρας έγκειται στην έλλειψη συνετής κρίσης του Υποκειμένου (Walton, 1998, σ.215). 
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«Το κόστος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της διακυβέρνησής σας αυτούς τους μήνες είναι πάρα 
πολύ μεγάλο. Είναι δυσβάσταχτο. Δυστυχώς, πυροβολήσατε τα πόδια της χώρας. Αυξήσατε δραματικά 
και πάλι το δημόσιο χρέος. Εξαϋλώσατε τις τράπεζες πλήττοντας το δημόσιο, τους μετόχους, τους 
φορολογουμένους. Παραλύσατε την πραγματική οικονομία». 

Το επιχείρημα θέτει ως στόχο της επίθεσης την τωρινή κυβέρνηση. Η κατηγορία έγκειται στην 
έλλειψη συνετής πολιτικής σε θέματα οικονομικής φύσεως. Η κατηγορία έρχεται σε αντιδιαστολή 
με την αποτελεσματική προηγούμενη οικονομική πολιτική της Ν.Δ. ώστε να εγείρει εντονότερα το 
«ασύνετο» του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για να κατασκευάσει το αξιόπιστο ήθος της Ν.Δ μέσω της 
δαιμονοποιημένης ετερότητας. Πέρα από την αντίθεση, τον ίδιο στόχο πραγματώνει και η χρήση 
μεταφορικού λόγου. Η χώρα παρομοιάζεται με ένα σώμα που «είχε αρχίσει να στέκεται στα πόδια 
του» και «πήγαινε να περπατήσει», όπου η κυβέρνηση «πυροβολάει» τα πόδια του (πόδια= 
οικονομική ανάπτυξη).  

Σε γενικότερο πλαίσιο, το Εκ Συνέσεως ΑΗΕ αποτελεί αντιπροσωπευτικό ΑΗΕ των 
αντιπολιτευτικών λόγων. Συνιστά κοινό ρητορικό τόπο για τη διακομματική κριτική σε υψηλού 
ρίσκου διαπραγματευτικές τακτικές, όπως συνιστά στην εν προκειμένω περίπτωση η ψήφιση του 
κρατικού προϋπολογισμού (Σαμαράς κ.ά., 2015, σελ.64). 

Η τυπική δομή του επιχειρήματος είναι η εξής: 
Μείζων Προκείμενη: Εάν η κυβέρνηση «πυροβολάει» τα πόδια της χώρας (υφεσιακά 

δημοσιονομικά μέτρα) όταν εκείνη προσπαθεί να ορθοποδήσει (ανάκαμψη οικονομίας), δεν είναι 
συνετή. 

Ελάσσων Προκείμενη: Η κρίση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συνετή, αφού πράττει αυτά. 
Συμπέρασμα: Επομένως, όλα όσα λέει πρέπει να απορρίπτονται. 

 Εκ Γνωσιακών Ικανοτήτων (From Cognitive Skills) 
Αποτελεί υπο-κατηγορία των Γενικευμένων ΑΗΕ κι ακολουθεί την ίδια δομή. Ο «κακός» 

χαρακτήρας του Χ συνιστάται στο ότι έχει περιορισμένη ικανότητα για λογικούς συλλογισμούς 
(Walton, 1998, σ.215). 

«Σήμερα, όμως, με αυτόν τον προϋπολογισμό φαίνεται καθαρά πλέον η ανικανότητα της 
διακυβέρνησης από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι πέρα για πέρα 
αντιαναπτυξιακός, είναι υφεσιακός, κοινωνικά άδικος και αναποτελεσματικός. Δεν μας οδηγεί 
πουθενά. Μας βυθίζει ακόμα περισσότερο στο τέλμα. Και είναι έργο δικό σας, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι της συγκυβέρνησης». 

Στόχος της επίθεσης δεν είναι πλέον μονάχα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η συγκυβέρνηση. 
Η υπονόμευση των γνωσιακών ικανοτήτων του αντιπάλου στηρίζεται στην «ανικανότητά» του για 
σωστή διακυβέρνηση, αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί το θέμα της συγκεκριμένης 
κοινοβουλευτικής συζήτησης. Το Εκ Γνωσιακών Ικανοτήτων ΑΗΕ πραγματώνεται μέσω της 
ανάδειξης του λάθους (ο προϋπολογισμός) και η ρητορική πράξη ολοκληρώνεται με άμεσο 
καταγγελτικό λόγο (Και είναι έργο δικό σας).Η δομή του επιχειρήματος είναι η εξής: 

Μείζων Προκείμενη: Όποια κυβέρνηση-συγκυβέρνηση δε μπορεί να λάβει μέτρα αναπτυξιακά 
και κοινωνικά δίκαια, έχει περιορισμένες γνωσιακές ικανότητες. 

Ελάσσων Προκείμενη: Η εν λόγω κυβέρνηση έχει περιορισμένη ικανότητα (ανικανότητα 
διακυβέρνησης) να κυβερνήσει και φέρει έναν αποτελεσματικό κρατικό προϋπολογισμό.  

Συμπέρασμα: Όσα λέει η κυβέρνηση και οι βουλευτές δεν πρέπει να θεωρούνται εύλογα, οδηγούν 
τη χώρα στο τέλμα. 

 Εξ Ηθικής Συγκροτήσεως (From Morals) 
 Αποτελεί υπο-κατηγορία των Γενικευμένων ΑΗΕ κι ακολουθεί την ίδια δομή. Ο «κακός» 

χαρακτήρας του Χ συνίσταται στο ότι έχει χαμηλές ηθικές προδιαγραφές, ηθικά κριτήρια (Walton, 
1998, σ.215). Το Εξ Ηθικής Συγκροτήσεως είναι ο συχνότερα εμφανιζόμενος τύπος ΑΗΕ στην 
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ομιλία του κ.Μεϊμαράκη, καθώς εμφανίζεται τέσσερις φορές με στόχο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 
Παρακάτω παρουσιάζεται το πιο αντιπροσωπευτικό απόσπασμα της ομιλίας: 

«Για να συνεννοηθούμε, λοιπόν! Η συνεννόηση ήταν και είναι δική μας αρχή. Η συνεννόηση, 
όμως, δεν γίνεται με κουτοπονηριές. Δεν γίνεται με ύβρεις και εκβιασμούς και να αποκαλείτε τους 
πολιτικούς Αρχηγούς «σκυλιά». Δεν υποκλέπτεται η συνεννόηση. Η συνεννόηση θέλει αρχές και ήθος. 
Και αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έχει». 

Η πηγή της επίθεσης στοχεύει στην αποδόμηση του Ήθους της κυβέρνησης, κυρίως σε επίπεδο 
διακομματικών συνδιαλλαγών. Οι γλωσσικές επιλογές δεν είναι τυχαίες όσον αφορά την κατηγορία, 
ενώ η λέξη «συνεννόηση» (συνεχής επανάληψη: Για να συνεννοηθούμε, κ.ά.) χτίζει το πλαίσιο 
ανάπτυξης του ΑΗΕ. Η χρήση του είναι αμιγώς επιθετική κι ενισχύεται από τον καταγγελτικό λόγο 
του βουλευτή (Η συνεννόηση θέλει αρχές και ήθος. Και αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έχει).Η δομή του 
επιχειρήματος είναι η εξής: 

Μείζων Προκείμενη: Όταν μία κυβέρνηση υπονομεύει τη συνεννόηση των πολιτικών κομμάτων, 
στερείται ηθικής συγκρότησης. 

Ελάσσων Προκείμενη: Ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του κατέφυγε σε κουτοπονηριές, ύβρεις, 
εκβιασμούς και λεκτικές επιθέσεις προς τα άλλα πολιτικά κόμματα.  

Συμπέρασμα: Επομένως, όσα λέει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να θεωρούνται μη εύλογα. 

 Εκ της Πραγματιστικής Ανακολουθίας (Argument from Pragmatic Inconsistency) 
Αποτελεί υποκατηγορία των Εκ Περιστάσεων ΑΗΕ και ακολουθεί την τυπική δομή. Η επίθεση 

θέτει ως δέκτη την κυβέρνηση. Το επιχείρημα αναπτύσσεται επί τη βάση της ανακολουθίας 
υποσχέσεων-ενεργειών. Με άλλα λόγια, αντιδιαστέλλονται οι προεκλογικές δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
ως αντιπολιτευτικό κόμμα και το έργο του ως κυβερνητικό κόμμα, μέσα στον ευρύτερο ρητορικό 
τόπο της ομιλίας του κ.Μεϊμαράκη «αντιμνημονιακή ρητορική-μνημονιακή εμπλοκή της 
κυβέρνησης». 

«Πέρα από αυτά, αυξάνονται τόσο τα τέλη κυκλοφορίας όσο και οι τιμές των εισιτηρίων στις 
αστικές συγκοινωνίες. Από το «δεν πληρώνω» που ήσασταν καταλήξατε στο «πληρώστε ακόμα πιο 
πολλά, για να προχωράμε». 

Η δομή του είναι η εξής: 
Μείζων Προκείμενη: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μία πολιτική που επιβαρύνει τον ελληνικό 

λαό οικονομικά ώστε να πληρώσει ακόμη περισσότερα. 
Ελάσσων Προκείμενη: Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας το κίνημα «Δεν πληρώνω» είχε έργω 

δεσμευθεί προεκλογικά ότι ο λαός δε θα επιβαρυνθεί με αυξήσεις (7 φορές χρήση του ρήματος 
«αυξάνεται στο ευρύτερο απόσπασμα ..»), πράγμα το οποίο αντιβαίνει με όσα πράττει σήμερα. 

Συμπέρασμα: Ως εκ τούτου, οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να απορρίπτονται λόγω 
αντιδιαστολής δηλώσεων και έργων. 

 Εκ της Ανακολουθίας των Δεσμεύσεων (Argument From Inconsistent Commitment) 
Αποτελεί υποκατηγορία των Εκ Περιστάσεων ΑΗΕ και ακολουθεί την τυπική δομή.

 «Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι όταν ψηφίζαμε στις 14-15 Αυγούστου τη συμφωνία, μας λέγατε 
ότι τα νέα μέτρα που θα έρθουν θα έχουν κοινωνικό πρόσημο, ότι θα έχουν κοινωνική δικαιοσύνη; Και 
τώρα τι κάνετε; Στην αρχή ψηφίσατε νόμο που θα έδινε 200 εκατομμύρια ευρώ για την ανθρωπιστική 
κρίση. Τα κάνατε 100 εκατομμύρια. Σχεδιάζετε και να τα μειώσετε». 

Η ανακολουθία βάση της οποίας διαμορφώνεται το συγκεκριμένο ΑΗΕ παρουσιάζει 
ομοιότητες με το Εκ της Πραγματιστικής Ανακολουθίας, όπου και στα δύο στόχος είναι να αυξηθεί 
η διασύνδεση του κόμματος με αρνητικά στοιχεία του παρελθόντος. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
κατηγορείται για μη συμπόρευση δεσμεύσεων και πράξεων όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση και 
για αθέτηση συμφωνηθέντων όρων. Η διαφορά με το Εκ της Πραγματιστικής Ανακολουθίας εδώ 
έγκειται στη βαθμίδα του παρελθόντος: στο μεν αποτελεί σημείο αναφοράς της αντιδιαστολής η 
προεκλογική περίοδος (ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολιτευτικό κόμμα), ενώ στο δε η συμφωνία του Αυγούστου 
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(ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνητικό κόμμα). Όπως και να ’χει ενεργοποιούνται επίπεδα αρνητισμού.Η τυπική 
δομή είναι η εξής: 

Μείζων προκείμενη: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευθεί ότι τα νέα μέτρα θα έχουν κοινωνικό 
πρόσημο. 

Ελάσσων προκείμενη: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται στη συμφωνία του Αυγούστου, η οποία 
εμπερικλείει μειώσεις όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση (=πρόταση αντίθετη σε σχέση με τη λήψη 
μέτρων κοινωνικού προσήμου).  

Συμπέρασμα: Συνεπώς, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές. 

 Εκ Παγιωμένης Μεροληψίας Ένεκα Συμμετοχής σε Ομάδα (The Poisoning the Well by 
Alleging Group Bias Argument) 

Αποτελεί υπο-τύπο των Εκ Μεροληψίας ΑΗΕ, με την παγίωση να εμφανίζεται εντονότερα και 
την τάση για αποκλεισμό από συζήτηση ισχυρότερα. Πρόκειται για το δεύτερο ως προς τη συχνότητα 
ΑΗΕ που χρησιμοποιεί η πηγή της επίθεσης. Ακολουθεί επιλογικό επιχείρημα του κ.Μεϊμαράκη, το 
οποίο εμφανίζεται ελαφρώς παραλλαγμένο και σε άλλο σημείο της ομιλίας, με στόχο την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ.  

«Είναι προϋπολογισμός που αποκαλύπτει την απάτη που στήσατε προεκλογικά και τώρα θα την 
πληρώσετε. Είναι προϋπολογισμός της νεοφιλελεύθερης ανάλγητης Αριστεράς που εκπροσωπείτε και 
εμείς δεν τον ψηφίζουμε!»   

Ο ομιλητής δεν αντιπαραβάλλει δεσμεύσεις με πράξεις, αλλά μέσω της χρήσης της λέξης «της 
Αριστεράς» οριοθετεί τον αντίπαλο ως ετερότητα στη βάση του διαφορετικού ιδεολογικού 
προσανατολισμού και επισυνάπτει αρνητικά χαρακτηριστικά πάνω σε αυτή την ετερότητα. Είναι 
άξιο επισήμανσης το γεγονός ότι ο βουλευτής της Ν.Δ. προβάλλει τον νεοφιλελευθερισμό με 
αρνητικό πρόσημο, στοχεύοντας στην αποδόμηση της ιδεολογικής ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια 
στιγμή που η Νέα Δημοκρατία θεωρείται φιλελεύθερο κόμμα. Η τυπική δομή του επιχειρήματος είναι 
η εξής: 

1ηΠροκείμενη: Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι είναι αριστερό κόμμα, ωστόσο προβαίνει σε πολιτική 
νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα. 

2ηΠροκείμενη: Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί πολιτικό κόμμα εν περίοδο διακυβέρνησης. 
3η Προκείμενη: Όπως είναι γνωστό, είναι κόμμα, το οποίο υιοθετεί μία μεροληπτική στάση στο 

διάλογο, υποστηρίζοντας αποκλειστικά ό,τι συμφέρει τη δική του οπτική. 
Συμπέρασμα: Συνεπώς, δε μπορεί κανείς να εμπλακεί σε μία κριτική κι ανοικτή συζήτηση ενός 

θέματος με μέλος του κόμματός του, και κατά συνέπεια δεν αξίζει καν να δηλώσεις υποστήριξη σε αυτό 
ως προς την ψήφιση του οικονομικού προϋπολογισμού. 

 «Κι Εσύ Επίσης» (The Tu Quoque) 
Πρόκειται κατ’ουσίαν για τη χρήση ενός ΑΗΕ ως απάντηση σε ένα άλλο ΑΗΕ. Η δομή 

εμφανίζεται σε προηγούμενο κεφάλαιο. 
«Είναι ή δεν είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αλλιώς μας τα λέγατε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης που ψηφίζαμε το πρόγραμμα; Και εμείς δεν ψηφίσαμε μέτρα. Τα μέτρα είναι 
δικά σας. Πάψτε πλέον να το ισχυρίζεστε αυτό. Εμείς ψηφίσαμε στόχους και χρονοδιάγραμμα.» 

Στο «Κι εσύ επίσης» ΑΗΕ που εμφανίζεται στην παρούσα ομιλία, η θέση-κατηγορία του δέκτη 
υποννοείται από τα λεγόμενα της πηγής της επίθεσης εμμέσως (Πάψτε πλέον να το ισχυρίζεστε αυτό) 
και εκ των αντιθέτων (Και εμείς δεν ψηφίσαμε, Εμείς ψηφίσαμε..). Το επιχείρημα κινητοποιείται σ’ 
ένα παίγνιο απόδοσης υπαιτιότηταςκαι με στρατηγικό σχεδιασμό από μέρους Ν.Δ. την ανάδειξη των 
λανθασμένων πολιτικών χειρισμών του ΣΥΡΙΖΑ, σε μία διαρκή προσπάθεια αποκατάστασης της 
εικόνας του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό το λόγο, και σε γλωσσικό επίπεδο, 
δημιουργείται ένα παίγνιο μέσω της αναπλαισίωσης των όρων «μέτρα», «στόχοι», «σχεδιάγραμμα». 
Η τυπική δομή του επιχειρήματος είναι η εξής: 
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Α. Θέση-Κατηγορία: Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι η Ν.Δ. κατέφυγε στην ψήφιση των μέτρων 
λιτότητας κι είναι (συν)υπεύθυνη. 

Β. Αντίκρουση-Απάντηση (α): Η Ν.Δ. ψήφισε απλώς στόχους και σχεδιαγράμματα κι όχι μέτρα. 
Αντίκρουση-Απάντηση (β): Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα ίδια και χειρότερα, αφού τα μέτρα εν τέλει είναι 

δικό του δημιούργημα.  

5  Συμπεράσματα  
 Το περικείμενο στο οποίο εντάσσεται ο λόγος προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις, 

δημιουργώντας ένα πλαίσιο με αυξημένη χρήση ΑΗΕ. Τα ΑΗΕ στην πλειψηφία τους έχουν ως στόχο 
επίθεσης την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες προσανατολίζονται στον 
Τσίπρα ως προσωποποίηση του κόμματος και στη συγκυβέρνηση ΑΝΕΛ ως συνυπαίτια δύναμη. Δε 
γίνεται καμία αναφορά σε άλλα πολιτικά κόμματα,στους θεσμούς, ούτε στον ξένο παράγοντα. 

 Η μνημονιακή μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ και η επίτευξη συμφωνίας με αποδοχή του 
Μνημονίου δημιουργεί τις συνθήκες για ανάδειξη του διπόλου «αντιμνημονιακή ρητορική-
μνημονιακή εμπλοκή», πάνω στο οποίο αναπτύσσει η Ν.Δ. τις κατηγορίες της. Ο στόχος δε 
διαφοροποιείται ιδιαίτερα, κι άρα το παραπάνω δίπολο χρησιμοποιείται στερεοτυπικά ως ρητορικός 
τόπος.  

 Η χρήση των ΑΗΕ έρχεται σε απόλυτη συμπόρευση με τον αντιπολιτικό λόγο και τον 
στρατηγικό σχεδιασμό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σε μία προσπάθεια να καταλαγιάσει τη 
δική της προϋπάρχουσα φήμη περί μνημονιακής πολιτικής και να αποκαταστήσει την εικόνα της. Ο 
κ.Μεϊμαράκης προσπαθεί να δομήσει το προφίλ του κόμματός του σε συνεχή αντιδιαστολή με τη 
δαιμονοποιημένη ετερότητα. Στην προσπάθεια ανάδειξης της ασυνέπειας του κυβερνητικού έργου, 
η Ν.Δ. υιοθετεί στάση επιθετική. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εστίαση της επίθεσης 
μονάχα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, οριοθετεί ξεκάθαρα τον αντίπαλο αλλά και το εύρος και το είδος 
της αντιπαλότητας, γεννώντας κατά συνέπεια υψηλά επίπεδα αρνητισμού. Επίσης, εκλείπει τελείως 
η χρήση στρατηγικών απολογίας. 

 Το ιστορικό συγκείμενο μετάβασης του ΣΥΡΙΖΑ σε μνημονιακή πολιτική ενεργοποιεί 
διαδικασίες αναπλαισίωσης και ανανοηματοδότησης των γεγονότων. Τόσο η ερμηνευτική 
πλαισίωση όσο και η μικροκομματική ρητορική διαμορφώνονται στη βάση αυτού. Σε επίπεδο 
διακομματικό, οι πόλοι του συστήματος δεν οργανώνονται με βάση το παλαιό δικομματικό καθεστώς 
και την αρνητικότητα πριν και μετά κρίσης (Samaras et al., 2013). Να προστεθεί ότι σε όλο το φάσμα 
της κοινοβουλευτικής ομιλίας, η θεματολογία παραμένει σε ενδοκρατικό επίπεδο, χωρίς καμία 
αναφορά σε διακρατικό ή διαλεκτική ενδοκρατικού με διακρατικό (Σαμαράς κ.ά., 2017).  

 Επιπροσθέτως, κινητοποιούνται συνεχώς και παίγνια απόδοσης ευθυνών με στόχο την 
ανάδειξη των πολιτικών ατοπημάτων της κυβέρνησης. Αυτό δεν αποτελεί απόρροια της δυναμικής 
της αλληλεπίδρασης αλλά εμπρόθετο στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος της Ν.Δ. 
Άλλωστε, η απόδοση υπευθυνότητας για το κυβερνητικό έργο σε ένα κομματικοκεντρικό σύστημα, 
όπως το ελληνικό, είναι διαδικασία με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα (Σαμαράς κ.ά., 2008). Η 
απόδοση ευθύνης έρχεται σε άμεση συνάρτηση με την κινητοποίηση του χρόνου, η οποία θα εντείνει 
τη διασύνδεση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ με τα αρνητικά στοιχεία του παρελθόντος του. 

 Αποτελεί, πράγματι, σημείο προβληματισμού για την ελληνική πολιτική κουλτούρα η συχνή 
εμφάνιση του Εκ Παγιωμένης Μεροληψίας Ένεκα Συμμετοχή σε Ομάδα ΑΗΕ, το οποίο πυροδοτεί 
αρνητικούς ιδεολογικούς συνειρμούς, αλλά και η ευρύτατη χρήση των ΑΗΕ στο σύνολό της. Ο 
ελληνικός πολιτικός λόγος είναι κατεξοχήν κομματικοκεντρικός, με το κόμμα να κατέχει καίρια θέση 
στην πολιτική θεματολογία. Ένα τέτοιο επικοινωνιακό πλαίσιο, αναμφίβολα, θέτει προβληματισμούς 
για την ύπαρξη ενός εποικοδομητικού και ποιοτικού πολιτικού διαλόγου. 
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Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΕ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 
Βουλγαρίδου Μαρία  

Δρ Κοινωνική Λειτουργός - Παιδαγωγός 
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 
 

Περίληψη 
Οι σχέσεις γονέων παιδιών προσδιορίζονται και διαμορφώνονται από το ευρύτερο κοινωνικό 

– πολιτισμικό πλαίσιο, εντός του οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι γονικοί δεσμοί. Τα 
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα που βιώνουν οι οικογένειες προσφύγων και αιτούντων άσυλο 
στη χώρα υποδοχής, υπόκεινται σε ταχύτατες διεργασίες κοινωνικής αλλαγής και διαφοροποίησης, 
μεταξύ οποίων είναι και η επίδραση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Όπως διαφαίνεται 
στη διεθνή βιβλιογραφία, στις ανεπτυγμένες χώρες τα παιδιά, ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία, τείνουν 
να αντικαθιστούν την πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση με οικεία πρόσωπα με την διαδικτυακή 
συνδιαλλαγή διαμορφώνοντας ένα ιδιότυπο περιβάλλον επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Στην 
παρούσα έρευνα μελετάται το εάν και σε ποιο βαθμό, κατά την εκτίμηση των γονέων, έχουν 
εισβάλλει οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας στη ζωή των παιδιών - προσφύγων και πόσο 
έχει επηρεαστεί ο τρόπος ζωής του συνόλου της οικογένειας στις συνθήκες της προσφυγικής 
κατάστασης που βιώνουν.  

 
Λέξεις κλειδιά: σχέση γονέων - παιδιών, νέες τεχνολογίες, προσφυγική κατάσταση. 

Εισαγωγή 
Το διαδίκτυο διεθνώς έχει γίνει ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας κυρίως ανάμεσα στα 

νεαρά άτομα και σε πολλές περιπτώσεις ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων περιορίζεται σημαντικά 
στο πλαίσιο του κυβερνοχώρου. Instagram, Facebook, Twitter, Face-Time, Snapchat, Spotify, 
WhatsApp, Pinterest, Vimeo, Tinder, Vine και Skype αποτελούν παραδείγματα ιστοχώρων μέσα 
στους οποίους αναπτύσσεται η εφηβική κυρίως αλληλεπίδραση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανησυχίες 
των γονέων σχετικά με το χρονικό διάστημα που τα παιδιά περνούν στο διαδίκτυο αυξάνονται. 
Περισσότερο από 25% των γονέων στη Δυτική Ευρώπη ανησυχούν ιδιαίτερα για τη ευρύτατη χρήση 
του Διαδικτύου από τα παιδιά τους (Tur-Porcar, 2017).  

Για τις οικογένειες των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, η χρήση του διαδικτύου, κυρίως 
μέσα από το κινητό τηλέφωνο είναι ιδιαίτερα σημαντικής σπουδαιότητας και χρηστικότητας ενώ η 
συσχέτιση μεταξύ τεχνολογιών διαδικτύου και μετανάστευσης, αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος για 
την επιστημονική έρευνα, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα (Lim, Bork-Hueffer & Yeoh, 2016· 
Madianou & Miller, 2011· Oiarzabal & Reips, 2012· Witteborn, 2015).  

Η διαδικτυακή επικοινωνία έχει βελτιώσει σημαντικά τη δυνατότητα μεταναστών/ιών και 
προσφύγων να έχουν συχνή και ποιοτική επικοινωνία με τις κοινότητες καταγωγής τους και άλλα 
μέλη της οικογένειάς τους στην χώρα προέλευσής τους αλλά και ανά τον κόσμο (Gifford & Wilding, 
2013· Hunter, 2015). Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών φαίνεται να έχουν εισβάλλει 
σημαντικά στη ζωή των προσφύγων, βοηθώντας στην αντιμετώπιση των περίπλοκων και συχνά 
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σκληρών συνθηκών που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα αυτών χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής 
(Charmarkeh, 2013· Gordano Peile & Ros Hijar, 2016· Harney, 2013· Leung, 2011· Platt, Yeoh, 
Acedera, Baey & Lam, 2016· Witteborn, 2012). Το ίδιο συμβαίνει και στους προσφυγικούς 
πληθυσμούς που διαβιούν σε Δομές Φιλοξενίας (Maitland & Xu, 2015· Wall, Campbell & Janbek, 
2017), παρά το γεγονός ότι η ενσωμάτωση των smartphones και των ψηφιακών μέσων στην 
καθημερινή ζωή τους είναι ένα νέο φαινόμενο και αφορά κυρίως τους πρόσφυγες στις δυτικές χώρες, 
όπου η πρόσβαση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι τεχνικά αξιόπιστη και προσιτή οικονομικά.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σημαντικής ψυχολογικής και ουσιαστικής χρήσης του 
διαδικτύου, είναι φυσική συνέπεια τα προσιτά και εύχρηστα κινητά τηλέφωνα νέας τεχνολογίας να 
αποτελούν πόλο έλξης για τα παιδιά, δεδομένου ότι προσφέρουν πέρα από τη δυνατότητα 
επικοινωνίας με συγγενείς και άλλα οικεία άτομα και πολλές ευκαιρίες για παιχνίδια και διασκέδαση 
από τα οποία είναι στερημένα. Προϊούσης της ηλικίας των παιδιών προσφύγων, το κινητό τηλέφωνο 
αποκτά και νέες διαστάσεις, αφού καθίσταται το βασικό μέσον επικοινωνίας με συνομηλίκους αλλά 
και πηγή ενημέρωσης και πληροφοριών για την κοινωνία της χώρας υποδοχής. Είναι επακόλουθο 
συνεπώς η ενασχόληση με το κινητό τηλέφωνο και τις δυνατότητές του, να απορροφά ένα σημαντικό 
μέρος του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, εφηβικής κυρίως ηλικίας, τα οποία βιώνουν πολλούς 
χωροταξικούς, πολιτισμικούς και άλλους περιορισμούς, ως μέλη των προσφυγικών πληθυσμιακών 
ομάδων, είτε διαβιούν σε Δομές Φιλοξενίας είτε στον αστικό ιστό. Τίθεται συνεπώς το ερώτημα πόσο 
και με ποιον τρόπο αυτή η διαφαινόμενη εκτεταμένη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους/ τις 
εφήβους επηρεάζει την ποιότητα της σχέσης και της επικοινωνίας τους με τους γονείς τους.  

 Η έρευνα 
Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από τον Δεκέμβριο 2019 έως τον Φεβρουάριο 2020 εντός του 

Κέντρου Φιλοξενίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο Σχιστού, (Κ.Φ. Σχιστού), επεξεργάζεται 
ποιοτικά δεδομένα προερχόμενα από ανοικτές ερωτήσεις σε 10 αφγανικής καταγωγής γυναίκες - 
γονείς παιδιών ηλικίας 12- 15 ετών, 6 γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών και 4 γυναίκες 
που διαβιούν μαζί με τους συζύγους τους και τα παιδιά τους. Οι ερωτώμενες συμμετείχαν στην 
έρευνα απαντώντας στα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα:  

 Εάν και πώς θεωρούν ότι τα παιδιά τους επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες (το κινητό) 
και πόσο αυτή η επιρροή αλλάζει τη σχέση μεταξύ των μελών της οικογένειας; 

 Πόσο επηρεάζει η χρήση του κινητού την έκφραση και το περιεχόμενο της γονικής μέριμνας 
και πόσο έχει διαφοροποιηθεί στη χώρα υποδοχής; 

Μεθοδολογία της έρευνας 
Η έρευνα χρησιμοποιεί ποιοτική μεθοδολογία και εστιάζει στην ανάδειξη, περιγραφή και 

κατανόηση των αντιλήψεων των γονέων παιδιών – προσφύγων 10-15 ετών, σχετικά με την επιρροή 
των νέων τεχνολογιών στη σχέση τους με τα παιδιά τους. Η περιγραφή και απεικόνιση των 
αντιλήψεων των γονέων δεν αφορά μόνο στην απάντηση των ερωτημάτων αλλά και στην ανάκλαση 
των εσωτερικών σκέψεων που συνοδεύουν αυτές τις αντιλήψεις. Χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία 
«ομάδας εστίασης» και ομοιογενούς δείγματος (homogeneous sampling) καθώς και η στρατηγική 
της σκόπιμης δειγματοληψίας (purposeful ή αλλιώς purposive ή judgmental sampling) κατά την 
οποία προσεγγίζεται το δείγμα εκείνο του οποίου τα μέλη θα εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο 
τους σκοπούς και τα ερωτήματα της έρευνας ( Ίσαρη, & Πουρκός, 2015). 

Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων έγινε με τη χρήση ανοικτών απαντήσεων στις ερωτήσεις: 
 «Στη διάρκεια της ημέρας πόσο χρόνο βρίσκεται το παιδί σας με το κινητό του ή με άλλο 

ηλεκτρονικό μέσο, παίζοντας παιχνίδια, παρακολουθώντας κάτι ή επικοινωνώντας με άλλα άτομα;»  
«Έχει αλλάξει η συμπεριφορά του προς την οικογένεια και τι θα κάνατε εάν ήσασταν στη χώρα 

σας;»  
Οι ερωτήσεις ανταποκρίνονται στα απαραίτητα ερευνητικά κριτήρια καθώς είναι: α) 

διατυπωμένες με απλό και σαφή λόγο και είναι κατανοητές από τους γονείς, β) δεν έχουν όρους, 
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ειδικές έννοιες και ιδιωματισμούς, γ) είναι σύντομες και εμπεριέχουν έννοιες κατανοητές ώστε να 
μην παρανοούνται δ) εστιάζουν στο θέμα της έρευνας, ε) είναι συνδεδεμένες με τη βιωματική 
εμπειρία των ερωτωμένων, στ) είναι εννοιολογικά ανοικτές και επιτρέπουν στους/στις 
ερωτώμενους/νες να εκφράσουν χωρίς περιορισμούς την απάντησή τους, η) δεν κατευθύνουν 
σκόπιμα τις απαντήσεις (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σελ 98). 

Στη διαδικασία αξιοποίησης των δεδομένων έγινε διαχωρισμός και καταγραφή των 
απαντήσεων ανά ερώτηση και ακολούθως ανάλυση περιεχομένου δηλαδή, εντοπισμός, περιγραφή 
και «θεματοποίηση» των νοηματικών αναφορών που προέκυψαν από τις απαντήσεις των γονέων. 
Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, τα θέματα που αναδύονται στη θεματική ανάλυση «μπορεί να 
αφορούν α) ένα έκδηλο επίπεδο το οποίο εστιάζει στο ρητό ή επιφανειακό νόημα των δεδομένων, ή β) 
ένα λανθάνον και περισσότερο ερμηνευτικό επίπεδο το οποίο εστιάζει στα λανθάνοντα νοήματα και 
προϋποθέτει την πληρέστερη κατανόηση/ ερμηνεία του ερευνητή για τα λόγια των συμμετεχόντων» 
(Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σελ. 117). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο ανάλυσης 
των Braun & Clarke (2006) με τα εξής στάδια: 

1. Κατανόηση των λεκτικών - εκφραστικών δεδομένων, ανάδυση νοηματικών μοτίβων και 
αποτύπωση αρχικών σκέψεων. 

2. Δημιουργία βασικών κωδικών οι οποίοι να περιέχουν τη νοηματική απόδοση των λεχθέντων 
σε συντομία. 

3. Αναγνώριση και καταγραφή των «θεμάτων» που αναδύονται από τις απαντήσεις  
4. Αναζήτηση και επιβεβαίωση της ομοιογένειας και συνοχής των «θεμάτων» και ανίχνευση 

αρχικών ¨θεματικών χαρτών» 
5. Οριστικοποίηση του «θεματικού χάρτη» με όλα τα παρουσιαζόμενα «θέματα» 
6. Αποτύπωση, παρουσίαση και διάνθηση των αποτελεσμάτων με λεκτικές εκφορές των 

ερωτωμένων. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Η ανάγνωση και καταγραφή των απαντήσεων στις δυο ερωτήσεις έγινε με ενιαίο τρόπο, 

θεωρώντας τις απαντήσεις ως μη διακριτές μεταξύ τους αλλά ως συνιστώσες ενός ενιαίου θέματος. 
Στη συνέχεια αποδόθηκε σε κάθε απαντητική έκφραση, (στις επιμέρους αναζητήσεις των 
ερωτημάτων) ένας κωδικός, σχηματοποιώντας εννοιολογικούς προσδιορισμούς και δημιουργώντας 
συγκεκριμένες «μονάδες νοήματος» (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Από αυτή τη διεργασία προέκυψαν 
οι εξής κωδικοί: 

Ενασχόληση – Επικοινωνία – Πληροφόρηση – Αλλαγή στάσεων – Αποδυνάμωση γονικής 
ισχύος.  

Από τους κωδικούς αναδύθηκαν οι ακόλουθες μονάδες νοήματος:  
Κωδικός 1. Ενασχόληση:  
ημερήσια διάρκεια, διακοπή/ στρέβλωση καθημερινού κύκλου ζωής της οικογένειας, έλλειψη 

χρόνου για άλλες δραστηριότητες 
Κωδικός 2. Επικοινωνία:  
μειωμένη/ελλιπής αλληλεπίδραση με γονείς/ αδέλφια, αδυναμία ενημέρωσης σχετικά με άλλα 

άτομα επικοινωνίας, άγνοια περιεχομένου επικοινωνίας 
Κωδικός 3. Πληροφόρηση:  
γνώσεις σχετικά με την κοινωνία υποδοχής, ενημέρωση για «δικαιώματα παιδιών», γνωριμία 

με πολλά είδη επιθυμητών αγαθών 
Κωδικός 4. Αλλαγή στάσεων:  
υιοθέτηση νέων προτύπων συμπεριφοράς και εμφάνισης, εξοικείωση με διαφορετικά 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά, διαφοροποίηση αντίληψης έμφυλης ταυτότητας  
Κωδικός 5. Αποδυνάμωση γονικής ισχύος:  
αδυναμία επιβολής κυρώσεων, ανατροπή ισορροπιών/ ορίων εξουσίας, έλλειψη 

«υποχρεωτικότητας» στη συμμετοχή  
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Θεματική ανάλυση 
Από τους κωδικούς και τις νοηματικές μονάδες που σχηματίστηκαν διαμορφώθηκαν δύο 

θεματικές κατηγορίες ως συστάδες νοήματος, οι οποίες απαντούν στα τεθέντα ερωτήματα:  
Α) Ενασχόληση - Επικοινωνία – Πληροφόρηση 
Σε αυτή τη θεματική κατηγορία οι απαντήσεις των γονέων αναφέρονται στη διάρκεια 

ενασχόλησης των παιδιών τους με το κινητό (συνήθως) τηλέφωνο την οποία βρίσκουν υπερβολική 
και διαρκή, αναφέροντας ότι «όλη την ημέρα παίζει με το κινητό», «δεν σηκώνει τα μάτια από το 
κινητό», «σε μια μεριά όλη μέρα παίζει», «με το τηλέφωνο στο χέρι όλη την ώρα», «ξεχνάει να φάει 
και να πλυθεί», «δεν κοιμάται το βράδυ γιατί παίζει και κοιμάται την ημέρα». Τα ευρήματα είναι 
συμβατά και με άλλες έρευνες που αφορούν παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας, για τα οποία οι 
γονείς τους φαίνεται να έχουν παρόμοια αντίληψη για το χρόνο ενασχόλησής τους με κάποιο 
ηλεκτρονικό μέσο και στις οποίες διαφαίνεται ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό ελεύθερου χρόνου των 
εφήβων δαπανάται σε διάφορες «οθόνες» (Twenge, Martin & Campbell, 2018), δημιουργώντας 
ανησυχίες σχετικά με την επίδραση του χρόνου της οθόνης στη συνολική ψυχολογική τους ευεξία 
(Kardaras, 2017). 

Αυτή η συνθήκη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των 
παιδιών και των γονέων, αλλά και μεταξύ των μικρότερων ή και μεγαλύτερων αδελφών τους. Οι 
γονείς σχετικά με την επικοινωνία με τα παιδιά τους παρατηρούν ότι έχει σοβαρά προβλήματα πλέον 
λέγοντας: «μιλάει με φίλους και όχι με την οικογένεια», «του μιλάω αλλά δεν απαντά», «μιλάει 
συνέχεια με άλλα άτομα, όχι με εμένα». Όπως και με τα δεδομένα της προηγούμενης παραγράφου 
και αυτές οι επισημάνσεις συμφωνούν με ευρήματα άλλων ερευνών, στις οποίες αναφέρεται ότι η 
υπερβολική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση πολλών διαδικασιών 
επικοινωνίας που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ γονέων και παιδιών 
(Twenge & Cambell, 2018).  

Επιπλέον, ένα ακόμα δεδομένο που προκύπτει από την ενασχόληση των παιδιών με το 
διαδίκτυο είναι η διαφοροποίησή τους ως προς την πληροφόρηση. Τα παιδιά φαίνεται ότι 
ενημερώνονται για διάφορα ζητήματα, όπως απόψεις, συμπεριφορές, γεγονότα, ανεξάρτητα από τους 
γονείς τους και γίνονται φορείς νέων σκέψεων και ιδεών στην οικογένεια, τις οποίες όμως δεν 
μπορούν να επικοινωνήσουν είτε επειδή οι γονείς τους δεν είναι «έτοιμοι» να τις υιοθετήσουν είτε 
διότι δεν έχουν αναπτύξει τους ανάλογους κώδικες επικοινωνίας τέτοιων θεμάτων, είτε διότι δεν 
επαρκεί ο κοινός χρόνος διαντίδρασης για αυτό αφού απομονώνονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
μέσου που χρησιμοποιούν. Το αποτέλεσμα αυτής της διαφοροποίησης στην πληροφόρηση, είναι 
ακόμα μεγαλύτερη απομάκρυνση από τους γονείς και ακόμα περισσότερα εμπόδια στην επικοινωνία 
μεταξύ τους. Αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ παιδιών και γονέων των προσφυγικών/ 
μεταναστευτικών οικογενειών έχει παρατηρηθεί σε πολλές έρευνες, σηματοδοτώντας μεταξύ άλλων 
και το διαφορετικό διαγενεακό επίπεδο στη διαδικασία του επιπολιτισμού (Deng & Marlowe, 2013· 
El-Khani, Ulph, Peters & Calam, 2016).  

Η ευρεία και διαρκής χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα 
παιδιά, φαίνεται ότι επιτείνει αυτή τη διαφοροποίηση.  

Β)Αλλαγή στάσεων – Αποδυνάμωση γονικής ισχύος 
Τα δεδομένα που συνελέγησαν από την πρώτη ερώτηση περιγράφουν μια κατάσταση κατά την 

οποία τα παιδιά των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα, ασχολούνται αρκετό χρόνο μέσα στην 
ημέρα με ηλεκτρονικές συσκευές, επικοινωνώντας με άλλα άτομα εκτός οικογενείας και 
παραμελώντας την ενδοοικογενειακή αλληλεπίδραση, ενώ παράλληλα πληροφορούνται/ 
ενημερώνονται για πολλαπλάσια θέματα από τους γονείς τους με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται 
έτι περαιτέρω από αυτούς. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω διαφαίνεται μια αλλαγή στάσεων των 
παιδιών προς τους γονείς και αντίστροφα. Τα παιδιά, αν και δεν απομακρύνονται συναισθηματικά 
και φυσικά από την οικογένεια, φαίνεται να υιοθετούν ορισμένα διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς 
και εμφάνισης και να επιχειρηματολογούν για αυτές τις διαφοροποιήσεις τους. Οι γονείς αναφέρουν 
μεταξύ άλλων: «μου λέει συνέχεια ότι τώρα ξέρει ότι έχει δικαιώματα και μπορεί να αποφασίζει 
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μόνος του», «του μιλάει και ο πατέρας του, λέει ναι, ναι, αλλά μετά κάνει τα ίδια πάλι, γιατί λέει ότι 
έτσι κάνουν στην Ελλάδα», «τα παιδιά βλέπουν διάφορα, εμείς δεν καταλαβαίνουμε πολλά, αλλά 
μετά χορεύουν όλες μαζί και χτενίζονται σαν τραγουδίστριες», «έχει κουρέψει τα μαλλιά του 
περίεργα, τον έπιασα και να πίνει μπύρες μαζί με τους φίλους του, μου λέει ότι δεν πειράζει, στην 
Ελλάδα πίνουν και δεν παθαίνουν τίποτα», «θέλει να σπουδάσει και να δουλέψει όπως κάνουν στην 
Ελλάδα οι δασκάλες της, δεν θέλει να παντρευτεί ποτέ, όπως πολλές γυναίκες που δεν παντρεύονται 
στην Ελλάδα».  

Υπό την επήρεια και την δεδομένη πραγματικότητα αυτών των νέων πληροφοριών και των 
αλλαγών που επιφέρουν στη συμπεριφορά των παιδιών τους, οι γονείς συχνά φαίνεται ότι 
αισθάνονται αποδυναμωμένοι και ανίσχυροι να επιβάλλουν την γονική ισχύ στις συνήθειες και τη 
συμπεριφορά των παιδιών τους: «Όταν του φωνάζουμε, μας λέει ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα και 
θα πει στην αστυνομία ότι του φωνάζουμε και τον φοβίζουμε», «….αλλά και εκεί βλέπουν ότι τα 
παιδιά έχουν δικαιώματα, εκπομπές δικές τους, μουσικές, και ένα σωρό και μετά μας το λένε ότι 
δηλαδή δεν μπορούμε να τα αναγκάζουμε να κάνουν ότι θέλουμε εμείς». Στο υποερώτημα τι έχει 
αλλάξει σε σχέση με τη χώρα προέλευσής τους, ανέφεραν ότι «Αν ήμασταν στο Αφγανιστάν θα 
έτρωγε ξύλο και θα άκουγε τους γονείς του. Εδώ απαγορεύεται να τον χτυπήσουμε και δεν μας 
ακούει», «Θα έτρωγε ξύλο και θα πειθαρχούσε. Δεν θα τολμούσε να κάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. 
όποιο παιδί κάνει κάτι, θα φάνε όλα ξύλο και έτσι δεν τολμά κανείς να κάνει τίποτα», «Θα έτρωγε 
ξύλο και στο σπίτι και στο σχολείο, και πολύ δουλειά στο σπίτι, τόσο που να μην έχει χρόνο να κάνει 
και να σκεφτεί τίποτα άλλο». 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των γονέων, φαίνεται να αισθάνονται «ανίσχυροι» να 
επιβάλλουν τη γονική ισχύ, όπως είχαν συνηθίσει κατά το παρελθόν στην χώρα καταγωγής τους. Η 
γονική συμπεριφορά και ο τρόπος έκφρασής της, όπως είχε διαμορφωθεί στη χώρα προέλευσής τους, 
προσιδιάζει περισσότερο με την «αυταρχική μορφή» άσκησης γονικής μέριμνας. Η αυταρχική μορφή 
άσκησης γονικής μέριμνας βασίζεται στην επιβολή κανόνων με υψηλό επίπεδο ελέγχου και 
περιορισμένη συναισθηματική διαντίδραση και οι γονείς έχουν την τάση να ενεργούν με αυστηρό/ 
τιμωρητικό τρόπο όταν τα γεγονότα δεν συμβαίνουν όπως θα ήθελαν. Στην προκειμένη περίπτωση, 
η χρήση του κινητού, ως μέσου κοινωνικοποίησης και πληροφόρησης από τα παιδιά, αποκτά και μια 
μορφή «αντίστασης» στην γονική αυταρχικότητα. Από την άλλη μεριά και οι γονείς, μη έχοντας 
εμπειρία εναλλακτικής επιβολής της γονικής ισχύος, εκτός από την σωματική τιμωρία, αδυνατούν 
να βρουν άλλες μορφές ελέγχου των παιδιών τους και περιορισμού της χρήσης του κινητού την οποία 
θεωρούν υπερβολική και ίσως απειλητική για τη συνοχή της οικογένειας.  

Συμπερασματικός σχολιασμός 
Η κινητή τηλεφωνία και η χρήση του διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες των 

προσφύγων να «συναντήσουν προσωπικά» τα μέλη της στενής και της ευρύτερης οικογένειας ή 
ακόμα και φιλικά πρόσωπα που βρίσκονται σε κάποια άλλη χώρα. Προσφέρουν επίσης ευκαιρίες για 
ζωντανές συζητήσεις με βίντεο, φωνητικά μηνύματα και όλα αυτά με μια αίσθηση ευκολίας και 
εγγύτητας. Οι βιντεοκλήσεις υποκαθιστούν τις «οικογενειακές συναντήσεις» με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο υπό τις δεδομένες συνθήκες της προσφυγικής κατάστασης. Παράλληλα παρέχουν τη 
δυνατότητα για τη δημιουργία και συνεχή λειτουργία ψηφιακών δικτύων αυτοβοήθειας, 
προσφέροντας πληροφορίες για διαδικασίες ασύλου, στρατηγικές αιτημάτων, συμβουλές για τη 
διαβίωση στη χώρα υποδοχής ή ακόμα και για το εάν η οικογένεια θα πρέπει η όχι να εγκαταλείψει 
τη χώρα (Kaufmann, 2018).  

Η εξάρτηση της προσφυγικής οικογένειας από τη λειτουργία των smartphones γίνεται έτσι ένα 
βασικό χαρακτηριστικό της προσφυγικής ζωής, όπου οι συσκευές διαμορφώνουν τη σταθερή βάση 
των καθημερινών πρακτικών αλλά και την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων της χώρας υποδοχής, 
έχοντας μετατοπίσει στο ψηφιακό περιβάλλον σχεδόν όλο το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεών της. 
Συνεπώς, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η χρήση του κινητού εντάσσεται μέσα στην 
λειτουργική συμπεριφορά της οικογένειας και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεθούν κανόνες στη 
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χρήση τους από τα παιδιά. Ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία, καθίσταται ένα σημαντικότατο μέσο 
κοινωνικοποίησης αλλά παράλληλα και απομάκρυνσης από την οικογένεια ωθώντας προς την 
υιοθέτηση νέων προτύπων συμπεριφοράς, προκαλώντας άγχος και ανησυχία στους γονείς για 
ενδεχόμενη περαιτέρω απομάκρυνση των παιδιών από τα οικεία πολιτισμικά χαρακτηριστικά. 

Τα τελευταία χρόνια, οι μελετητές έχουν βρει εμπειρικές ενδείξεις σχέσεων ανάμεσα στη 
μορφή γονικής μέριμνας και τη χρήση του Internet από τα παιδιά. Οι μελέτες έχουν δείξει αντίστροφη 
σχέση μεταξύ του συναισθηματικού τόνου της οικογένειας και του Διαδικτύου (Chou & Lee, 2017), 
διαπιστώνοντας επίσης ότι η αυταρχική μορφή γονικής μέριμνας, η οποία βασίζεται στον ψυχολογικό 
έλεγχο και την τιμωρία, σχετίζεται θετικά με την αυξημένη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά 
(Eastin, Greenberg & Hofschire, 2006·Huang, Chan & Hyder, 2010). Οι μητέρες που συμμετείχαν 
στην έρευνα είχαν την πεποίθηση ότι η αυστηρή άσκηση γονικής ισχύος ήταν η ενδεδειγμένη 
συμπεριφορά των γονέων προς τα παιδιά τους. Έχοντας αυτή την αντίληψη από τη χώρα καταγωγής 
τους, δεν είχαν αναπτύξει άλλες μεθόδους άσκησης γονικής μέριμνας, δεν είχαν αναπτύξει 
διαλογικές μεθόδους πειθούς και συμφωνίας για κοινούς κανόνες συμπεριφοράς και προσφοράς στην 
οικογένεια. Συνεπώς, βρέθηκαν σε αδυναμία ελέγχου της συμπεριφοράς των παιδιών τα οποία 
διεκδίκησαν τα «δικαιώματα τους» να μην υπακούουν στις γονικές εντολές καθώς «στην Ελλάδα δεν 
τιμωρούν οι γονείς τα παιδιά» και είναι δικαίωμά τους να κάνουν χρήση του κινητού κατά το δοκούν.  

Κατόπιν των ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι αυτή η διαφαινόμενη δυσκολία στην επικοινωνία 
μεταξύ γονέων και παιδιών, με αιχμή την χρήση του κινητού τηλεφώνου, θα πρέπει να αποτελέσει 
το έναυσμα για ανάπτυξη συμβουλευτικών παρεμβάσεων με περιεχόμενο την δημιουργία νέων 
μορφών επικοινωνίας γονέων και παιδιών προσφύγων που προέρχονται από χώρες στις οποίες η 
γονική μέριμνα επιβάλλεται με σωματική τιμωρία και ψυχολογικό έλεγχο, ώστε να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις ανάπτυξης διαλόγου και καλύτερης ενδοοικογενειακής διαντίδρασης και 
λειτουργίας, παράλληλα με την εξ΄ ανάγκης  εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
 

Κολλιόπουλος Δημήτριος  
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθυντής 15ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

 

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία μελετά την επικοινωνία διευθυντών και εκπαιδευτικών στην πόλη των 

Σερρών. Διερευνά πώς η επικοινωνία επηρεάζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 
τη δημόσια εικόνα των οργανισμών. Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκαν οι ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις. Το δείγμα αποτέλεσαν είκοσι τέσσερις εκπαιδευτικοί από δεκαέξι σχολεία της πόλης. 
Διαπιστώθηκε πως οι διευθυντές διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα, διευθύνουν με δημοκρατικό 
τρόπο, φροντίζουν για την  επαγγελματική τους ανάπτυξη και επιδιώκουν να εμπνεύσουν τους 
συνεργάτες. Οι εκπαιδευτικοί είναι μεγάλοι σε ηλικία κουρασμένοι ή και δυσαρεστημένοι από το 
γενικό κλίμα στην εκπαίδευση. Αναγνωρίζουν την αξία ακαδημαϊκών γνώσεων στην άσκηση ηγεσίας 
αλλά είναι επιφυλακτικοί στις καινοτομίες. Το επικοινωνιακό κλίμα είναι ανοιχτό. Επηρεάζεται 
αρνητικά από την αδυναμία του διευθυντή να ισορροπήσει αντιθέσεις συνεργατών και τις ασάφειες 
του νομικού πλαισίου. Η σχολική αποτελεσματικότητα συνδέεται με ανοιχτό επικοινωνιακό κλίμα. 
Τα σχολεία αυτά διαθέτουν διευθυντές με δεξιότητες και χαρακτηριστικά ηγετών που προσέχουν 
ιδιαίτερα τη λεκτική επικοινωνία και λιγότερο τη μη λεκτική. 

 
Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, καινοτομία, ηγεσία,διευθυντές, εκπαιδευτικοί 

1. Εισαγωγή 
Η επικοινωνία επηρεάζει κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής. Ως κέντρο της ανθρώπινης ζωής 

επιδρά σ’ αυτή μέσω των μηνυμάτων που λαμβάνονται από άτομα που είναι γνωστά είτε όχι, είτε 
βρίσκονται μακριά είτε είναι κοντά  (Littlejohn & Foss, 2011). Ο (Dubrin, 1998) ορίζει ως 
επικοινωνία τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών η οποία γίνεται με τη χρήση των λέξεων, των 
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γραμμάτων και συμβόλων λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς. Οι  (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011, σ. 
227) συναρτώντας τις απόψεις των Herbert Simon, Dubrin & Neylor οδηγούνται στη διατύπωση πως 
«επικοινωνία είναι μια διεργασία αμφίδρομης ροής πληροφοριών μεταξύ δύο ατόμων, του 
αποστολέα(πομπού) και του αποδέκτη ανεξάρτητα αν αυτή η ενέργεια δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας 
κατανόησης και καλών ανθρώπινων σχέσεων». Δεν είναι μια απλή μεταβίβαση πληροφοριών, αλλά 
μια διαδικασία που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη συμπεριφορά των ανθρώπων και συνδέεται 
άρρηκτα με τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Για τη μετάδοση του μηνύματος ακολουθείται μια συγκεκριμένη ροή έτσι ώστε να υπάρξει 
μεταβίβαση αλλά και κατανόηση του μηνύματος. Οι (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011, σ. 228), 
(Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2016) προτείνουν το μοντέλο του S. Robbins που αποτελεί μια 
προσαρμογή των μοντέλων που πρότειναν ο Lasswell αλλά και οι Osgood & Schramm το οποίο 
αποτελείται από 8 επιμέρους στοιχεία. (1) αποστολέα, (2) την κωδικοποίηση, (3) το μήνυμα, (4) το 
κανάλι, (5) την αποκωδικοποίηση, (6) τον λήπτη, (7) την αναπληροφόρηση και (8) το θόρυβο. (Εικ. 
1). Από την αποστολή του μηνύματος ως την τελική αποκωδικοποίηση ενδεχομένως να υπάρξουν 
πολλές παραμορφώσεις του εκπεμπόμενου μηνύματος. Οι παραμορφώσεις αυτές γνωστές ως 
«θόρυβοι», παίζουν  καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή μετάδοση του μηνύματος. 
Η διαδικασία της αναπληροφόρησης μεταξύ αποστολέα και λήπτη μπορεί να βελτιώσει-διορθώσει 
πολλές από τις παραμορφώσεις. 
 

 
Εικόνα Error! No text of specified style in document.: Το μοντέλο διαδικασίας της επικοινωνίας 

 

Οι σχολικές μονάδες ως οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων με μια τυπική σχέση 
περισσότερο ή λιγότερο ιεραρχική επικοινωνιακή δομή, έναν ρητά προσδιορισμένο σκοπό και 
ιδιαίτερο σύστημα τυποποιημένων διαδικασιών. Έχει ως στόχο αναφέρει ως «Οργανωσιακή 
επικοινωνία τη διαδικασία κατασκευής και ανταλλαγής μηνυμάτων μέσα σε ένα δίκτυο ανεξάρτητων 
σχέσεων, με σκοπό το χειρισμό της περιβαλλοντικής αβεβαιότητας και η διαδικασία κατά την οποία 
τα μέλη μιας οργάνωσης αποκτούν συναφή πληροφόρηση σχετικά με την οργάνωση και τις αλλαγές 
που συντελούνται στα πλαίσιά της». Οι Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης (2016) επισημαίνουν πως 
έχει ως στόχο την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του συγκεκριμένου οργανισμού. 

Συνεπώς ένα στέλεχος εκπαίδευσης πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί το όραμά του 
να ενθαρρύνει τη ροή της επικοινωνίας προς τα κάτω, προς τα πάνω και οριζόντια. 

Η μορφή της επικοινωνίας μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση αν ως κριτήριο διαχωρισμού 
επιλέξουμε την ύπαρξη ενδιάμεσου ατόμου για την μετάδοση του μηνύματος. Σε λεκτική και μη 
λεκτική αν ως κριτήριο επιλέξουμε τον τρόπο μετάδοσης. Λεκτικά σύμβολα ή τη γλώσσα του 
σώματος.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
Αν στη μια πλευρά βρίσκεται η ποιότητα αλλά και η αποτελεσματικότητα άσκησης ηγεσίας 

και διοίκησης σε άμεση σχέση με την ευρύτερη αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
από την άλλη εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από παράγοντες όπως: 
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 οι αντιλήψεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών για την ηγεσία και τη διοίκηση,  
 την τεχνολογία η οποία επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία των οργανισμών και  
 το επικοινωνιακό πλαίσιο μέσα το οποίο λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες. 

Κάτω από αυτές τις διαπιστώσεις, η έρευνα: είχε σκοπό να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο 
γίνεται αντιληπτή η επικοινωνία στο πλαίσιο της άσκησης ηγεσίας στα δημοτικά σχολεία της πόλης 
των Σερρών. Ο παραπάνω διατυπωθείς σκοπός της έρευνας συνδυαζόμενος με την εξέταση των 
θεωρητικών και ερευνητικών μελετών οδήγησαν στα ερευνητικά ερωτήματα. 

 Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών για τη σημασία της επικοινωνίας 
κατά την άσκηση των ρόλων; 

 Ποιο είναι το επικοινωνιακό κλίμα στις σχολικές μονάδες της πόλης των Σερρών και πώς 
επηρεάζει την άσκηση της ηγεσίας;  

 Ποια είναι τα προβλήματα που διαπιστώνουν εκπαιδευτικοί και διευθυντές και δυσχεραίνουν 
την άσκησης ηγεσίας; Πώς συνδέονται με την επικοινωνία και πώς  μπορούν να ξεπεραστούν; 

Επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση ημι-δομημένων συνεντεύξεων που βασίζεται σε μια 
οντολογική προσέγγιση για το τι συνιστά τον κοινωνικό κόσμο. Αντιλαμβάνεται τις εμπειρίες τις 
απόψεις, τις ερμηνείες και τις διαδράσεις των ανθρώπων ως σημαντικές διαστάσεις της κοινωνικής 
πραγματικότητας. (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σ. 91). 

Η μια πλευρά είχε στόχο την διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών και διευθυντών για το 
επικοινωνιακό κλίμα στις σχολικές μονάδες. Τα προβλήματα και τον τρόπο που επηρεάζουν την 
άσκηση της ηγεσίας. Η άλλη πλευρά είχε στόχο τη διερεύνηση των κινήτρων και των προθέσεων 
των εκπαιδευτικών και διευθυντών για να κατανοήσουμε τις αιτιώδεις σχέσεις, τους γενεσιουργούς 
παράγοντες των ακολουθούμενων πρακτικών. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν ως «… συζήτηση δύο ατόμων, που αρχίζει από τον 
ερευνητή, με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών γνώσεων με την έρευνα πληροφοριών και 
επικεντρώνεται από αυτό […] σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας με 
συστηματική περιγραφή πρόβλεψη και ερμηνεία»(Cannell & Kahn στο Cohen, Manion, & Morrison, 
2008, σ. 452). 

Πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε στοχευμένο δείγμα εκπαιδευτικών(της 
τάξης ή διευθυντών) από 16 σχολεία της πόλης σε σύνολο 24. Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 
εκπαιδευτικοί με μια σειρά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πίνακας 1). 
Επιδίωξη ήταν να υπάρχει αναλογικότητα ως προς το φύλο, τα ακαδημαϊκά προσόντα, τα έτη 
υπηρεσίας, την ειδικότητα εκπαιδευτικών. 

Για την ανάλυση των συνεντεύξεων ακολουθήθηκε η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης σε 
πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση έγινε επαναλαμβανόμενη ανάγνωση των κειμένων που προέκυψαν 
από το λόγο των εκπαιδευτικών. 

Τα στάδια και η πορεία που ακολουθήθηκε παρουσιάζονται επιγραμματικά στο ημερολόγιο 
ενεργειών(Πίνακας 1). 

 

α/α Περίοδος Ενέργεια 

1 Φθινόπωρο 2018 
Μελέτη βιβλιογραφίας και υφιστάμενης κατάστασης 
σχολικών μονάδων ως προς τους υπηρετούντες 
εκπαιδευτικούς.  

2 Δεκέμβριος 2018 Οργάνωση θεματικών αξόνων συνεντεύξεων 

3 Ιανουάριος 2019-Φεβρουάριος 
2019 Συνεντεύξεις 

4 Μάρτιος 2019 Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων 

5 Απρίλιος 2019 Κωδικοποίηση και μελέτη συνεντεύξεων ανά θεματική 
κατηγορία 
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Πίνακας 14. Ημερολόγιο Ενεργειών 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Οι ηγέτες των οργανισμών, πρέπει να εκπληρώσουν τέσσερις θεμελιώδεις λειτουργίες 

διοίκησης: το σχεδιασμό, την οργάνωση,  την καθοδήγηση και τον έλεγχο. Για να το πετύχουν πρέπει 
να ενημερώσουν για τους οργανωσιακούς στόχους και  να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους ώστε να 
τους αποδεχθούν ως ηγέτες (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2016).   

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να σχολιάσουν την σημασία της επικοινωνίας. Στην 
συνέχεια έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού κλίματος εντός 
των οργανισμών καθώς και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών που θεωρούνται 
σημαντικές. Τέλος αναζητήθηκαν τα προβλημάτων που ως «θόρυβοι», εμποδίζουν την επικοινωνία. 

2.2.1 Σημασία της επικοινωνίας 
Όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν την επικοινωνία εντός του σχολείου ως τη σημαντικότερη 

διεργασία η οποία οδηγεί στην επίτευξη των σκοπών ή όχι. 

 (Δ1): «…. τεράστια η σημασία. Μπορεί ένας διευθυντής να έχει όραμα, να είναι γνώστης της 
νομοθεσίας, της παιδαγωγικής, αλλά αν δεν είναι επικοινωνιακός δεν μπορεί να μεταδώσει 
το όραμά του» 

 (Ε3): «… για μένα είναι το Α και το Ω. Θεωρώ πως η επικοινωνία είναι η ορμητήρια δύναμη 
για την επίτευξη στόχων». 

Η εσωτερική επικοινωνία γίνεται μέσω τυπικής ή άτυπης επικοινωνίας. Στα πλαίσια της 
τυπικής επικοινωνίας, αναφέρθηκε η αποστολή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου(email). Αναφέρθηκε πως τα περισσότερα από τα μηνύματα που αποστέλλονται δεν 
διαβάζονται λόγω υπερβολικού φόρτου.  

Οι διευθυντές συμφώνησαν πως η άμεση διαπροσωπική επικοινωνία, προσφέρει πιο 
ουσιαστική ενημέρωση. Έχει το πλεονέκτημα της ανατροφοδότησης που δέχονται(Δ3, Δ6,Δ7,Δ9, 
Δ12). Τους δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν το όραμά τους. Παρέχουν υποστήριξη στους 
εκπαιδευτικούς.  

Ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη ροή της πληροφορίας, σε υψηλότερο επίπεδο 
βρίσκεται η χρήση του τηλεφώνου και email. Δεν αναφέρθηκαν εσωτερικά συστήματα δικτυακής 
επικοινωνίας(intranet) ή πληροφοριακό σύστημα επικοινωνίας(MIS). Τα δέκα από τα δεκαέξι 
σχολεία διαθέτουν ενεργές ιστοσελίδες ή ιστολόγια(blogs). Χρησιμοποιούνται μόνο για την προβολή 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων των σχολικών μονάδων.  

2.2.2. Επικοινωνιακό κλίμα και Επικοινωνιακές δεξιότητες διευθυντών. 
Η διερεύνηση του κλίματος μέσα στις σχολικές μονάδες είναι μια δύσκολη και απαιτητική 

διαδικασία. Οι παράμετροι οι οποίες πρέπει να μελετηθούν είναι πολλές ενώ ελλοχεύει η 
υποκειμενικότητα στην ερμηνεία. 

Για τη διερεύνηση μελετήθηκε η ροή της πληροφορίας. Διερευνήθηκε η αισθητική του χώρου 
των σχολείων, οι τυπικές και άτυπες συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων. Διερευνήσαμε τις 
σχέσεις που έχουν τα μέλη των σχολείων εκτός των ωρών εργασίας. Τα χαρακτηριστικά των 
διευθυντών που υποστηρίζουν το καλό επικοινωνιακό κλίμα. 

Στο γραφείο των δασκάλων ξεδιπλώνονται συζητήσεις σε άτυπες μορφές επικοινωνίας. Όλοι 
ανεξαιρέτως οι διευθυντές, ανέφεραν πως η πληροφορία προς τους εκπαιδευτικούς ρέει άφθονη και 
χωρίς προσκόμματα σε ό,τι αφορά τα υπηρεσιακά θέματα. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία 
κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσματική. Οι 6 από 
τους 10 διευθυντές, φροντίζουν ώστε να πάρουν ανατροφοδότηση σχετικά με το αν οι σημαντικές 
πληροφορίες έφτασαν στους αποδέκτες αφού διαπιστώνεται πως πολλοί εκπαιδευτικοί δεν ανοίγουν 
την αλληλογραφία τους. Το εύρημα επιβεβαιώνεται και από τις απόψεις των εκπαιδευτικών. 
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Στις τυπικές συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων, τα θέματα ανοίγουν με πρωτοβουλία 
των διευθυντών και υπάρχει ενδελεχής και πλήρης ενημέρωση. Οι έξι 
διευθυντές(Δ1,Δ3,Δ5,Δ7,Δ10,Δ11) ανέφεραν πως δεν παίρνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί το λόγο στις 
συνεδριάσεις αλλά γίνεται καλή συζήτηση. Οι συνεδριάσεις γίνονται είτε σε διαλείμματα είτε σε 
χρόνο μεταξύ 13:15 και 14:00 που ολοκληρώνεται το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών. Ο 
χρόνος από την πλευρά των διευθυντών κρίνεται ανεπαρκής.  

Δύο εκπαιδευτικοί(Ε3, Ε4) ανέφεραν πως στα σχολεία τους δεν γίνονται σωστές συνεδριάσεις. 
Οι εκπαιδευτικοί προφασιζόμενοι ανειλημμένες υποχρεώσεις φεύγουν ακυρώνοντας τη συνεδρίαση, 
είτε από την πλευρά της διεύθυνσης δεν υπάρχει οργάνωση, προετοιμασία και συγκεκριμένο πλάνο 
από την πλευρά του διευθυντή. 

 (Ε4): «[συνεδριάσεις] που δε γίνονται. Υπάρχει μια μερίδα εκπαιδευτικών που λένε σήμερα 
έχω τετράωρο, έχω τρίωρο, έχω προγραμματίσει κάτι και δεν μπορώ. Και έτσι δεν γίνονται. 
[…] αποδομήθηκε το πρόσωπο του διευθυντή και νομίζω πως δεν μπόρεσε να το 
αποκαταστήσει. Εκεί νοσεί το ζήτημα.» 

Οι 8 από τους 12 εκπαιδευτικούς ανέφεραν πως νιώθουν ικανοποίηση από τις συνθήκες στις 
σχολικές μονάδες τους(Ε1,Ε2,Ε5,Ε6,Ε7,Ε8,Ε9,Ε10). Στις μονάδες αυτές συναντάμε  
χαρακτηριστικά του ανοιχτού κλίματος. 

 Κλίμα συμμετοχικό. Υφίσταται γενικά εκτός από τις δύο περιπτώσεις σχολείων των (Ε3, Ε4) 
που αναφέρθηκαν διαταραγμένες σχέσεις και αίσθημα αδικίας. 

  Κλίμα υποστηρικτικό. Η υποστήριξη αναφέρεται κυρίως σε θέματα που άπτονται 
προσωπικών προβλημάτων ή προβλημάτων υγείας στα οποία οι διευθυντές δείχνουν 
ιδιαίτερη ευαισθησία και σε θέματα παιδαγωγικά. Στο διδακτικό έργο δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.  

 Αίσθημα σχέσεων εμπιστοσύνης είναι στοιχείο που συναντάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε 7 
από τα 24 σχολεία Δ1,Δ7,Δ9,Δ10,Δ12,Ε8 και Ε10 χωρίς να απουσιάζουν κάποιες στιγμές 
κρίσης στις σχέσεις του προσωπικού.  

2.2.3 Δεξιότητες επικοινωνίας για την άσκηση ηγεσίας 
Διευθυντής που διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία έχει στη φαρέτρα του πολλές δεξιότητες και 

ικανότητες. Δίνει το παράδειγμα. Είναι προσεκτικός στο κάθε τι που λέει αλλά και στον τρόπο με 
τον οποίο το λέει. Καθετί που κάνει και στον τρόπο με τον οποίο το κάνει (Κοτζαϊβάζογλου & 
Πασχαλούδης, 2016). 

Οι διευθυντές κλήθηκαν να αναστοχαστούν για την επικοινωνία. Ανέφεραν την ενσυναίσθηση 
και την αυτοαντίληψη ως απαραίτητες δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικοί επίσης τις θεωρούν σημαντικες 
και μόνον 5 ανέφεραν πως εντοπίζουν την ενσυναίσθηση στον διευθυντή τους(Ε1,Ε5,Ε8,Ε10). Για 
τους διευθυντές Δ2,Δ12,Δ9 η ενσυναίσθηση και η αναπτυγμένη κοινωνική και συναισθηματική 
νοημοσύνη του διευθυντή, του επιτρέπουν να οργανώσει σωστά τις παρεμβάσεις του για να γίνουν 
αποδεκτές οι αλλαγές. Ίδιες απόψεις καταγράφονται και από τους εκπαιδευτικούς 
Ε1,Ε2,Ε3,Ε4,Ε6,Ε7,Ε9,Ε12.  

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά των διευθυντών θεωρούνται η εχεμύθεια, η διακριτικότητα 
και η ψυχραιμία.  

  (Ε2): «…ο διευθυντής μας είναι χαμηλών τόνων και ψύχραιμος τόσο που μερικές φορές του 
λέω [όνομα]όχι πια τόσο πολύ…» 

Στο γενικά χαλαρό κλίμα των ελληνικών σχολείων το χιούμορ έχει μεγάλη σημασία, για το 
ανοιχτό κλίμα επικοινωνίας. Είναι μια δεξιότητα η οποία σύμφωνα με τον  η οποία είναι κυρίως 
έμφυτη στους ανθρώπους και όπως επισημαίνει ο  (Cullingford, 1995, σ. 11) συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στις δεξιότητες που δεν διδάσκονται. Όλοι όμως το θεωρούν ως τρόπο αποφόρτισης σε δύσκολες 
καταστάσεις.  
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  (Δ6): «Θεωρώ ότι έχει(σημασία). Προσωπικά δεν είμαι άνθρωπος του χιούμορ. Διακρίνω το 
καλό χιούμορ αλλά δεν το έχω. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Το χαμόγελο ναι το έχω και το 
χρησιμοποιώ» 

Η δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού είναι παράγοντας που εγκαθιστά αίσθημα 
ικανοποίησης. Συναντούμε και πάλι πρόβλημα στα σχολεία των εκπαιδευτικών Ε3, Ε4.  

 (Ε3) «Χρησιμοποιεί μια μερίδα εκπαιδευτικών τους οποίους εξυπηρετεί.» 

Διευθυντής που είναι καλός ακροατής, που κρατά αμείωτο ενδιαφέρον, διαμορφώνει 
ευκολότερα ανοιχτό κλίμα επικοινωνίας Όλοι οι διευθυντές ανέφεραν πως στα διαλείμματα 
προσπαθούν να βρίσκονται με τους εκπαιδευτικούς και να αναπτύσσουν συζητήσεις. Κυρίως όμως 
για να ακούσουν το προσωπικό. 

 (Ε8): «…ακούει εμάς τους εκπαιδευτικούς είναι πάντα με το χαμόγελο. Μας δίνει πάντα το 
λόγο και το χρόνο να μιλήσουμε. Στα διαλείμματα έρχεται στο γραφείο. Οι πόρτες είναι 
ανοιχτές όπως και η δική του πόρτα. Κι αυτό το καλό κλίμα φαίνεται στο παραγόμενο έργο». 

Μη λεκτική επικοινωνία. Οι Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης (2016) υιοθετώντας την άποψη 
του καθηγητή A. Mehrabian υποστηρίζουν πως η ολική εντύπωση ενός προφορικού μηνύματος, το 
7%  είναι η λεκτική, 38% η φωνηεντική και  το 55% αφορά τη γλώσσα του σώματος. 

Κατά την άποψη των περισσότερων συμπληρώνει την λεκτική. Όλοι οι διευθυντές δήλωσαν 
πως δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην οπτική επαφή κατά την ώρα της συζήτησης και παρατηρούν τη 
στάση του σώματος του συνομιλητή τους, αλλά συνειδητά προσέχουν μόνο τις κινήσεις των χεριών. 
Αποκωδικοποιούν ως αδιαφορία την στροφή προσώπου του συνομιλητή προς διαφορετική 
κατεύθυνση την ώρα της επικοινωνίας. Σε δύο και πάλι περιπτώσεις τα σχολεία των Ε3 & Ε4 
φάνηκαν προβλήματα στη μη λεκτική επικοινωνία διευθυντών. 

 (Ε4): «…εεε σ’ αυτό το μέρος έχει κάποια θεματάκια. Όταν σου μιλά κάνει … έτσι.. κάποιες 
κινήσεις, με τα χέρια ή το σώμα που δείχνουν κάποιες δυσκολίες. Δεν σε κοιτά στα μάτια, 
δεν μπορεί…» 

Η γενική παρουσία, αντιληπτή κυρίως με το ντύσιμο, παρότι προδιαθέτει θετικά ή αρνητικά, 
για τους περισσότερους δεν αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα επικοινωνίας. Οι περισσότεροι όμως σ’ 
αυτό το κομμάτι έδειξαν ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα.  

 (Ε4): « Όταν στέκομαι σε ένα χώρο δεν είναι μόνο η σκέψη μου είναι το όλο μου σύνολο που 
πρέπει να είναι ευπρεπές. Θεωρώ πολύ σημαντική την εξωτερική εμφάνιση, όχι εξεζητημένη, 
φυσιολογικά αξιοπρεπή.» 

 (Ε7): « ναι νομίζω πως είναι ένα θετικό το καλό ντύσιμο…. Υπάρχει μια θετική προδιάθεση 
για μένα παίζει ρόλο η μυρωδιά, να αποπνέει ο άλλος μια καθαριότητα» 

Επικοινωνία μέσω διευθέτησης του χώρου. 6 από τους 12 διευθυντές των σχολείων που 
διαθέτουν ξεχωριστό γραφείο (Δ1,Δ4,Δ5,Δ6,Δ11,Δ12) θεωρούν πως είναι σημαντικό ο διευθυντής 
να έχει τον δικό του χώρο. Διεκπεραιώνει με την απαραίτητη ηρεμία το γραφειοκρατικό έργο,  
σχεδιάζει και να προγραμματίζει. Οι μισοί διευθυντές δεν έκαναν παρεμβάσεις στο χώρο με τη λήψη 
των καθηκόντων τους κρατώντας την ίδια διαρρύθμιση, διάταξη που βρήκαν, στοιχείο που δείχνει 
πως δεν το έλαβαν σοβαρά υπόψη. 

Επικοινωνία μέσω διευθέτησης του χρόνου. 7 από τους 12 εκπαιδευτικούς 
(Ε2,Ε5,Ε6,Ε7,Ε8,Ε9,Ε10) ανέφεραν πως ακούγονται με προσοχή. Πέντε όμως από τους διευθυντές 
φροντίζουν να λαβουν ανατροφοδότηση, για το αν έγιναν κατανοητοί. Η παραμονή στους χώρους 
του σχολείου κατά τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια των κενών επηρεάζεται άμεσα από το αν οι 
εκπαιδευτικοί είναι καπνιστές η όχι. Οι καπνιστές εξέρχονται από τις σχολικές μονάδες για να 
καπνίσουν με αποτέλεσμα να μειώνονται οι δυνατότητες άτυπης επικοινωνίας.   
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2.2.4 Προβλήματα στη διαμόρφωση καλού επικοινωνιακού κλίματος 
Ως προβλήματα μπορούμε να θεωρήσουμε αυτά που στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως 

«θόρυβοι». 
Διαφορές αντιλήψεων μεταξύ εκπαιδευτικών ή μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή. Οι 

διευθύνσεις των σχολείων(Δ3,Δ5,Δ6,Δ7,Δ11,Δ12) τις θεώρησαν πολύ σημαντικό στοιχείο 
δημιουργίας κρίσεων. Δημιουργείται κλίμα φορτισμένο συναισθηματικά(Δ1,Δ3). Επηρεάζεται η 
επαγγελματική ικανοποίηση(Δ11,Δ4). Αν γίνουν αντιληπτές από τους γονείς επηρεάζουν αρνητικά 
την γενική εικόνα τους σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί Ε3 και Ε4, θέτουν ως σημαντικό θέμα την δίκαιη 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών από την πλευρά των διευθυντών. Αν λείπουν η εμπιστοσύνη 
χάνεται(Ε3,Ε4,Ε6,Ε9), δημιουργούνται μικρές συλλογικότητες(κλίκες) θεωρώντας πως έτσι 
προστατεύουν τον εαυτό τους. Ο διευθυντής αμφισβητείται οι κρίσεις γίνονται συχνότερες και δεν 
αντιμετωπίζονται. 

Έλλειψη υποδομών. Αναφέρθηκε από τον διευθυντή Δ10, ως παράγοντας επιβάρυνσης του 
κλίματος. Οι ελλείψεις δημιουργούν άγχος, πίεση. Τα παλαιά κτίρια των σχολείων δεν μπορούν να 
υποστηρίξουν σύγχρονες ανάγκες. 

Υπερφόρτωση πληροφοριών. Σε συνδυασμό με τις πολλές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και τις 
ασάφειές του επηρεάζουν τη διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού(Δ3,Δ5,Δ6,Δ8,Δ10, Ε2,Ε5,Ε6). Οι 
περισσότεροι είναι άνω των 50 ετών, νιώθουν εξουθενωμένοι φυσικά και επαγγελματικά. Θεωρούν 
δύσκολο να εμπνεύσουν τη νέα γενιά. Οι αλλαγές, οι καινοτομίες δύσκολα γίνονται αποδεκτές 

 (Δ5): «Η υπερφόρτωση πληροφορίας δημιουργεί πρόβλημα, κουράζει τον διευθυντή, 
προκαλεί νευρικότητα. 

  (Ε10): «Ναι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας που έρχεται μαζικά και από παντού. Οι 
πάντες στέλνουν και πληροφορούν, θα έλεγα παραπληροφορούν, και κριτικάρουν»  

Οι εκπαιδευτικοί στην πλειψηφία παραδέχθηκαν πως δεν διαβάζουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα 
παρά μόνο όσα εμπίπτουν στον κύκλο ενδιαφερόντων τους κρίνοντας από τον τίτλο του μηνύματος. 
Οι (Ζαβλανός, 2002 και Σταμάτης,2012:σ. 55, 2013:σσ. 72-78) συγκαταλέγουν την υπερφόρτωση 
πληροφορίας ανάμεσα στις περιπτώσεις που προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία και τις 
διαπροσωπικές σχέσεις. 

Οικονομική κατάσταση. Οι εκπαιδευτικοί έχουν περάσει από δύσκολη οικονομική κατάσταση 
λόγω κρίσης. Οι Δ3,Δ5,Δ10,Ε5 θεωρούν πως έπαψε να επηρεάζει τόσο αρνητικά. Έχουν πια 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.  

5. Συμπεράσματα 
Σχολικές μονάδες που πετυχαίνουν αποτελέσματα και το επικοινωνιακό κλίμα είναι ανοιχτό, 

διαθέτουν διευθυντές με αρκετές δεξιότητες και χαρακτηριστικά ηγετών. Τα χαρακτηριστικά και οι 
δεξιότητες θεωρούνται έμφυτα αλλά όλοι δέχονται πως πρέπει να καλλιεργούνται συνεχώς. 

Στα είκοσι τέσσερα σχολεία της πόλης των Σερρών τα έξι μόνο είχαν στη θέση του διευθυντή 
γυναίκα. Στην ουσία υπάρχει αντιστροφή των δεδομένων καθώς οι γυναίκες στην αστική περιοχή 
των Σερρών αποτελούν το 62% περίπου. Επιβεβαιώνεται αυτό που κατά καιρούς δείχνουν οι έρευνες 
που έχουν διεξαχθεί στον  ελληνικό χώρο και μελέτησαν το φαινόμενο (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 
2006,  Σαΐτης & Σαΐτη, 2012,  Μαρκόπουλος & Αργυρίου, 2014). Στις έρευνες αυτές οι λόγοι 
αποτροπής κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Ατομικοί ή προσωπικοί, θεσμικοί ή συστημικοί 
παράγοντες και τέλος κοινωνικοί και πολιτισμικοί.  

Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς το φύλο σε σχέση με το στυλ ηγεσίας και τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες που παρουσίασαν διευθυντές των σχολείων σε αντίθεση με αντίστοιχες 
έρευνες. Π.χ. σε έρευνα που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ, (Kabacoff,1998) οι γυναίκες βαθμολογούνται 
υψηλότερα στις ηγετικές ικανότητες προσανατολισμένες στον άνθρωπο, ενώ σε έρευνα του 
(Johnson,1990 και Eagly, Johannesen-Schmidt & Engen, 2003) οι γυναίκες τείνουν να επιδεικνύουν 
υψηλότερα επίπεδα μετασχηματιστικής ηγεσίας (Likert's leadership styles, n.d.) 
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Οι διευθυντές θεωρούν σημαντικό το ρόλο τους, τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες τους και 
προσπαθούν να τους επηρεάσουν επενδύοντας «στο φιλότιμο», το συναίσθημα, το θυμικό. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι σκεπτικοί κουρασμένοι ή και δυσαρεστημένοι όπως διαπιστώνουν και 
άλλες έρευνες. (Γραμματικού, 2016,  Αμαραντίδου, 2010,  Στάγια & Ιορδανίδης , 2014). Η 
γραφειοκρατική δομή και συγκεντρωτική οργάνωση της εκπαίδευσης, απαιτεί αρκετό από το χρόνο 
του διευθυντή. Οι  εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Αξιοποιούν το χρόνο τους για 
τους μαθητές τους, καθώς θεωρούν πως αυτή είναι η  ουσιαστικότερη απασχόλησή τους. 
Επιβεβαιώνεται και από (Bakkenes, De Brabander, & Imands, 1999). Επικαλούνται την φυσική 
κόπωση των χρόνων υπηρεσίας, αλλά η διαμορφωθείσα κουλτούρα είναι η αιτία παρά η φυσική 
κόπωση. Το συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο είναι πολύ ισχυρό (ΟΟΣΑ, 2011, σ. 13) απαιτεί 
συγκεκριμένες αναθέσεις προς τους εκπαιδευτικούς συνηγορώντας έμμεσα στην αποχώρηση των 
εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου δημιουργώντας τριβές. Εξαιτίας 
αυτού υπάρχουν αντιδράσεις για συνεδριάσεις μεταξύ 13:15-14:00. Οι τριβές οδηγούν σε εκτός 
συνεδριάσεων συζητήσεις και αρνητικά σχόλια(Ε7) είτε σε πιο ακραία φάση κατατίθενται 
αντιρρήσεις κατά την ώρα των υπογραφών(Δ8) στα πρακτικά. 

Το σχολικό κλίμα βέβαια έχει άμεση σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται 
εντός του οργανισμού μεταξύ των εμπλεκομένων (Shechtman, Zoubi, & Katz, 1994).  

Η υπερφόρτωση πληροφορίας η οποία συνοδεύεται από ασαφές νομικό πλαίσιο αλλά και τις 
πολιτικές αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται χωρίς τη συναίνεση. 

Το κλίμα είναι υποστηρικτικό. Οι διευθυντές θεωρούνται περισσότερο διοικητικοί 
προϊστάμενοι παρά υποστηρικτές σε διδακτικά παιδαγωγικά θέματα. 

Σχέσεις εμπιστοσύνης υπάρχουν χωρίς να απουσιάζουν στιγμές κρίσης στις σχέσεις. Οι σχέσεις 
αυτές θέλουν πολύ χρόνο για να εδραιωθούν και ελάχιστο για να γκρεμιστούν. Καθώς άπτονται με 
ζητήματα της ηθικής, απαιτούν συνέπεια, συνέχεια και ειλικρίνεια (Κοτζαϊβάζογλου & 
Πασχαλούδης, 2016, σ. 79). 

Οι σχέσεις στηρίζονται κυρίως στην λεκτική επικοινωνία στην οποία δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
διευθυντές και εκπαιδευτικοί. Στη μη λεκτική επικοινωνία δίνεται σημασία συνειδητά στην οπτική 
επαφή, τις κινήσεις του σώματος, τον τόνο της φωνής την γνώση του αντικειμένου. Λιγότερο 
συνειδητά σε θέματα διευθέτησης μέσω του χρόνου και του χώρου. 
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Δ1 ΠΕ70 23  2 6/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ Μεταπτυχιακό 

2 Άνδρας 5 Ε1 ΠΕ70 33 14  6/Θ Π.Α-  
3 Άνδρας 5 Δ2 ΠΕ70 23  2 10/Θ Π.Τ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακό 
4 Γυναίκα 6 Δ3 ΠΕ70 33  8 7/Θ Π.Α- 2ο Πτυχίο 
5 Άνδρας 5 Δ4 ΠΕ70 33  6 12/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ Μεταπτυχιακό 
6 Άνδρας 5 Ε2 ΠΕ70 33 12  12/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ  
7 Άνδρας 5 Ε3 ΠΕ70 32 7  7/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ 2ο Πτυχίο 
8 Γυναίκα 5 Ε4 ΠΕ70 24 1  6/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ  
9 Άνδρας 5 Δ5 ΠΕ70 33  8 6/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ Δ.Δ.Ε 
10 Γυναίκα 5 Δ6 ΠΕ70 30  8 12/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ Μεταπτυχιακό 
11 Γυναίκα 3 Ε5 ΠΕ71 6 1  12/Θ ΑΕΙ-ΕΑΕ  
12 Άνδρας 5 Δ7 ΠΕ11 30  11 9/Θ Τ.Ε.Φ.Α.Α Διδακτορικό 
13 Γυναίκα 3 Ε6 ΠΕ70 16 1  10/Θ Π.Τ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακό 
14 Γυναίκα 4 Ε7 ΠΕ70  26 11  12/Θ Π.Τ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακό 
15 Άνδρας 5 Δ8 ΠΕ11 26  8 12/Θ Τ.Ε.Φ.Α.Α Μεταπτυχιακό 
16 Γυναίκα 5 Δ9 ΠΕ70 31  10 12/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ 2ο Πτυχίο-Δ.Δ.Ε 
17 Άνδρας 5 Δ10 ΠΕ11 29  11 10/Θ Τ.Ε.Φ.Α. Διδακτορικό 
18 Άνδρας 5 Δ11 ΠΕ70 30  1 12/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ  
19 Άνδρας 5 Δ12 ΠΕ70 35  10 12/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ  
20 Άνδρας 4 Ε8 ΠΕ70 19 7  9/Θ Π.Τ.Δ.Ε. 2ο Πτυχ.-Μεταπτ. 
21 Γυναίκα 5 Ε9 ΠΕ70 29 2  10/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ Δ.Δ.Ε 
22 Γυναίκα 5 Ε10 ΠΕ70 18 10  12/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ 2ο Πτυχίο 
23 Γυναίκα 5 Ε11 ΠΕ06 28 18  7/Θ Α.Ε.Ι  
24 Άνδρας 5 Ε12 ΠΕ70 32 15  12/Θ Π.Α-ΕΞΟΜ  
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα 

Διαμεσολαβήτρια 
Διαπιστευμένη από το ΥΔΔΑΔ 

Περίληψη 
Η διαμεσολάβηση είναι μια νέα μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, η οποία 

εισήχθη στην Ελλάδα με τον Ν. 3898/2010 με σκοπό να συμβάλει στην αποφυγή των δικαστικών 
διενέξεων που οδηγούν στην υπερφόρτωση των δικαστηρίων και στην καθυστέρηση της απονομής 
της δικαιοσύνης. Κυρίως όμως, ο θεσμός αυτός συμβάλει στη βελτίωση των διαπροσωπικών 
σχέσεων, δεδομένου ότι στηρίζεται στην αποτελεσματική επικοινωνία των ατόμων και στην επίλυση 
των συγκρούσεων-διαφορών τους με τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν. Σκοπός της παρούσας 
εισήγησης είναι η παρουσίαση - πληροφόρηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές που 
διέπουν τη διαμεσολάβηση, τη διαδικασία και το ρόλο των διαμεσολαβητών στην επίλυση μιας 
διαπροσωπικής σύγκρουσης, ώστε να αναδειχθεί ο τρόπος που η διαμεσολάβηση μπορεί να 
συμβάλλει στον μετασχηματισμό των αντιλήψεων και στην ανάπτυξη της αποτελεσματικής 
επικοινωνίας των ατόμων. 

 
Λέξεις κλειδιά: Διαμεσολάβηση, επίλυση συγκρούσεων, ενσυναίσθηση, στοχαστικός 

διάλογος, αποτελεσματική επικοινωνία. 

1. Εισαγωγή 
Η επίλυση συγκρούσεων μεταξύ ατόμων ή ομάδων απασχολεί ιδιαίτερα όλες σχεδόν τις 

επιστήμες, διότι επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα και την ομαλή εξέλιξη των οργανισμών, 
των ατόμων και της ίδιας της κοινωνίας. Ειδικά, στη σύγχρονη κοινωνία απασχολεί ιδιαίτερα την 
εκπαίδευση, την εργασία, τις επιχειρήσεις, ακόμα και τον χώρο της Δικαιοσύνης. Διότι, η έννοια του 
δικαίου, ως «συστήματος καταναγκαστικών κανόνων που ρυθμίζουν δεδομένες κοινωνικές σχέσεις, 
κατά τρόπο ανταποκρινόμενο βασικά στο συμφέρον της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης, και που την 
τήρησή τους επιβάλλει και εξασφαλίζει με κυρώσεις η εξουσία» (Μάνεσης, 1980, p. 66), φαίνεται 
ότι δεν επαρκεί στη σύγχρονη εποχή. Δεδομένου ότι, η παγκοσμιοποίηση, το άνοιγμα της οικονομίας, 
η ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών, όπου οι πληροφορίες και η επικοινωνία διαχέονται με 
ταχύτατους ρυθμούς έχουν ήδη αλλάξει τις ανάγκες, αλλά και τις επιταγές της κοινωνίας (Hall, Held, 
& McGrew, 2003). Συγχρόνως, η οργάνωση του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα αντιμετωπίζει 
προβλήματα εκσυγχρονισμού, καθώς και προβλήματα στον χρόνο που απαιτείτεί για την οριστική 
διευθέτηση μιας δικαστικής διένεξης (European Commission, 2019). 

Έτσι, με την οδηγία 2008/52/ΕΚ, οι εταίροι κάλεσαν τα κράτη-μέλη να 
δημιουργήσουν/στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των δικαστικών διαφορών, με σκοπό 
την απλούστευση και τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη (Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, 2008). Προς συμμόρφωση με την οδηγία αυτήν, η Ελλάδα εισήγαγε τον νόμο 3898/2010, 
με τον οποίο θεσπίστηκε ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και υποθέσεων του οικογενειακού δικαίου (ΦΕΚ Α΄211/16.12.2010). 

Ωστόσο, η διαμεσολάβηση στην Ελλάδα κινείται με αργούς ρυθμούς και, μέχρι σήμερα, δεν 
έχουν διεξαχθεί μελέτες ούτε και αρκετές διαμεσολαβήσεις, ώστε να  εξαχθούν συμπεράσματα για 
την αξία και τη συμβολή της. Το σύνολο των υποθέσεων εξακολουθεί να επιλύεται δικαστικά, καθώς 
φαίνεται ότι στη συνείδηση του κόσμου η έκδοση δικαστικής απόφασης αποτελεί τον μόνο 
ενδεδειγμένο τρόπο για την επίλυση της διαφοράς τους. Όμως, ειδικά «στη συγκεκριμένη οικονομική 
και κοινωνική συγκυρία καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι εξωδικαστικές 
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διαδικασίες με παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας και της συνεργασίας των συστημάτων απονομής 
της δικαιοσύνης, ώστε να δοθεί ώθηση στη δημιουργία ενός χώρου ασφάλειας, ειρήνης και ανάπτυξης» 
(Αιτιολογική Έκθεση, Ν.4640/2019). Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ν. 4640/2019 που ισχύει σήμερα για τη 
διαμεσολάβηση, θέσπισε την υποχρεωτική αρχική συνεδρία για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά 
με τη διαμεσολάβηση, πριν την προσφυγή στα Δικαστήρια (άρθρο 6, ΦΕΚ A’ 190/30.11.2019). 

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να παρουσιάσει το θεσμό της διαμεσολάβησης με τρόπο που θα 
αναδείξει περισσότερο την κοινωνική του διάσταση, δηλαδή τη σημασία και τη συμβολή του στην 
αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας των ατόμων. Aρχικά, αναζητούνται οι θεωρητικές 
προσεγγίσεις για τις αιτίες που δημιουργούν προβλήματα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, καθώς και οι θεωρητικές προσεγγίσεις, που οδηγούν στη θεραπεία των προβλημάτων αυτών. 
Έπειτα,  παρουσιάζεται ο θεσμός και η λειτουργία της διαμεσολάβησης και, κατόπιν, επιχειρείται η 
σύνδεση των προσεγγίσεων (αυτών) με τον ρόλο των διαμεσολαβητών και τη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης. Ακολουθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων με την ελπίδα ότι θα συμβάλλουν αυτά  
στην ενίσχυση των θετικών αντιλήψεων για το θεσμό της διαμεσολάβησης και στη συνειδητοποίηση 
της αξίας της αποτελεσματικής επικοινωνίας στην επίλυση των συγκρούσεων και στην ανάπτυξη 
των διαπροσωπικών σχέσεων. 

2. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης 
Το πρόβλημα της επίλυσης συγκρούσεων ή της συννενόησης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

ανθρώπων φαίνεται ότι απασχολούσε ανέκαθεν την ανθρωπότητα. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές, 
στην ιστορία,  για απλούς ανθρώπους, που, είτε λόγω των δεξιοτήτων τους είτε λόγω του κύρους 
τους, μεσολαβούσαν μεταξύ δύο αντιδικούντων μερών με σκοπό να κατευνάσουν τις διαφορές και 
να βρουν μια συμβιβαστική λύση, όπως, για παράδειγμα, ο Ίστωρ (λέξη που σημαίνει αυτόν που 
γνωρίζει) στα ομηρικά έπη (Τρωιανός & Βελισσαροπούλου-Καρακώστα, 2010). Ακόμα και εδώ 
στην Κρήτη, συναντάμε  τον «σασμό», έναν άτυπο θεσμό, όπου ένας τρίτος, δηλαδή ουδέτερος και 
μη εμπλεκόμενος με τη διαφωνία, αναλαμβάνει να βοηθήσει δύο αντίθετες πλευρές να βρουν μια 
εφικτή, βιώσιμη και σε κάθε περίπτωση πιο ειρηνική λύση σε ένα πρόβλημα ή μια σύγκρουση. Αυτές 
τις άτυπες πρακτικές ο νόμος 3810/2010, επιχειρεί να θεσπίσει και να ενσωματώσει στο δίκαιο της 
ελληνικής πραγματικότητας, όπου και ισχύει σήμερα τροποποιημένος με τον Ν. 4640/2019 (ΦΕΚ A΄ 
190/30.11.2019). 

Ο νόμος αυτός εισάγει τη διαμεσολάβηση (mediation), «μια διαρθρωμένη διαδικασία 
ανεξαρτήτως ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, 
στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική 
ευθύτητα, να επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή» (άρθρο 2 παρ.2 
Ν.4640/2019). Στη διαμεσολάβηση οι δύο «αντίδικοι», δηλαδή οι δύο αντίθετες πλευρές, 
αποκαλούνται «μέρη» (parties). Τα μέρη, που μπορεί να είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, έχουν 
δικαίωμα να προσφύγουν όποια στιγμή θέλουν στη διαμεσολάβηση, δηλαδή πριν ή και κατά τη 
διάρκεια μιας δικαστικής διένεξης, ενώ τους παρέχεται και αναστολή παραγραφής, καθώς και 
παράταση δικαστικών προθεσμιών για τον σκοπό αυτόν (άρθρο 9, Ν.4640/2019). 

Τα μέρη, εκούσια ή με παρότρυνση από το/τη δικηγόρο τους, προσέρχονται ενώπιον ενός 
διαπιστευμένου διαμεσολαβητή ή διαμεσολαβήτριας της επιλογής τους, ενώ μπορούν, σε περίπτωση 
διαφωνίας (για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή), να ζητήσουν τον ορισμό του/της από το ειδικό 
Μητρώο που τηρείται στα Πρωτοδικεία κάθε τόπου (άρθρο 7, Ν.4640/2019). Σε μερικές περιπτώσεις 
μάλιστα, η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική από σύμβαση, νόμο ή δικαστική 
απόφαση, όπως και υποχρεωτική έγινε –τον τελευταίο χρόνο-  και η συμμετοχή των μερών σε μια 
αρχική συνεδρία για την ενημέρωση των μερών σχετικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης (άρθρο 6, 
Ν.4640/2019). 

Ο/η διαμεσολαβητής/τρια πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ), να είναι ένα πρόσωπο ουδέτερο και να μην 
έλκει κανένα συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης (άρθρο 12 έως 14, Ν.4640/2019). Η 
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διαδικασία της διαμεσολάβησης διέπεται από την αρχή της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας και της 
ουδετερότητας (άρθρο 13, Ν.4640/2019). Επίσης, διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας, 
σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται ρητά σε οποιοδήποτε μέρος και στους διαμεσολαβητές να 
αποκαλύψουν οποιαδήποτε πληροφορία που τα μέρη δεν επιθυμούν (άρθρο 16, Ν.4640/2019). Η 
διαδικασία είναι ελεύθερη, στηρίζεται στην ιδιωτική αυτονομία και ελεύθερη βούληση των μερών 
(άρθρο 15, Ν.4640/2019) και διεξάγεται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, με μικρές 
εξαιρέσεις (άρθρο 5, Ν. 4640/2019). 

Ο/η διαμεσολαβητής/τρια συντονίζει τη συζήτηση μεταξύ των μερών, ακολουθώντας τη 
μεθοδολογία της επίλυσης προβλήματος. Συγχρόνως, χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές επικοινωνίας 
που ανέδειξε η Ψυχολογία και η μεθοδολογία της διαχείρισης συγκρούσεων. Έτσι, μέσα από τη 
διαδικασία αυτή, τα μέρη αναλαμβάνουν μόνα τους, να αποφασίσουν άμεσα για τον τρόπο που 
θέλουν να χειριστούν όχι μόνο την υπόθεση, αλλά και τη μεταξύ τους σχέση. Επίσης, αν τελικά 
καταλήξουν σε συμφωνία, συντάσσεται Πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο κατατίθεται στη 
Γραμματεία του κατά τόπον Πρωτοδικείου και αποτελεί «τίτλο εκτελεστό» (άρθρο 8), φέρει δηλαδή 
τα χαρακτηριστικά δικαστικής απόφασης. 

Έτσι, με τη διαμεσολάβηση, αντί να επιβληθεί (από τον δικαστή) μια «ορθή» λύση, τα ίδια τα 
μέρη οδηγούνται σταδιακά στην εύρεση της ορθότερης λύσης για τη συγκεκριμένη δική τους 
περίπτωση. Η λύση δεν βρίσκεται «έξωθεν», αλλά προκύπτει από τις ίδιες τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες των ατόμων μετά από τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεννόηση και φέρει ίδια περίπου 
χαρακτηριστικά με τη δικαστική απόφαση. Έτσι επέρχεται μια λύση που είναι δυνατόν να ικανοποιεί 
εξίσου και τα δύο μέρη. Δηλαδή επιτυγχάνεται μια «σύμμετρη ικανοποίηση» που διαφοροποιείται 
από τον συμβιβασμό και αναφέρεται ως κατάσταση win-win, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχουν 
ηττημένοι (Goldwish, 2010). 

Εξάλλου, η διαμεσολάβηση χαρακτηρίζεται από την ιδιωτική αυτονομία, και το γεγονός αυτό 
τη μετατρέπει σε μια ανοικτή και ευέλικτη διαδικασία, η οποία είναι και ιδιαίτερη ελκυστική στη 
σύγχρονη κοινωνία. Διότι, στη διαμεσολάβηση είναι δυνατόν να λυθούν περισσότερα από ένα 
ζητήματα, τα οποία είτε τέθηκαν εξ αρχής είτε προέκυψαν στην πορεία, με τη μια και μοναδική 
διαδικασία, με τρόπο αλλά και σε χρόνο που, ουσιαστικά, επαφίεται στα ίδια τα μέρη. Οπότε, σε 
σχέση με την κλασσική διαδικασία της δίκης, η διαμεσολάβηση είναι πιο οικονομική τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, διότι είναι δυνατόν να διεξαχθεί σε μικρότερο χρόνο, άρα και 
με μικρότερο κόστος και, κυρίως, να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ατόμων και της αγοράς. 
Επίσης, είναι πολύ σημαντική, πέραν των άλλων και διότι βοηθά στη μείωση του όγκου των 
υποθέσεων που προσφεύγουν στα δικαστήρια και, συνεπώς, συντελεί στη βελτίωση (λιγότερος 
χρόνος και γραφειοκρατία) αλλά και στην ποιότητα απονομής (μικρότερος φόρτος εργασίας των 
δικαστών) της δικαιοσύνης (Αιτιολογική εκθεση , 2019). 

Πέρα από όλα τα παραπάνω, η διαμεσολάβηση βοηθάει σημαντικά στη διατήρηση και μάλιστα 
στη διασφάλιση της ποιότητας της επικοινωνίας μεταξύ δύο ατόμων που βρίσκονται σε σύγκρουση. 
Ειδικότερα, μέσα από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης τα άτομα –αν μη τι άλλο- επικοινωνούν 
και αναζητούν από κοινού μια λύση στο πρόβλημά τους, ξεπερνώντας τις διαφορές τους. 

 

2.1. Οι θεωρίες για την επικοινωνία 
Πόσο εύκολη είναι όμως η αποτελεσματική επικοινωνία και η επίλυση συγκρούσεων στη 

σύγχρονη εποχή; Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε θεωρίες για την επικοινωνία και την 
επίλυση συγκρούσεων, προκύπτει ότι έχουν ήδη αναδειχθεί πολλές και διαφορετικές θεωρίες από 
τον χώρο πολλών επιστημών (όπως Ψυχολογία και Κοινωνιολογία), και οι οποίες μάλιστα 
εφαρμόζονται σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας (ποιότητα ζωής και 
σχέσεων, εκπαίδευση, οργανισμούς και επιχειρήσεις – εργασία). Από τις θεωρίες αυτές, προκύπτει 
ότι η αιτία των συγκρούσεων εντοπίζεται στη «διαφορά». 
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Η διαφορά στη συμπεριφορά των ατόμων έχει ήδη ερμηνευθεί από την Ψυχολογία, ότι 
οφείλεται σε πλειάδα παραγόντων εσωτερικών και εξωτερικών. Από τις διαφορετικές ανάγκες και 
προσδοκίες σε κάθε φάση της ζωής του ατόμου, από «κρυμμένα στο νού» πράγματα μια σειρά από 
θεωρίες όπως «η πυραμίδα αναγκών»  του Maslow, οι «μηχανισμοί άμυνας» του Freud, οι «θεωρίες 
μάθησης» και πολλές άλλες αναδεικνύουν τον πολυποίκιλο τρόπο που οι άνθρωποι αντιδρούν 
ξεχωριστά σε κάθε ερέθισμα (Culkin & Perrotto, 2008). Εξάλλου, ο τρόπος αντίδρασης των ατόμων 
εξαρτάται από τον τύπο της προσωπικότητάς τους, αλλά και από το είδος της διαπροσωπικής τους 
σχέσης (Humple & Richands, 2018), γεγονός που επιβεβαιώνεται και με τη θεωρία του δεσμού και 
τα συναισθήματα που αναπτύσσονται σε μια σχέση  (Καφέτσιος, 2005). Έτσι, μια σειρά από 
παράγοντες, δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ των ατόμων. Παράγοντες που συνοψίζονται σε 
φυσικές, αντιληπτικές, συναισθηματικές, πολιτιστικές, γλωσσικές, διαπροσωπικές, κοινωνικές, 
ακόμα και φύλλου και ηλικίας διαφορές (Πολέμη-Τοδούλου, 2005). 

 Ακόμα και ο τρόπος που το άτομο αντιλαμβάνεται, και κυρίως, ερμηνεύει τα ερεθίσματα, έχει 
και αυτός αναλυθεί λεπτομερώς.Οι θεωρίες των γλωσσολόγων  για το νόημα των λέξεων 
αναδεικνύουν ότι και η γλώσσα καθορίζει την αντίληψη για την πραγματικότητα (Culkin & Perrotto, 
2008). Επίσης, χαρακτηριστική είναι και η θεωρία του Kelly, η οποία  αναδεικνύει τον τρόπο που το 
κάθε άτομο ερμηνεύει τον κόσμο μέσα από τις «νοητικές κατασκευές»¨του. Σύμφωνα με τη θεωρία 
αυτή το άτομο, παρατηρώντας τον κόσμο, τις ομοιότητες και τις διαφορές, δημιουργεί σχήματα 
αντιθέτων όπως «κερδισμένος-χαμένος» μέσα από τα οποία αντιλαμβάνεται τα γεγονότα, τους 
άλλους και τον ευατό του. Οι κατασκευές αυτές αποτελούν μέρος του προβλήματος της επικοινωνίας 
και των διαπροσωπικών σχέσεων, δεδομένου ότι η πραγματικότητα ερμηνεύεται με υποκειμενικούς 
και στενούς όρους (Pervin & John, 2001). Προχωρώντας περαιτέρω τη θεωρία αυτή ο Mezirow 
αναφέρει τις «νοητικές συνήθειες», ως απόψεις που άκριτα εστερνισθήκαμε κατά τη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησής μας και οι οποίες κατευθύνουν τις πράξεις μας και ποδηγετούν τη σκέψη μας, 
δεδομένου ότι δρούν ως «φίλτο» στην ερμηνεία των εμπειριών μας (Mezirow, 1991). Έτσι, 
δημιουργείτε μια «νοητική τάση» στα άτομα να  προσπαθούν να λύσουν τα προσβλήματα τους με 
παλιές και άκαμπτες τεχνικές, ή και με «λειτουργική προσήλωσή», όπου  αντιλαμβάνονται τα 
πράγματα και τις καταστάσεις μόνο σύμφωνα με την κλασσική και παραδοσιακή χρήση ή λειτουργία 
τους, τα οποία δυσχεραίνουν την επίλυση προβλημάτων (Culkin & Perrotto, 2008). 

Ωστόσο, έχουν ήδη αναπτυχθεί θεωρίες και τεχνικές που προωθούν την αποτελεσματική 
επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση του πραγματικού -και όχι του υποκειμενικού- νοήματος του 
σήματος που εκπαίμπουμε, γεγονός το οποίο φυσικά συμβάλλει στην επίτευξη της συννενόησης –
επίλυσης μιας διαφοράς- μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Μάλιστα, ο Habermas ορίζει την 
επικοινωνία ως συννενόηση «Verstaendigung», η οποία υπάρχει ως τέλος (σκοπός) στην ανθρώπινη 
γλώσσα. Με τη συννενόηση αυτή ο Habermas υποστηρίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί μια ορθολογική 
συναίνεση μεταξύ των επικοινωνούντων υποκειμένων. Η συννενόηση στηρίζεται στον «στοχαστικό 
διάλογο» (discourse), δηλαδή σε έναν ελεύθερο διάλογο ισότιμων ομιλητών οι οποίοι αμφισβητούν 
με επιχειρήματα και, με αμοιβαία κατανόηση και ορθολογική προσήλωση στην ουσία της 
ανθρώπινης επικοινωνίας  (Hambermas, 1984). Αυτός ο στοχαστικός διάλογος χρησιμοποιείται και 
για την ανάπτυξη του «κριτικού στοχασμού», δηλαδή την επανεξέταση των βάσεων, αλλά και των 
συνεπειών πάνω στις οποίες στηρίζεται μια πεποίθηση (Dewey, 1960). Με τη βοήθεια του κριτικού 
στοχασμού και του στοχαστικού διαλόγου, ο Freire προχώρησε στην «κριτική συνειδητοποίηση», 
δηλαδή στην επίγνωση των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών συνθηκών που καθορίζουν τις 
αντιλήψεις και, ακολούθως, τις πράξεις των ατόμων (Freire, 1977). Έτσι, αφού επέλθει η 
συνειδητοποίηση, υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία ότι είναι δυνατόν να οδηγηθούν τα άτομα ακόμα 
και σε μετασχηματισμό των νοητικών κατασκευών ή συνηθείων που αφορούν σε προβληματικές 
αντιλήψεις από διαστρεβλωμένες ή ατελείς παραδοχές (Κόκκος, 2017). Τη διαδικασία αυτή ο 
Mezirow την ονομάζει «μετασχηματίζουσα μαθηση», μια διαδικασία ανάπλασης των νοητικών 
κατασκευών (ή  τρόπων αντίληψης), ώστε να γίνουν αυτά πιο «περιεκτικά, πολυσχιδή, ανοικτά, 
στοχαστικά και συναισθηματικά δεκτικά στην αλλαγή» (Κόκκος, 2017, σελ. 43). 
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Συγχρόνως, η συναισθηματική νοημοσύνη του Coleman, αποδεικνύει ότι το άτομο μπορεί να 
εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, έτσι ώστε αντί να 
κατευθύνουν αυτά τις πράξεις του, να τα χρησιμοποιεί για να  να πετύχει τους στόχους του. Ο ίδιος 
μάλιστα υποστηρίζει, ότι τα άτομα με ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη, που κατανοούν τους 
άλλους (διαθέτουν ενσυναίσθηση) και είναι ανοικτά στην ενεργητική ακρόαση, καταφέρνουν να 
επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά και να οικοδομήσουν πιο υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις 
(Coleman, 2011). 
 

2.2.  Η σχέση της διαμεσολάβησης με την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων 
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, 

διότι επηρεάζεται και εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες που αφορούν τόσο το 
άτομο όσο όμως και το εξωτερικό περιβάλλον. Πόσο εφικτή και ρεαλιστική είναι, λοιπόν, η 
συννενόηση και η επίλυση συγκρούσεων μέσα από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης;  

Αρχικά,  υπάρχουν ήδη αρκετές επικοινωνιακές τεχνικές, οι οποίες μάλιστα μπορούν να 
διδαχθούν στα άτομα (Katzman & Katzman, 2008), όπως επίσης και η ανάπτυξη της 
συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης, που βοηθούν σημαντικά στην επικοινωνία και 
στην επίλυση συγκρούσεων (Coleman, 2011). Έτσι, και στη διαδικασία της διαμεσολάβησης όλες οι 
παραπάνω τεχνικές και θεωρίες βρίσκουν έδαφος, μετατρέποντας τη διαμεσολάβηση σε μια 
διαδικασία που, τελικά, βοηθά στην αποτελεσματική επικοινωνία. 

Πιο συγκεκριμένα, ο/η διαμεσολαβητής/τρια ενεργεί ως ένας τρίτος, που δεν εμπλέκεται 
συναισθηματικά, οπότε και σε συνδυασμό με την εκπαίδευσή του στις επικοινωνιακές δεξιότητες, 
είναι δυνατό να αντιληφθεί περισσότερες πλευρές της πραγματικότητας. Έτσι, καθίσταται 
αντικειμενικός και σε συνδυασμό με τις αρχές που διέπουν τη διαμεσολάβηση (της ουδετερότητας 
και της αμεροληψίας) και τα καθήκοντα του, είναι το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να εξασφαλίσει 
την ισορροπία ισχύος μεταξύ των συνομιλούντων. 

Στην πράξη, κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης ο/η διαμεσολαβητής/τρια προσπαθεί να 
δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα, που διέπεται από ασφάλεια και εμπιστοσύνη (εμπιστευτικότητα). 
Ακούει ενεργητικά και με ενσυναίσθηση, τόσο τα λεκτικά όσο και τα μη λεκτικά σήματα των μερών 
για να μπορέσει να αντιληφθεί όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, να εστιάσει στο βάθος της δομής 
των ρητών αλλά και των άρρητων αναγκών/συναισθημάτων/προσδοκιών των ατόμων. Για το σκοπό 
αυτό, διαθέτει στη φαρέτρα του μια σειρά από τεχνικές, όπως την αναπλαισίωση (framing), την 
παράφραση (paraphrasing), την αντανάκλαση (reflect) και τις ανοικτές ερωτήσεις, τις οποίες 
χρησιμοποιεί για τη βελτίωση της επικοινωνίας. Δηλαδή προσπαθεί να βοηθήσει την κάθε πλευρά 
να εκφραστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να γίνουν κατανοητά από όλους το πρόβλημα, 
το διακύβευμα και τις συνέπειες του. Συγχρόνως, με στοχαστικές ή κριτικές ερωτήσεις, ενθαρρύνει 
τα μέρη να μπουν ο ένας στη θέση του άλλου και να αναστοχαστούν την κατάσταση μέσα από 
διαφορετικές οπτικές. Τέλος, προκαλεί και προσκαλεί τα μέρη να σκεφτούν –ακόμα και έξω από το 
πλαίσιο- πιθανούς τρόπους επίλυσης, όπως να φανταστούν το καλύτερο δυνατό, καθώς και το 
χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί. Έπειτα, παροτρύνει τα μέρη να εξετάσουν την κάθε λύση 
που προτάθηκε από αυτούς με ορθολογικό και δεδομένο τρόπο από τη θεωρία της επίλυσης 
συγκρούσεων  (Damianaki, 2016; Σκορδάκη, 2012). 

Από όλα τα παραπάνω αναδεικνύεται ότι με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης τα μέρη 
βελτιώνουν την επικοινωνία τους, καθώς είναι δυνατόν να περάσουν στην κατανόηση της βαθιάς 
δομής των λέξεων και συνεπώς να κατανοήσουν το πραγματικό και αντικειμενικό νόημα των λέξεων, 
των συναισθημάτων, των αναγκών και γενικά της κατάστασης της δικής τους αλλά και του άλλου. 
Διευρύνουν τις οπτικές τους και αποκτούν γνωστική πολυπλοκότητα, την ικανότητα δηλαδή να 
αντιλαμβάνονται τις πολυδιάστατες ερμηνείες της κοινωνικής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα η 
«διαφορά» να αξιοποιείται εποικοδομητικά. Συγχρόνως απομακρύνονται από τον τρόπο σκέψης που 
στηρίζεται σε δίπολα αντιθέσεων και μέσα από την οπτική του άλλου, μπαίνουν στη θέση του, οπότε 
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και είναι δυνατόν να ανακαλύψουν νέες και μάλιστα κοινές ανάγκες και συμφέροντα. Επίσης, τα 
μέρη μυούνται στον στοχαστικό διάλογο και στην κριτική συνειδητοποίηση της πραγματικότητας 
που τους περιβάλλει, οπότε και καθίσταται εφικτό να αναθεωρήσουν τις νοητικές κατασκευές τους, 
ακόμα και τον τρόπο σκέψης τους. Έτσι, είναι πιθανό να αρχίσουν να επινοούν νέους τρόπους 
επίλυσης των προβλημάτων τους, οι οποίοι μάλιστα θα είναι πιο ανοικτοί και ευρηματικοί, καθώς 
και θα εστιάζουν περισσότερο στην ουσία (του προβλήματος) και συνεπώς θα ανταποκρίνονται 
περισσότερο στη διανοητική ευρύτητα και ευελιξία που απαιτεί η σύγχρονη εποχή. 

 

3. Συμπεράσματα 
Οι θεωρίες είναι πολλές και, φυσικά, δεν μπορούν να αναλυθούν ούτε καν να καταγραφούν 

στην παρούσα εισήγηση. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν ότι η διαμεσολάβηση αφορά σε 
μια διαφορετική από τη δίκη διαδικασία, που συμβάλλει στη βελτίωση της δικαιοσύνης διότι μειώνει 
τον όγκο των υποθέσεων που εισάγονται στα Δικαστήρια, άρα επέρχεται ταχύτερη απονομή της 
δικαιοσύνης. Συγχρόνως, συμβάλλει στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη, δεδομένου ότι 
μπορεί να οδηγήσει είτε σε οικονομικότερη διαδικασία, αφού επέρχεται σε συντομότερο χρόνο μια 
συμφωνία, ή/και σε πιο ευέλικτες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς αλλά και τις 
επιθυμίες των επιχειρηματιών και των ατόμων λύσεις. Έτσι, η διαμεσολάβηση εμφανίζεται ιδιαίτερα 
ευέλικτη και ανοικτή και σε συνδυασμό με τις αρχές που τη διέπουν και κυρίως την 
εμπιστευτικότητα, καθώς και την εκτελεστότητα του τίτλου που παρέχει (Πρακτικό 
διαμεσολάβησης), καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστική στη σύγχρονη κοινωνία.  

Πέραν όμως όλων αυτών, η διαμεσολάβηση αναδεικνύεται σε μια διαδικασία η οποία μπορεί 
να συντελέσει στη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης είτε μέσα από τη σύμμετρη και φιλική 
ικανοποίηση των μερών, η οποία προφυλάσσει και τις μελλοντικές τους σχέσεις, είτε μέσα από την 
εκπαίδευση των ατόμων στην αποτελεσματική επικοινωνία. Διότι, από το συνδυασμό της θεωρίας 
για τις αιτίες των προβλημάτων της επικοινωνίας και τους τρόπους θεραπείας τους, με την πρακτική 
της διαμεσολάβησης, αναδεικνύεται ότι η διεργασία αυτή συμβάλλει σημαντικά στην 
εκπαίδευση/εξάσκηση των ατόμων στην αποτελεσματική επικοινωνία και στην επίλυση των 
προβλημάτων τους μέσα από τη συναίνεση που προκύπτει από τον στοχαστικό διάλογο. 
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Περίληψη  
Ο περιορισμός των δυσλειτουργικών συμπεριφορών σε μια τάξη ενήλικων μαθητευόμενων 

αποτελεί κοινή μέριμνα όλων των εκπαιδευτικών και γι’ αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο 
η αναζήτηση λύσεων ως απάντηση στο ζήτημα, αλλά και η αναζήτηση των παραγόντων εκείνων που 
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θα μπορούσαν να δράσουν προληπτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο στόχος της παρούσας εργασίας 
είναι να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά των συγκρούσεων και με ποιες τεχνικές αυτά μπορούν να 
αξιοποιηθούν δημιουργικά ώστε να ωφελήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής επισκόπησης ανέδειξαν την 
αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων ως μια καθοριστική δεξιότητα, η οποία δεν μπορεί να έχει 
άλλο σκοπό από το να αποφέρει οφέλη στην ομάδα, να την οδηγήσει προς την αυτογνωσία και εν 
τέλει να αποτελέσει απαραίτητο συστατικό της προσωπικής ανάπτυξης τόσο των ενήλικων 
εκπαιδευόμενων όσο και του ίδιου του εκπαιδευτή.  

 
Λέξεις κλειδιά: σύγκρουση, εκπαίδευση ενηλίκων, ρόλος εκπαιδευτή, επικοινωνία, 
συναίσθημα  

1. Εισαγωγή 
Η έννοια της σύγκρουσης και κατ’ επέκταση η διαχείρισή της στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, αφορά στις σχέσεις κάθε ομάδας όχι απαραίτητα με αρνητικό πρόσημο. «Εάν διαθέσετε 
χρόνο να διδάξετε την επίλυση των συγκρούσεων θα έχετε τελικά περισσότερο χρόνο για να 
διδάξετε», ανέφερε ο αμερικανός συγγραφέας William J. Kreidler (1984). Η διαχείριση 
συγκρούσεων δίνει σε κάθε μέλος μιας ομάδας τη δυνατότητα να επαναπροσδιοριστεί, να σκεφτεί, 
να αντιμετωπίσει αντικειμενικά τη δυσκολία που προκύπτει, να συνεργαστεί και να βοηθήσει εν τέλει 
στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, καθαρού και αποδεκτού περιβάλλοντος μάθησης.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μία προσπάθεια να οριστεί η έννοια της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και εν συνεχεία επισημαίνεται η ποικιλομορφία του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων όσο 
και η ανάγκη της συνεχούς κατάρτισής του για τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού του 
έργου. 

Έπειτα, ορίζεται η έννοια της σύγκρουσης αλλά και το βασικό χαρακτηριστικό της που είναι η 
ύπαρξη σχέσης και η αλληλεξάρτηση των δύο πλευρών. Αναδύεται παράλληλα η σημασία του 
συναισθηματικού παράγοντα στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης, αναφέρονται πιθανά οφέλη 
μιας σύγκρουσης και στα τρία ταυτόχρονα επίπεδα (διαπροσωπικό, κοινωνικό, εσωτερικό), στα 
οποία λειτουργεί. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι τρεις στάσεις (Πάλη, Φυγή, Ροή) που συνήθως 
υιοθετούμε σε μια σύγκρουση και στο τέλος προτείνονται χρήσιμες τεχνικές που συμβάλλουν στη 
δυναμική της ομάδας όσο και στη διάγνωση και αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών. Στα 
συμπεράσματα, καταδεικνύεται η σημαντικότητα της επικοινωνίας και των συναισθημάτων στην 
αξιοποίηση συγκρουσιακών καταστάσεων ως ένα εργαλείο που θα οδηγήσει στην 
αποτελεσματικότερη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 

2. Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα πεδίο πολύ ευρύ και το ζήτημα ορισμού αυτού του πεδίου 

παρουσιάζει πολλές δυσκολίες στην προσπάθεια να καλύψει τις ποικίλες εκπαιδευτικές κουλτούρες 
σε όλο τον κόσμο. Η εξέταση των λεπτομερειών κάθε ορισμού δεν είναι, όμως, ο στόχος της 
παρούσας εργασίας.  

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας  & Ανάπτυξης  (ΟΟΣΑ, 1977 στο 
Rogers, 1999:55), ένας από τους ορισμούς που έχει δοθεί είναι ο εξής:  

«Η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα 
σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη 
κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός 
ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά 
του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η “σφαίρα” της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, 
επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει 
συλλογικό κοινωνικό σκοπό». 
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Όπως σαφώς προκύπτει από τον παραπάνω ορισμό, η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα 
ποικιλόμορφο επιστημονικό πεδίο. Αυτός που αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει ενήλικες, δηλαδή ο 
εκπαιδευτής ενηλίκων, διαδραματίζει κι εκείνος με τη σειρά του ποικιλόμορφο ρόλο στην ποιότητα 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

3. Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 
Καθώς το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενηλίκων επεκτείνεται σταθερά στο πλαίσιο της 

διαμόρφωσης μιας κουλτούρας δια βίου μάθησης, ο ρόλος των κατάλληλα εκπαιδευμένων 
εκπαιδευτών διαγράφεται όλο και πιο σημαντικός, ώστε να διασφαλιστεί και η ποιότητα των 
παρεχόμενων προγραμμάτων.  

Θεωρώντας τη μάθηση από τη σκοπιά του ενήλικου, ένα γενικότερο χαρακτηριστικό που 
συνδέεται με την ενηλικιότητα είναι ότι το εκπαιδευόμενο άτομο επιδιώκει να αποκτήσει μια 
αίσθηση αυτονομίας και προοπτικής, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να υποστηρίξει τον 
εκπαιδευόμενο σε αυτή την απαιτητική πορεία προσωπικής ολοκλήρωσης (Jarvis, 2004). Είναι 
ενδιαφέρον ότι οι δυσκολίες συντονισμού των ενήλικων εκπαιδευόμενων, όταν εντοπίζονται, 
αιτιολογούνται στη βάση των διαφορετικών αναγκών και της φύσης της εκπαίδευσης ενηλίκων που 
διακρίνεται από αυτήν της τυπικής εκπαίδευσης. Εδώ συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από δυσκολίες, 
όπως είναι οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευόμενων, οι διαφορετικές προσωπικότητές τους, η ηλικία 
τους, το γεγονός ότι αποτελούν έναν ετερογενή μαθητικό πληθυσμό με διαφορετικές ανάγκες 
(Κόκκος, 2005). 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι και από τη σκοπιά του ίδιου του εκπαιδευτή ενηλίκων, η 
διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική του ανάπτυξη δεν μπορεί να περιορίζεται στη συνεχή 
επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν στο επιστημονικό του αντικείμενο. Ο εκπαιδευτής 
χρειάζεται να γνωρίζει, να οργανώνει όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής συνάντησης σύμφωνα με τις 
παιδαγωγικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων από το στάδιο του σχεδιασμού και της ανάλυσης των 
αναγκών των εκπαιδευόμενων εώς το στάδιο της υλοποίησης και της αξιολόγησής της. Επιπλέον, 
χρειάζεται να ασκηθεί στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, όπως σεβασμός, αποδοχή, ευελιξία 
σκέψης και συμπεριφοράς πολιτισμικής ευαισθησίας (Rogers, 1999). Χρειάζεται να κατανοεί πρώτα 
τα δικά του συναισθήματα και να τα διαχειρίζεται κατάλληλα (Corey, 1990). Πρόκειται για μια 
προσπάθεια οδήγησης του εκπαιδευτή ενηλίκων προς την αυτογνωσία όσον αφορά στο ρόλο του, 
έτσι ώστε να κατανοεί τους εκπαιδευόμενούς του βιωματικά και να ενδυναμώνει την αυτοεκτίμησή 
τους (Κόκκος, 2005). 

Μέσα από την επιμόρφωση ο εκπαιδευτής θα πρέπει επίσης να αναπτύξει ενσυναίσθηση, να 
δείχνει ανεκτικότητα απέναντι στη διαφορά, να την αποδέχεται, ούτως ώστε όχι μόνο να την 
κατανοήσει αλλά και να οικοδομήσει πάνω σε αυτή εμποδίζοντας έτσι το σχηματισμό στερεοτύπων 
και προκαταλήψεων απέναντι σε πρόσωπα και πολιτισμούς (Πολέμη-Τοδούλου, 2005). Ο διδάσκων 
στην εκπαίδευση ενηλίκων διαπιστώνουμε, επομένως, ότι από τη μια εκπροσωπεί τον «αρχηγό της 
ομάδας» προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα ενωμένη και από την άλλη είναι ο «εκπαιδευτής», ο 
προωθητής των μαθησιακών αλλαγών, ο εμψυχωτής των εκπαιδευόμενων. 

 Ένας τρίτος ρόλος που αποκτά σπουδαιότητα στη μαθησιακή διαδικασία είναι ο ρόλος του 
«μέλους της ομάδας». Έχει ειπωθεί ότι «το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό του διδάσκοντα είναι ότι 
πρέπει και ο ίδιος να είναι διδασκόμενος. Αν έχει χάσει την ικανότητά του να μαθαίνει, δεν είναι 
τόσο καλός, ώστε να είναι μαζί μ’ εκείνους που έχουν διατηρήσει τη δική τους» (Kidd, 1973:303 στο 
Rogers, 1999:227). Επομένως, όλοι στην ομάδα, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτή, είναι 
εκπαιδευόμενοι και όλοι μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο. 

Τέλος, το τέταρτο βασικό χαρακτηριστικό του έργου του εκπαιδευτή είναι ο ρόλος του ως 
«κοινό». Αναλαμβάνει, δηλαδή, το ρόλο του αξιολογητή. Αναθέτοντας εργασίες και ζητώντας την 
παρουσίασή τους ενώπιον όλων για σχολιασμό και αξιολόγηση, ο εκπαιδευόμενος παρουσιάζει στον 
εκπαιδευτή τις δεξιότητες που πρόσφατα απέκτησε και ο εκπαιδευτής με τη σειρά του υιοθετεί το 
ρόλο του εκπαιδευόμενου. Στο σημείο αυτό διαπιστώνουμε ότι για να μάθει ο τελευταίος, πρέπει για 



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

380 

λίγο να γίνει διδάσκων. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει περιγραφεί ως μια δραστηριότητα στην οποία 
όλοι οι συμμετέχοντες «εναλλάσσονται στους ρόλους του εκπαιδευόμενου, του εκπαιδευτή και του 
ατόμου» (Thompson, 1980:67 στο Rogers, 1999:230). 

Χρήσιμη, επομένως, κρίνεται η επισήμανση των ποικίλων ρόλων του εκπαιδευτή ενηλίκων 
στις ομάδες αλλά και η ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευσή του στη δυναμική των ομάδων, 
προκειμένου να υιοθετήσει τις κατάλληλες τακτικές που θα τον βοηθήσουν στην αποτελεσματική 
διαχείριση πιθανών δυσκολιών ή και συγκρούσεων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  

4. Κατανοώντας τη Σύγκρουση 
Οι συγκρούσεις είναι μέρος της φύσης του ανθρώπου και εκδηλώνονται σε κάθε οργανισμό 

άλλοτε σε μικρότερη και άλλοτε σε μεγαλύτερη ένταση και έκταση μεταξύ του ανθρώπινου 
δυναμικού. 

Σε μια σύγκρουση δύο τουλάχιστον μέλη, οι αποκαλούμενοι παράγοντες, αντιλαμβάνονται ότι 
τα συμφέροντά τους είναι αντίθετα από τους άλλους ή επηρεάζονται από τους άλλους (Putman, 
Poole, 1987). 

Σύμφωνα με τους Wilmot, W. & Hocker, J. (2011), «Σύγκρουση είναι μια αισθητή διαμάχη 
μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων γύρω από θεωρούμενες ασυμβίβαστες διαφορές, πάνω σε 
πεποιθήσεις, αξίες και στόχους ή γύρω από διαφορές στις επιθυμίες για εκτίμηση, έλεγχο και 
σύνδεση» (Βασιλείου, Κεχαόγλου, 2015:14). 

Η σύγκρουση, λοιπόν, είναι μια διαμάχη ανάμεσα σε δύο αντιτιθέμενες πλευρές, δύο αντίθετες 
θέσεις, απόψεις ή ανάγκες. Εστιάζοντας στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, μία σύγκρουση μπορεί 
να μοιάζει με αντιπαράθεση ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόμενο. Στο στάδιο αυτό της 
Σύγκρουσης (Storming) κατά τους Tuckman & Jensen (1977), οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν έντονο 
άγχος, το οποίο αρχικά πηγάζει από την έλλειψη σαφήνειας των στόχων της εκπαιδευτικής ομάδας 
και των αποδεκτών συμπεριφορών στην ομάδα κι επίσης από το φόβο των εκπαιδευόμενων ότι η 
ομάδα θα απορρίψει τις απόψεις και τις ιδέες τους. Σε αυτό το στάδιο έρχονται σε αντιπαράθεση με 
τον εκπαιδευτή και μάχονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τον εκπαιδευτή για το ποιος θα ελέγχει 
την ομάδα (Yalom, 1985). Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από αρνητικά σχόλια και έντονη κριτική 
των εκπαιδευόμενων προς τον εκπαιδευτή, ενώ συχνά εμφανίζονται συγκρούσεις ανάμεσα στις 
υποομάδες, αμφισβήτηση του ρόλου του εκπαιδευτή, πόλωση και συναισθηματική αντίσταση των 
μελών στις απαιτήσεις του προγράμματος (Tennant, 1997). 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι βασικό χαρακτηριστικό της σύγκρουσης είναι η ύπαρξη 
σχέσης και η αλληλεξάρτηση των δύο πλευρών. Παράλληλα, η σύγκρουση είναι μια συναισθηματική 
διεργασία που μπορεί να γεννήσει θυμό και επιθετικότητα αλλά και έντονα συναισθήματα 
στεναχώριας, αγωνίας, εγκατάλειψης και λύπης. Τέλος, δομικό στοιχείο μιας σύγκρουσης είναι οι 
διαφορές σε πεποιθήσεις, σε αξίες και σε στόχους ή διαφορές στις επιθυμίες των αντικρουόμενων 
πλευρών. 

Παρόλα αυτά, ερευνητικά δεδομένα με τις οργανωσιακές συγκρούσεις έδειξαν ότι ένα μέτριο 
ποσοστό ουσιαστικής σύγκρουσης, κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη ενός άριστου επιπέδου 
απόδοσης και ικανοποίησης στην εργασία (Rahim, Bonoma, 1979). Αναπόφευκτες είναι, επομένως, 
και οι κάθε είδους και τύπου συγκρούσεις στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αφού το σχολικό 
περιβάλλον αξιωματικά στηρίζεται στη συνεργασία και στην αλληλεπίδραση διδασκόντων και 
μαθητών. 

4.1. Πιθανά Οφέλη και διαστάσεις της Σύγκρουσης 
Συγκρούσεις που μένουν άλυτες, μπορεί να προκαλέσουν ένταση και την αμήχανη αίσθηση ότι 

υπάρχουν άλυτα θέματα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή παραγωγικότητα, σε θυμό, άγχος 
και αρρώστιες. Από την άλλη, όταν μια σύγκρουση επιλύεται εποικοδομητικά γίνεται το κλίμα πιο 
ευχάριστο, υπάρχουν οι συνθήκες για μια ουσιαστική επικοινωνία και δημιουργούνται οφέλη και για 
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τους δυο ανθρώπους ή για την ομάδα. Σύμφωνα με τις Βασιλείου, Κεχαόγλου (2015),  μερικά από 
τα πιθανά οφέλη μιας σύγκρουσης είναι ότι: 

 Νιώθεις ότι μπορείς να εισάγεις νέες ιδέες και ότι η ομάδα σε ακούει. 
 Βελτιώνεις τις δεξιότητες επικοινωνίας σου. 
 Ανακαλύπτεις καινούριες πλευρές του εαυτού σου και γνωρίζεις τον άλλον καλύτερα. 
 Μειώνεις τη συσσώρευση του στρες. 
 Μαθαίνεις να σέβεσαι τις διαφορές με τους άλλους ανθρώπους.  

Παράλληλα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι συγκρούσεις που αντιμετωπίζουμε κινούνται 
σε τρία επίπεδα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείται μια σύγκρουση ανάμεσα σε έναν 
εκπαιδευτικό κι έναν εκπαιδευόμενο, το πρώτο επίπεδο είναι το διαπροσωπικό. Οι δύο συγκεκριμένοι 
άνθρωποι με τις αξίες και πεποιθήσεις τους, με τις συγκεκριμένες προσωπικότητές τους στο σχολικό 
περιβάλλον, έχουν μια σύγκρουση. Σε ένα άλλο επίπεδο είναι και κοινωνική σύγκρουση, δηλαδή 
σύγκρουση ανάμεσα σε κοινωνικούς ρόλους. Το ρόλο του διδάσκοντα, του «διαχειριστή» της τάξης 
και το ρόλο του μαθητευόμενου, με όλα τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς τους. Σε ένα τρίτο 
επίπεδο, είναι μια εσωτερική σύγκρουση, δηλαδή σύγκρουση ανάμεσα σε μια στάση που εκπροσωπεί 
ο διδάσκων και μια άλλη που εκπροσωπεί ο μαθητής (Goodbread, 2010). 

Κάθε σύγκρουση λειτουργεί, επομένως, και στα τρία επίπεδα ταυτόχρονα. Όσο περισσότερα 
γνωρίζεις για το ένα επίπεδο τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να αντιμετωπίσεις τη σύγκρουση 
και στα άλλα δύο. Από αυτή τη σκοπιά, κάθε σύγκρουση που αντιμετωπίζουμε στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, μπορεί να σε ενδυναμώσει δίνοντάς σου επιπλέον πληροφορίες για την ποιότητα της 
σύγκρουσης και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής της.   

4.2. Διερεύνηση Στάσεων για την αντιμετώπιση της Σύγκρουσης 
Μερικές συμπεριφορές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ενθαρρύνουν την αντιμετώπιση, άλλες 

την αποφυγή της. Σημαντική επίδραση σε αυτό έχουν οι πεποιθήσεις μας γύρω από τις συγκρούσεις. 
Δηλαδή, αν πιστεύω ότι το να κερδίσω εγώ σημαίνει ότι θα χάσει ο άλλος ή αν θεωρώ ότι υπάρχει 
τρόπος να κερδίσουμε και οι δύο. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τρεις συμπεριφορές (Βασιλείου, 
Κεχαόγλου, 2015) που συναντώνται στην καθημερινή ζωή. 

Αρχικά, συναντάμε την «Πάλη». Αυτή η συμπεριφορά είναι επιθετική με το σύνθημα «εγώ 
κερδίζω, εσύ χάνεις». Θεωρούμε το πρόβλημα αποκλειστικά ευθύνη του άλλου και εκφράζεται με 
υψηλούς τόνους και δυνατές φωνές, χειριστικές εκρήξεις και αρκετές φορές με σωματική βία. 

Επίσης, η «Φυγή» με το σύνθημα «εγώ χάνω, εσύ κερδίζεις» ή «εγώ χάνω, εσύ χάνεις» είναι η 
παθητική συμπεριφορά που μας κάνει να υποτασσόμαστε στην ισχύ του άλλου ατόμου. Δε δείχνουμε 
την ενόχληση που νιώθουμε στον άλλο και πηγαίνουμε γρήγορα προς ένα συμβιβασμό. Το βασικό 
μήνυμα αυτής της στάσης είναι «εγώ έχω άδικο, εσύ έχεις δίκιο», με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η 
σύγκρουση. 

Τέλος, η «Ροή» είναι η διεκδικητική συμπεριφορά «εγώ κερδίζω, εσύ κερδίζεις», η οποία 
βασίζεται σε μοίρασμα της ισχύος. Και οι δυο πλευρές αναζητούν μια συμφωνία που να είναι δίκαιη 
για όλες τις πλευρές. Οι προθέσεις στις συμπεριφορές ροής είναι η θετική διάθεση να λυθεί το θέμα 
και ο σεβασμός για τους άλλους. 

Από όλες τις διαθέσιμες συμπεριφορές που αναφέρθηκαν τείνουμε να διαλέγουμε αυτή που 
μας είναι πιο οικεία. Όταν, όμως, αντιδρούμε μόνο με βάση τη συνήθεια, δεν αξιοποιούμε το εύρος 
των διαθέσιμων συμπεριφορών και δεν συμπεριφερόμαστε πάντα με τον τρόπο που μπορεί να 
βοηθήσει περισσότερο την κατάσταση (Rahim, Bonoma, 1979). Ποια συμπεριφορά είναι 
αποτελεσματικότερη στο περιβάλλον της εκπαίδευσης ενηλίκων θα διαπιστωθεί στο επόμενο 
κεφάλαιο που θα διερευνήσουμε τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων. 
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4.3. Τεχνικές διαχείρισης Συγκρούσεων 
Σε αυτή την ενότητα προτείνονται μια σειρά από τακτικές που μπορεί να υιοθετήσει ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων κατά τη διαχείριση συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον με στόχο τη 
διαμόρφωση λειτουργικών σχέσεων με τους εκπαιδευόμενους. 
 
 
 

  «Μαθησιακό συμβόλαιο» 
Η εναρκτήρια συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της μάθησης, καθώς στη 

διάρκειά αυτής θα γνωριστούν τα μέλη της ομάδας και θα καταστρωθεί το μαθησιακό συμβόλαιο, 
στο οποίο θα διαγνωστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων και θα 
αναλυθούν οι προσδοκίες τους (Τσιμπουκλή, 2005). Επίσης, θα οριστούν τα όρια στον τρόπο 
λειτουργίας της ομάδας, από τα απλά τεχνικά, όπως το τσιγάρο και η ώρα αποχώρησης, εώς τα 
σημαντικότερα, όπως το μοίρασμα των εμπειριών και την έκφραση συναισθημάτων (Πολέμη-
Τοδούλου, 2005). Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να εκφραστούν ελεύθερα και 
να αποβάλουν το άγχος και την αβεβαιότητα που βιώνουν στην αρχή της συνάντησης (Corey, 1990). 
Οι όποιες αποκλίσεις σε προσδοκίες, κανόνες ή διαδικασία δημιουργούν ασάφεια, η οποία προκαλεί, 
σε κάποιο βαθμό, ανασφάλεια και παράλληλα απορροφά ενέργεια από την ομάδα (Πολέμη-
Τοδούλου, 2005). 
 

  Διαμόρφωση μικρών ομάδων 
Οι μικρές ομάδες των 4-6 ατόμων εξυπηρετούν βασικούς στόχους στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Ενθαρρύνει τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, προωθεί την αυτογνωσία διαμέσου της 
αλληλοϋποστήριξης και της αμοιβαίας ανατροφοδότησης. Επίσης, συμβάλλει στην επίτευξη της 
αρχής «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (Jarvis, 2004). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή των 
εκπαιδευόμενων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον εκπαιδευτή, η οποία βοηθάει σημαντικά στη 
μείωση της έντασης και στην αντιμετώπιση των αντιστάσεων των εκπαιδευόμενων απέναντι στη 
μαθησιακή διεργασία. 
 

  Ανάγκη για επανατοποθέτηση του συμβολαίου 
Είναι πιθανό η διεργασία να εκφράζει σημάδια δυσκολίας ή κορεσμού. Για παράδειγμα, παρ’ 

ότι στην αρχή μπορεί να ενθουσιάζει τα μέλη της ομάδας η συμμετοχική διαδικασία, ενδέχεται να 
επέλθει κούραση. Δυσαρέσκεια, η οποία μπορεί να εκφραστεί είτε με λεκτική επίθεση, είτε με μη-
λεκτικά μηνύματα, όπως την ένταση της φωνής, τις χειρονομίες, τη σωματική επαφή, τη χρήση του 
ζωτικού χώρου. Στη φάση αυτή είναι σκόπιμο να συνειδητοποιήσει ο εκπαιδευτής, ότι «όσο 
σημαντικός είναι ο σχεδιασμός, άλλο τόσο σημαντική είναι η ετοιμότητά μας να τον εγκαταλείψουμε 
για κάτι που θα κρίνουμε καταλληλότερο» (Πολέμη-Τοδούλου, 2005:342). Επομένως, είναι 
σημαντικό να λειτουργούμε διορθωτικά στη δομή της ομάδας αξιοποιώντας την αρνητική 
συμπεριφορά που αναδύεται. 

 
  Χιούμορ 
Το χιούμορ του εκπαιδευτικού είναι μια επικοινωνιακή δεξιότητα που έχει ευεργετικά 

αποτελέσματα τόσο στα μαθητικά επιτεύγματα όσο και στην ψυχολογία της τάξης, όταν 
χρησιμοποιείται με κατάλληλο τρόπο και μέσα στα όρια που απαντούν στην ηθική. Ακόμα και 
εκπαιδευτικοί που διαχειρίζονται αποτελεσματικά την τάξη τους, μπορεί να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα συγκρούσεων. Η λύση, κατά τον Goleman (1996), βρίσκεται στο να ενώσουμε μέσα 
στην τάξη τον νου και την καρδιά. Το χιούμορ, σίγουρα, δεν αποτελεί πανάκεια σε όλα τα 
προβλήματα, ωστόσο βρίσκει μεγάλο αντίκρισμα στην καρδιά και γι αυτό συνιστά ένα εξαιρετικό 
μέτρο τόσο πρόληψης όσο και θεραπείας τεταμένων καταστάσεων στην τάξη.   
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  Αξιοποίηση αυθόρμητων συμβάντων 
Έχοντας δεδομένη την επικοινωνιακή δεξιότητα που συνιστά το χιούμορ, ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων θα μπορούσε να αξιοποιήσει μικρά φαινομενικά ασήμαντα και απροσδόκητα συμβάντα 
που μπορούν να εμφανιστούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα, ένα νερό που 
χύθηκε, δύο περιστέρια που ζευγαρώνουν στο παράθυρο, οτιδήποτε δηλαδή δημιουργεί μια 
διαταραχή στην ομαλή ροή της διαδικασίας. Αυτές οι στιγμές μπορούν να προκαλέσουν γέλιο και 
αυθόρμητες αντιδράσεις και να σηματοδοτήσουν τη λύση κάποιας σύγκρουσης (Πολέμη-Τοδούλου, 
2005). 

 
  Ενεργοποίηση της προσωπικής ευθύνης των μελών 
Η ενεργοποίηση της προσωπικής ευθύνης διευκολύνεται με την παροχή της δυνατότητας να 

εκφράζονται οι προσωπικές απόψεις, οι ανάγκες και τα συναισθήματα και να ενσωματώνονται με 
χρήσιμο τρόπο στη μικρή ομάδα και στην ολομέλεια (Πολέμη-Τοδούλου, 2005). Χρειάζεται να 
είμαστε ανοικτοί στο να ανακαλύπτουμε τη χρησιμότητα για την ομάδα της συμβολής του κάθε 
μέλους, ακόμη κι αν αυτή αρχικά μοιάζει άσχετη, ίσως επιθετική ή δείχνει μια προσωπική αδυναμία. 
Ο εκπαιδευτής θα έπρεπε να συνειδητοποιήσει ότι «άτομο και ομάδα είναι όψεις της ίδιας 
διεργασίας» (Βασιλείου, 1987 στο Πολέμη-Τοδούλου, 2005:357) κι επομένως το ένα μέρος εκφράζει 
το άλλο. Γι αυτό οδηγείται στην αναζήτηση τρόπων για να επαναπλαισιώνει την «αρνητική» 
φαινομενικά συμμετοχή και να τη μεταστρέφει θετικά για την ομάδα. Η παρέμβαση αυτή είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, επειδή όταν έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε συμβάλει εποικοδομητικά σε κάτι, 
νιώθουμε πιο ασφαλείς και αποδεκτοί (Πολέμη-Τοδούλου, 2005). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω τρόπους διαχείρισης της τάξης, διαπιστώνουμε ότι ο 
εκπαιδευτικός πρέπει πρώτα να εστιάζει στην προσέγγιση και όχι στο αποτέλεσμα. Η λύση 
«κερδίζω/κερδίζεις» δεν είναι πάντα εφικτή. Αν διατηρήσει, όμως, μια στάση σεβασμού για όλες τις 
πλευρές και δείξει θέληση να λυθεί το πρόβλημα, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αναδυθεί μια 
λύση κερδίζω/κερδίζεις.  

5. Συμπεράσματα 
Στόχος αυτής της εργασίας ήταν η ανάδειξη του πολυδιάστατου ρόλου του εκπαιδευτή 

ενηλίκων στη διαχείριση ενδεχόμενων συγκρούσεων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, εμβαθύναμε στην κατανόηση του ορισμού της σύγκρουσης στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Είδαμε τις συγκρούσεις ως αναπόσπαστο κομμάτι των 
ανθρώπινων σχέσεων, μια δυναμική διεργασία που μπορεί εν δυνάμει να τις εμπλουτίσει και να τις 
ενδυναμώσει. Η ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων αποδείχθηκε ότι αποτελεί προτεραιότητα στο 
επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων. Παράλληλα, η σημασία του συναισθηματικού παράγοντα 
αναγνωρίστηκε ως ισχυρή στο πλαίσιο των νέων προκλήσεων που συναντούν εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενοι και της ανάγκης για διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό 
διαδραματίζει η υψηλή αίσθηση αυτεπάρκειας που αφορά στην πίστη των ανθρώπων στην ικανότητά 
τους να ενεργοποιούν κίνητρα, τις γνωστικές τους δυνάμεις και να κατευθύνουν τις απαραίτητες 
δράσεις τους προκειμένου να ασκήσουν έλεγχο στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (Bandura, 1993). 
Η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων κρίνεται επομένως απαραίτητη, καθώς οι 
ομάδες αντιμετωπίζουν πολλές κρίσεις και προκλήσεις. 

Σε γενικές γραμμές, η άποψη του Rogers (1999:290),  ότι «είναι πιο εύκολο να περιγράφει 
κανείς “φραγμούς στη μάθηση” από το να μάθει πώς να τους αντιμετωπίσει» μας βρίσκει σύμφωνους. 
Το να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει, είναι συνήθως το ήμισυ του παντός και αποτελεί προϋπόθεση 
για την εδραίωση υγιούς σχέσης με τους εκπαιδευόμενους κι επομένως για την αποτελεσματικότητα 
του εκπαιδευτικού έργου. 

Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν αυτή η εργασία αποτελούσε έναυσμα για μια αντίστοιχη 
ερευνητική εργασία στο ίδιο αντικείμενο με τη βοήθεια ερωτηματολογίων ή και συνεντεύξεων, 
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προκειμένου να υπάρξουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους 
και τους εκπαιδευτές τους ως προς το ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων στη διαχείριση συγκρούσεων. 
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ΣΕΞ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  
 

Σάββα Ελένη  
Υποψήφια διδάκτορας Π245 

Περίληψη  
Είναι γεγονός ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες επικοινωνίας έχουν μπει για τα καλά στην 

καθημερινότητα του ατόμου της ύστερης νεωτερικότητας. Το παρόν άρθρο μελετάει βιβλιογραφικά, 
τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεάσει η εισαγωγή τους στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών 



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

385 

σχέσεων του 21ου αιώνα. Παρατηρείται λοιπόν, μία πρόδηλη υπερσεξουαλικοποίηση όλων των 
εκφάνσεων της “δημοφιλούς κουλτούρας”, η οποία θέτει νέα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζεται η σεξουαλική επαφή από το σύγχρονο άνθρωπο (π.χ. έμφαση στη σεξουαλική 
επίδοση) αλλά και για τον αν οδηγούμαστε σε μία νέα μορφή “σεξουαλικής καταπίεσης” σύμφωνα 
με την οποία το άτομο οφείλει να είναι υπερσεξουαλικό προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα 
κοινωνικά πρότυπα. Πολλές πτυχές της σεξουαλικότητας έχουν μεταφερθεί στις νέες τεχνολογίες. Ο 
σεξισμός επανέρχεται με άλλη μορφή (“μεταφεμινιστικός”), ενώ η “σεξουαλική υποκειμενοποίηση” 
των γυναικών, αποτελεί νέο φεμινιστικό πρόταγμα.  

Το άρθρο έχει ως στόχο να τεθούν νέα ερωτήματα μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση 
(σπουδών φύλου, επικοινωνίας). 

 
Λέξεις κλειδιά: υπερσεξουαλικοποιημένη κουλτούρα, μεταφεμινιστικός σεξισμός, 

σεξουαλική υποκειμενοποίηση 

1. Εισαγωγή  
Στον 21ο αιώνα είναι ξεκάθαρο ότι διαμορφώνεται ένα νέο πολιτισμικό πλαίσιο που αφορά στη 

σεξουαλική κοινωνικοποίηση του μετανεωτερικού ανθρώπου. Μετά τη σεξουαλική επανάσταση και 
τρία κύματα φεμινισμού τίποτα δεν είναι πια ίδιο. Αλλά και η επέλαση των ψηφιακών μέσων 
επικοινωνίας σε συνεργασία με τα παραδοσιακά ΜΜΕ, συντέλεσαν στην ευρύτερη διάδοση νέων 
σεξουαλικών ιδανικών και αξιών. Νέα πρότυπα διαμορφώνονται, νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης, νέες 
προσδοκίες και νέες απαιτήσεις από τη σεξουαλική διαντίδραση. Νέοι όροι εντάσσονται από τη 
διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και έννοιες προσπαθούν να «ανακαλυφθούν» προκειμένου να καλύψουν 
μία νέα, συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Πολλοί ερευνητικοί κλάδοι συνεργάζονται για 
αυτόν το σκοπό, με το θεωρητικό οπλοστάσιο να ενισχύεται συνεχώς. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται 
η υπερσεξουαλικοποίηση της δημοφιλούς κουλτούρας και η διάδοση μίας αντικειμενοποιημένης 
εκδοχής σεξουαλικής συνεύρεσης μέσω α) των ΜΜΕ, β) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social 
media) και γ) της ηλεκτρονικής πορνογραφίας (e- pornography).  

2. Κυρίως μέρος 
Το υπερσεξουαλικοποιημένο περιβάλλον, η αντικειμενοποίηση της ερωτικής επαφής και η 

προβολή της γυναίκας αποκλειστικά και μόνο ως σεξουαλικού αντικειμένου/υποκειμένου, 
συντελούν στην τελική, με κάθε τρόπο κατανάλωσή της. Στο πλαίσιο της «οικονομίας της προσοχής» 
όπως επισημαίνει ο G. Franck (Ζερρή, 2006) και καθώς το σεξ πουλάει, τα ΜΜΕ δεν μπορούν παρά 
να ακολουθήσουν τον κανόνα προκειμένου να αυξήσουν την τηλεθέαση και άρα τα κέρδη τους. Με 
το πάτημα ενός κουμπιού είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς μία καθολική ηδονοβλεπτική 
νομιμοποίηση με επίκεντρο διαχρονικά το γυναικείο σώμα. Όπως επισημαίνει ο McNair, τα ΜΜΕ 
φαίνεται να διαμορφώνουν «μία κουλτούρα όπου η επίδειξη του γυμνού σώματος, η ηδονοβλεψία 
και η σεξουαλικοποιημένη ματιά επιτρέπονται και μάλιστα ενθαρρύνονται όσο ποτέ άλλοτε» 
(McNair, 2002). Η αντικειμενοποίηση και εμπορευματοποίηση της ερωτικής επαφής στα ΜΜΕ, 
μοιάζει να κατασκευάζεται με βάση τα πρότυπα της καπιταλιστικής αγοράς. Συμβαδίζοντας με τις 
θεωρητικές εξελίξεις στην έρευνα του πολιτισμού και της θεωρίας, η σύγχρονη φεμινιστική θεωρία 
αντιλαμβάνεται το πεδίο της αναπαράστασης ως κομβικό για τη δημιουργία της υποκειμενικής 
ταυτότητας (όχι μόνο επειδή το φύλο είναι αποτέλεσμα επιτέλεσης πολιτισμικών επιταγών, αλλά 
επειδή η ίδια η υποκειμενικότητα δομείται μέσα από τους κυρίαρχους τρόπους όρασης και εκφοράς 
της “μαζικής κουλτούρας”( Μιχαηλίδου, Χαλκιά, 2012).  

Στους τηλεοπτικούς δέκτες οι έμφυλοι ρόλοι μοιάζουν να είναι ξεκάθαροι και τακτοποιημένοι 
σε ουσιοκρατικού τύπου στερεότυπα. Έτσι, ο άνδρας καταναλώνει σεξουαλικοποημένη γυναικεία 
εικόνα και η γυναίκα καταναλώνεται ως σεξουαλικό αντικείμενο με ηδονοβλεπτική φρενίτιδα, 
ενισχύοντας ένα σεξουαλικό ναρκισσισμό (που όπως θα δούμε στη συνεχεία μεταφράζεται ως 
ατομική ενδυνάμωση). Όπως περιπαικτικά λέει η Νέβινς «οι γυναίκες είναι όμορφες και οι άντρες 
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ανόητοι. Που είναι το πρόβλημα;»(Αθανασίου, 2006). Σε κάθε περίπτωση οι γυναικείες 
αναπαραστάσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 
οποία εκτίθενται σώματα και πρόσωπα), έχουν τυποποιηθεί σε απάνθρωπο βαθμό με έντονη την 
εμμονή στην τελειότητα. Ο Ασκητής Θ. επισημαίνει ότι «οι απελευθερωμένες τάσεις και η πληθώρα 
των επιλογών καλλιεργούν υπερβολικές προσδοκίες και εγκλωβίζουν τον άνδρα στο κυνήγι της 
τελειότητας. Οι αλλαγές στα πρότυπα, η σύνδεση της ομορφιάς με την επιτυχία, ο τονισμός της 
σεξουαλικότητας του τέλειου κορμιού, έχουν υποβάλει τα άτομα σε μία ατέρμονη προσπάθεια για 
την κατάκτηση του απόλυτα όμορφου που γίνεται μαρτύριο σε πολλές νεαρές αλλά και όμορφες 
γυναίκες. Η εμμονή στη σωματική ατέλεια αποτελεί την ψυχική ασθένεια της εποχής μας»(Ασκητής, 
1997). Την ίδια στιγμή η Τσαλίκογλου Φ. υπερθεματίζει τονίζοντας ότι τα μίντια σαν ένας 
παντοδύναμος παιδαγωγός, μας μαθαίνουν πως να είμαστε αυτό που είμαστε, τι να φοβόμαστε, τι να 
επιθυμούμε και τι να ελπίζουμε. Μεταξύ άλλων, μας μαθαίνουν και πώς να είμαστε άνδρες ή 
γυναίκες, σε κάθε περίπτωση όμως χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές εμπειρίες που 
σηματοδοτεί η φράση είμαι γυναίκα (Τσαλίκογλου, 1999). Έτσι, η σεξουαλική κοινωνικοποίηση που 
έχει δεχτεί το άτομο από ένα υπερσεξουαλικοποιημένο περιβάλλον (Mc Nair, 2002), ενθαρρύνει τον 
¨σεξουαλικό αυτισμό¨ δίνοντας έμφαση στην σεξουαλική επίδοση, το απρόσωπο σεξ, την καλή 
τεχνική και την αψεγάδιαστη εικόνα, χωρίς να αφορά ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση με το σεξουαλικό 
παρτενέρ ή η ικανοποίησή του, παρά μόνο στο επίπεδο της ατομικής σεξουαλικής καταξίωσης. 
«Καθώς το άτομο ζει σε ένα πραγματικό και ένα συμβολικό κόσμο ταυτόχρονα, οι συμβολικές 
παρουσιάσεις εξυπηρετούν συχνά την κατανόηση άλλων νοημάτων, αφού τα απλοποιούν, τα 
συστηματοποιούν, τα γενικεύουν και τα ερμηνεύουν. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αποτελούν έναν 
σημαντικό παραγωγό τέτοιων συστημάτων συμβόλων που συμβάλουν στην κατασκευή της 
κοινωνικής πραγματικότητας» (Λαμπροπούλου, 1999). Το άτομο μαθαίνει να αντιλαμβάνεται το σεξ 
ως κατανάλωση φυσικών χαρακτηριστικών και τεχνικής μαεστρίας ενός σεξουαλικού παρτενέρ 
χωρίς πρόσωπο, μία μονόπλευρη ενέργεια που αποσκοπεί στη δική του ηδονική ικανοποίηση και 
μόνο. 

Το διαδίκτυο (social media, sex apps, date apps, e-pornography) επίσης συντέλεσε σημαντικά 
στην ανάπτυξη μία νέας σεξουαλικότητας η οποία απεμπλέκεται από τα χωρικά όρια και συντελεί 
στην εξιδανίκευση της σεξουαλικής εικόνας (μέσω τεχνολογικών τρικ) αλλά και στον τεχνολογικό 
κατακερματισμό των σωμάτων (π.χ. ερασιτεχνική πορνογραφία με σκοπό το sexting, dick pics κ.α.). 
«Η σημασία του χώρου και της απόστασης είναι καθοριστική στην προσέγγιση του Botler καθώς με 
τις νέες τεχνολογίες δεν εκμηδενίζονται οι αποστάσεις, όπως ισχυρίζεται η λαϊκή φιλολογία, αλλά 
αντίθετα αναδιαμορφώνεται ο χώρος και επανεισάγεται στο λόγο μας με νέους τρόπους. Οι νέες 
τεχνολογίες εισάγουν την όραση στην επικοινωνία, ο κυβερνοχώρος είναι το οπτικά 
πλήρες»(Σκαρπέλος, 1999). Η δομή του διαδικτύου πρόσφερε το έδαφος για μία νέα δημόσια σφαίρα 
σύμφωνα με τις αρχές της χαμπερσιανής θεωρίας του λόγου (Λιότζης, 2010). Ο Λιότζης Ε. εξηγεί 
ότι η  «σεξουαλική εξομολόγηση», η «διαμεσολαβημένη σεξουαλική αποκάλυψη» και έκθεση 
αποτελούν κομμάτι της ευρύτερης σεξουαλικοποίησης της κυρίαρχης κουλτούρας. Τα μέσα 
σεξουαλικής αποκάλυψης και επιδειξιομανίας φαίνεται να πολλαπλασιάστηκαν στις καπιταλιστικές 
κοινωνίες. Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να ερμηνευθούν ως μέρος ενός ευρύτερου 
σεξουαλικοποιημένου «πολιτισμού της εξομολόγησης» και της «σεξουαλικής, δημόσιας 
οικειότητας» και να ερμηνευθούν όχι μόνο ως ένδειξη αλλαγής των κοινωνικών στάσεων αλλά και 
του εκδημοκρατισμού και της διαφοροποίησης του σεξουαλικού Λόγο. Ταυτόχρονα, Umberto Eco 
επισημαίνει ότι «οι διαδικασίες αποχωρικοποίησης των πληροφοριών και αποδέσμευσης τους από 
τα κοινωνικά συμφραζόμενα (λεκτική παγκοσμιοποίηση) οδηγούν σε αύξηση των επικοινωνιακών 
δυνατοτήτων και όχι σε απώλεια περιεχομένων. Αντίθετα αυξάνεται ο σημασιολογικός 
προσανατολισμός των πληροφοριών δηλαδή η βαρύτητα της σημειωτικής πληροφορίας»(Umberto, 
1989). Αυτή η μετάβαση συντελείται σε ένα πλαίσιο συμπερίληψης όλο και περισσότερων στοιχείων 
«πραγματικής σεξουαλικής εμπειρίας» και «αναοριοθέτησης των εκάστοτε σεξουαλικών συνηθειών 
και κανόνων» από τους χρήστες νέων τεχνολογιών (Λιότζης, 2015). Έτσι, το άτομο ως σεξουαλικά 
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δρων εμφανίζεται μόνο, αντιμέτωπο με το άπειρο των επιλογών και την «τυραννία των 
δυνατοτήτων» που του παρέχει η καπιταλιστική αγορά (Λιότζης, 2010). 

Την ίδια στιγμή φαίνεται να υλοποιείται μία διαδικασία μαζικού τεμαχισμού και κατανάλωσης 
των σωμάτων (ιδίως των γυναικείων) στα social media. Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζουμε ότι τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εφαρμογές που επιτρέπουν τη διασύνδεση των ανθρώπων σε 
συγκεκριμένες πλατφόρμες και τη διάδρασή τους μέσω διαμοιρασμού περιεχομένου σε μορφή 
κειμένου, φωτογραφιών, βίντεο, links ή και εφαρμογών. Έτσι, παράγεται ένα «User-Created Content 
– UCC» περιεχόμενο δημιουργημένο από τον ίδιο το χρήστη, το οποίο προφανώς προϋποθέτει την 
παραγωγή έργου από τον χρήστη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και 
πληροφορίας, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες μορφές δημιουργίας: γραπτή, ακουστική, εικονική 
(παραστατική) αλλά και συνδυασμό τους (Ρήγου, 2014). Ο μετανεωτερικός άνδρας δαπανά ένα 
σημαντικό μέρος του χρόνου του παρακολουθώντας γυναικείες σωματικότητες στα κοινωνικά 
δίκτυα (στο πλαίσιο της μεταφεμινιστικής σεξουαλικής υποκειμενοποίησης της γυναίκας) μπροστά 
σε οθόνες. Το σώμα μίας γυναίκας που εκτίθεται στα κοινωνικά δίκτυα καταναλώνεται μαζικά, 
προκαλώντας τα σχόλια των χρηστών (τα οποία συχνά έχουν σεξουαλικό/πορνικό περιεχόμενο), 
καταλήγοντας σε έναν οιωνοί δημόσιο, ομαδικό, ταυτόχρονο αυνανισμό των χρηστών. Ο άνδρας 
τεμαχίζει το γυναικείο σώμα, το βαθμολογεί και το καταναλώνει ηδονοβλεπτικά, γινόμενος πολλές 
φορές ιδιαιτέρως σκληρός, αυστηρός και επικριτικός (Featherstone,1996). Οι γυναίκες υιοθετούν 
αυτή τη συμπεριφορά στα πλαίσια της μεταφεμινιστικής σεξουαλικής ενδυνάμωσης. Η Levy A. 
ενίσταται υποστηρίζοντας ότι η ¨κουλτούρα του ξέκωλου¨ στην ουσία δεν είναι προοδευτική, αλλά 
ξεκάθαρα εμπορική (Levy, 2011). 

Πρόκειται για μία σύγχρονη τάση της οποίας οι επιπτώσεις στο σχηματισμό 
υποκειμενικότητας, δεν έχουν καταγραφεί ακόμη από την επιστημονική κοινότητα. Παρατηρείται 
όμως, μία έντονη ροπή για σεξουαλική έκθεση μέσω των κοινωνικών δικτύων και μία απελευθέρωση 
του σεξουαλικού λόγου, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην «κουλτούρα του δωματίου» 
(bedroom culture) (Τσαλίκη, 2014). Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να είναι 
εξαιρετικά πρόθυμοι να μπουν στη βιτρίνα του facebook (και άλλων κοινωνικών δικτύων) σαν να 
είναι προϊόντα στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ, να κάνουν το μάρκετινγκ του εαυτού τους και να 
προσπαθήσουν να ξεχωρίσουν από το σωρό των εκατομμυρίων στοιβαγμένων ¨εικονοπροσώπων¨. 
Αυτή η συνθήκη αυξάνει σημαντικά τον ανταγωνισμό μεταξύ των χρηστών και έτσι όσο πιο 
αποκαλυπτικός γίνεις, τόσο πιο πολλά λάικ. Ένα συνεχές αδιάκοπο κυνήγι να πουλήσεις την 
«υποκειμενικότητά» σου σε συνθήκες πλήρους αντικειμενοποίησης. «Η αλλαγή της 
υποκειμενικότητας στη μετανεωτερική κοινωνία συμβαδίζει με μία μεγαλύτερη αυτονόμηση του 
σύμπαντος των δικτύων στα οποία τα άτομα δρουν και τα οποία με την ακεντρική, κατακερματισμένη 
δομή τους βάζουν την σφραγίδα τους στις προσωπικότητες των ατόμων. Τίποτα δεν είναι πιο ξένο 
για την εποχή μας από τη ιδέα ενός υποκειμένου που θα μπορούσε να υπάρχει μέσα και έξω από τον 
εαυτό του. Το άτομο πλέον δημιουργείται από τα δίκτυα σχέσεων στα οποία δρα και με τις 
δυνατότητες που παράγονται από αυτά, υπερβαίνοντας σε αυτά τα πλαίσια τον εαυτό του» 
(Ζερή,2006).Την ίδια στιγμή ακόμη και η εικονογραφία (ερασιτεχνικό πορνογραφικό υλικό) που 
στέλνεται προσωπικά σε κάποιον, διαχέεται με μεγάλη ταχύτητα μεταξύ των ομόφυλων και χωρίς 
καμία αναστολή από τον πομπό που κοινοποιεί το εν λόγω υλικό για την έκθεση ιδιωτικών στιγμών 
(και προσωπικών δεδομένων) τρίτου ατόμου. Όλοι μοιάζουν διαθέσιμοι να καταναλώσουν και να 
καταναλωθούν. 

Η σεξουαλική διάδραση μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω του κυβερνοσέξ (cybersex), 
το οποίο μπορεί να λάβει πολλές μορφές, αποτελεί επίσης σημαντική τάση (Gauntlett,2008). Ο 
Μπάτμαν Μπ. σχολιάζει στοχαστικά πως πρόκειται για ένα «μοναχικό παιχνίδι αλληλεπίδρασης στο 
διαδίκτυο, για έναν τύπο διαστρεβλωμένης σεξουαλικότητας, που είναι για το κλασσικό σεξ ότι η 
χιπ χοπ για την οπερέτα, δηλαδή πολύ της μόδας. Τα άτομα μπορούν χωρίς να μετακινηθούν να 
γευτούν όλες τις ηδονές, πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους, σεξ κατ’ επιλογή, oral service κ.α.. 
Γιατί να εκθέτουμε τον εαυτό μας στην αποτυχία όταν μπορούμε να ανοίξουμε τον υπολογιστή μας;» 
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(Μπάντμαν,2000). Ενώ, η Levy A. ισχυρίζεται ότι η σύγχρονη σεξουαλικότητα και οι 
αναπαραστάσεις της σεξουαλικότητας στα παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, έφεραν 
τον πολιτισμό μας πολύ πιο κοντά «στην αισθητική και τις αντιλήψεις του ξέκωλου». Ο ιατρικός 
κλάδος (ψυχιατρική) από την άλλη επισημαίνει δυσκολίες που μπορεί να μην είναι εύκολα 
αντιληπτές στο ευρύ κοινό, όπως ότι το «cybersex μπορεί εύκολα να προκαλέσει εξάρτηση λόγω της 
εύκολης πρόσβασης, της ανωνυμίας και της σεξουαλικής ευχαρίστησης που προσφέρει. Είναι 
γρήγορο και προσιτό, ενώ η ανωνυμία δίνει χώρο για πειραματισμό με συμπεριφορές ή φαντασιώσεις 
που σε πραγματικές συνθήκες είναι δύσκολο ή μη επιτρεπτό να εκφραστούν. Η απουσία της φυσικής 
επαφής δίνει την αίσθηση ότι δεν απατώ την σύντροφό μου. Έρευνες έχουν δείξει ότι άνθρωποι που 
αφιερώνουν πολύ χρόνο στο διαδίκτυο είναι πιο επιρρεπείς στο διαδικτυακό σεξ. Το διαδικτυακό σεξ 
δεν αφορά μόνο άτομα που είναι μόνα ή δεν βρίσκονται σε σχέση, αλλά άτομα που είναι σε σταθερή 
μακροχρόνια σχέση ή σε γάμο. Η επικοινωνία γίνεται αφαιρετική, σκληρή και ρεαλιστική. Ενώ 
καταγράφεται μία γλωσσική ένδεια που χαρακτηρίζεται από λέξεις άδειες, κατασκευασμένες από 
την κασέτα του σεξουαλικά επιτυχημένου» (Ασκητής, 1997). 

Αναμφίβολα όμως, ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της πορνογραφίας (και συγκεκριμένα της 
ψηφιακής πορνογραφίας). Είναι ο αιώνας που προσέθεσε μία σημαντική αλλαγή στην αισθητική μας, 
στον τρόπο που χειριζόμαστε τη γλώσσα, στον τρόπο που επικοινωνούμε, που φλερτάρουμε ή που 
δεν φλερτάρουμε, που ντυνόμαστε, που αναπαραγόμαστε, που διαμορφώνονται οι έμφυλες σχέσεις. 
Πως επηρεάζει όμως η έκθεση μας σε πορνογραφικό υλικό την σεξουαλική μας συμπεριφορά; 
Αποτελεί η πορνογραφία έναν νέο φορέα σεξουαλικής κοινωνικοποίησης;  

Στην ύστερη νεωτερικότητα, η ευρεία διαθεσιμότητα πορνογραφικών αναπαραστάσεων 
αντιστοιχεί σε ένα εξίσου μεγάλο φιλοθεάμων κοινό. Όσον αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία για την 
ψηφιακή πορνογραφία (e-pornography) κατέταξαν την χώρα μας στην 21 θέση παγκοσμίως για το 
2016 με μέσο χρόνο παραμονής σε πορνογραφικά site τα 8 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα και ώρες 
αιχμής 15:00 με 16:00 (δηλαδή ώρες εργασίας). [Σύμφωνα με έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου 
Αθηνών, σε δείγμα 1.700 ανδρών σε μόνιμη σχέση ή γάμο, ο δείκτης υπερσεξουαλικής 
συμπεριφοράς φάνηκε να σχετίζεται με υπερβολική χρήση πορνογραφίας, υπερβολική συχνότητα 
αυτοϊκανοποίησης, υπερβολική χρήση κυβερνοσέξ (cybersex), μεγάλη συχνότητα τηλεφωνικού σεξ 
και μεγάλη συχνότητα πληρωμένου σεξ. Για τον κ. Κωνσταντινίδη «μέσα από αυτές τις διαδικασίες 
μπορούν πιο εύκολα να αποδείξουν ότι μπορούν. Kαθώς ο άνδρας αυτός αντιμετωπίζει σεξουαλική 
δυσκολία, βαριέται, φοβάται και προσπαθεί να γίνει υπερσεξουαλικός μήπως ξεπεράσει τη βαρεμάρα 
που κρύβει κατάθλιψη, στυτική δυσλειτουργία, παραφιλίες, ενοχές, ανασφάλειες. Το διαδικτυακό 
σεξ θα οδηγήσει τον άντρα φαινομενικά σε μία υπερδραστήρια σεξουαλική ζωή γιατί πάλι στο 
υπόστρωμα κρύβεται η ανικανότητα και η στυτική δυσλειτουργία. Η ερωτική βαρεμάρα οδηγεί 
πολλούς άνδρες στην αναζήτηση φαντασιώσεων μέσω διαδικτύου και πληρωμένου σεξ που νομίζουν 
ότι θα αντιμετωπίσουν την σεξουαλική δυσκολία. Αναπτύσσει μία μοναχική παράλληλη 
υπερσεξουαλικότητα ενδυναμώνοντας την αρσενική του ταυτότητα με ψευδοτρόπους επιλέγοντας 
την εύκολη λύση και αφήνοντας την γυναίκα μόνη ταυτισμένη με ένα ασεξουαλικό προφίλ ή 
ταυτισμένη ως μη επιθυμητή, καθώς δεν ταυτίζεται με μία γκροτέσκα γυναικεία μορφή του 
φαντασιακού».] Το ποσοστό των γυναικών που παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό στη χώρα μας 
ανέρχεται στο 24%. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα PornWatchers.com, σε δύο μόνο δημοφιλή 
πορνογραφικά site, από το 2006 (όπου χρονολογείται η ίδρυση του Υouporn) και μέσα σε μία 6ετία, 
η ανθρωπότητα παρακολούθησε 1,2 δισεκατομμύρια χρόνια πορνογραφικών αναπαραστάσεων 
(αριθμός που μεταφράζεται σε 93 δισεκατομμύρια views, τα οποία συνοδεύτηκαν από 7,5 
εκατομμύρια comments). Σύμφωνα με το EU kids Online (2009), η επαφή με πορνογραφικό υλικό 
είναι η δεύτερη πιο συνηθισμένη επικίνδυνη δραστηριότητα των παιδιών στο διαδίκτυο –ύστερα από 
τη διάθεση προσωπικών δεδομένων. Το φύλο φαίνεται να αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα 
καθώς το 44% των αγοριών είδαν τυχαία πορνογραφικό υλικό, ενώ το 56,5% το έψαξε ηθελημένα, 
σε αντιπαραβολή με το 28% και το 11% των κοριτσιών αντίστοιχα, με τα αγόρια να αποτελούν 
συχνούς εξερευνητές τέτοιου υλικού και τα κορίτσια να αναστατώνονται περισσότερο στη θέα 
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προσβλητικού, βίαιου και πορνογραφικού υλικού. Από 12 ετών το ένα τρίτο των εφήβων 
παρακολουθεί e-πορνογραφία. Μερικοί θεωρητικοί φτάνουν στο σημείο να πουν ότι η τηλεόραση 
είναι υπεύθυνη στην πραγματικότητα για την ¨εξαφάνιση της παιδικότητας ¨» (Τσαλίκη, 2008).  

Ο Λιότζης Ε. διαπιστώνει την εμφανή μετάβαση του σεξ και της πορνογραφίας από μία 
«άσεμνη και εκτός δημόσιας σκηνής» (ob/scene) σε μία «επί σκηνής» (on/scene) αναπαράσταση. 
Μετάβαση η οποία προκύπτει ουσιαστικά από την «ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ρητώς σεξουαλικό 
υλικό» με την έννοια του πολλαπλασιασμού των πορνογραφικών και σεξουαλικών αναπαραστάσεων 
στις σύγχρονες κοινωνίες (Λιότζης, 2010). Η λέξη ¨πορνό¨ στο πλαίσιο της κανονικοποίησης και 
ενσωμάτωσης (mainstreaming) της πορνογραφίας στην καθημερινή κουλτούρα, αντικαθίσταται από 
περισσότερο ουδέτερους όρους όπως «ενήλικη διασκέδαση» και «υλικό ερωτικού περιεχομένου» 
(Σαρικάκη, Τσαλίκη, 2010). 

Ταυτόχρονα, καταγράφεται μία νέα μορφή «σεξουαλικής καταπίεσης» σύμφωνα με την οποία 
το άτομο οφείλει να είναι υπερσεξουαλικό προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα κοινωνικά 
πρότυπα, που μεταξύ άλλων επιβάλει η πορνογραφία. Τα σεξουαλικά ιδανικά καθώς προβάλλονται 
εξιδανικευμένα στις πορνογραφικές αναπαραστάσεις, προκαλούν άγχος και αίσθημα ανεπάρκειας 
στον θεατή, ο οποίος αισθάνεται να μειονεκτεί σε σχέση με τα φυσικά χαρακτηριστικά του αλλά και 
τις δύσκολες (σε κάποιες περιπτώσεις ανέφικτες) τεχνικές που προβάλλονται στο σκηνοθετημένο 
αυτό υποπροϊόν της βιομηχανίας του σεξ. Το αίσθημα αυτό της ανεπάρκειας μεταφέρεται και στο 
σεξουαλικό παρτενέρ, τον οποίο κρίνει ως μη ικανοποιητικό, αφού δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα 
των πορνογραφικών αναπαραστάσεων με τα οποία είναι εξοικειωμένος. Την ίδια στιγμή, οι 
πρακτικές «copy paste», δηλαδή η προσπάθεια μεταφοράς της διαμεσολαβημένης, σεξουαλικής 
αναπαράστασης και των τεχνικών που εφαρμόζονται εκεί, στην πραγματική ζωή, δεν τελεσφορούν 
(αντίθετα σε ορμισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλούν ακόμη και τη δυσαρέσκεια ή τον πόνο 
του σεξουαλικού παρτενέρ). Επιπλέον ο θεατής, καθώς είναι εξοικειωμένος με την αναπαράσταση 
της άμεσης ανταπόκρισης ή της ακραίας έκφρασης ευχαρίστησης, απαιτεί/ προσδοκεί την άμεση 
σεξουαλική ανταπόκριση και προθυμία του υποψήφιου σεξουαλικού παρτενέρ σε πραγματικές 
συνθήκες. 

Ο σεξισμός επανέρχεται με άλλη μορφή (“μεταφεμινιστικός” δηλαδή πρόκειται για μία μορφή 
σεξισμού που αποδέχεται τα φεμινιστικά κεκτημένα), ενώ η “σεξουαλική υποκειμενοποίηση” των 
γυναικών σύμφωνα με την οποία η γυναίκα πλέον επιλέγει να είναι σεξουαλικό αντικείμενο και να 
χρησιμοποιεί τη σεξουαλική της δύναμη, αποτελεί νέο φεμινιστικό πρόταγμα (Λιότζης, 2015). Αυτή 
η σημαντική αλλαγή, δίνει πάτημα για μία νέου είδους πολιτισμική νομιμοποίηση της 
αντικειμενοποίησης του γυναικείου σώματος (με τις ευλογίες του φεμινισμού αυτή τη φορά) και 
παράλληλα δημιουργεί μία σειρά από ακατανόητες παρανοήσεις για το ανδρικό φύλο, αφού έρχεται 
αντιμέτωπο με μία πληθώρα εικόνων σεξουαλικής πρόκλησης/καλέσματος για τις οποίες ο ίδιος δεν 
θα πρέπει να εκφράζει την αντίστοιχη δική του σεξουαλική ανταπόκριση, αλλά να τις αντιλαμβάνεται 
ως ένδειξη γυναικείας σεξουαλικής ενδυνάμωσης (καθώς πιθανότατα η όποια ανταπόκριση θα 
λογιστεί ως ¨σεξουαλική παρενόχληση¨ ή έκφραση σεξισμού). Έτσι, σύμφωνα με την Levy Α., «οι 
στριπτιζέζ κατά ένα μυστηριώδη τρόπο έφτασαν να συμβολίζουν τη σεξουαλική επανάσταση, παρά 
το γεγονός ότι πληρώνονται για να υποδύονται (προσποιούνται) σεξουαλική διέγερση.  Επομένως, η 
εργασία στο σεξουαλικό τομέα γίνεται συχνά το ειδικό σημείο αναφοράς για το ύφος ή το λόγο ή το 
προϊόν δημιουργίας των γυναικών. Επίσης, καταγράφεται η “αναοριοθέτηση των σεξουαλικών 
ρεπερτορίων”, η αντικατάσταση της διαστροφής με την έννοια της ατομικής επιλογής και η 
μετάβαση από ένα μοντέλο “σεξουαλικής οικειότητας” σε ένα μοντέλο “ψυχαγωγικής κατεύθυνσης” 
της ερωτικής συνουσίας που ευνοεί τον σεξουαλικού οπορτουνισμό (Λιότζης, 2015). Αλλά κάπου 
εκεί, ανάμεσα στις αμέτρητες ευκαιρίες και ευκολίες φαίνεται να γιγαντώνεται η μοναξιά.  
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3. Συμπεράσματα 
Ανάμεσα στα βασικά συμπεράσματα του εν λόγω άρθρου είναι η σαφής καταγραφή μίας 

εμφανούς αύξησης των σεξουαλικών αναπαραστάσεων στη δημοφιλή κουλτούρα 
(υπερσεξουαλικοποίηση δημοφιλούς κουλτούρας). Τα ΜΜΕ βομβαρδίζουν τους θεατές με τέτοιο 
υλικό στη λογική της «οικονομίας της προσοχής», προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους (μέσα 
από τα βασικά τους προγράμματα, αλλά και τη διαφήμιση).  

Το διαδίκτυο κινείται στους ίδιους ρυθμούς επιτρέποντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη  νέων 
συσχετισμών μεταξύ των ατόμων με τη χρήση τόσο των social media, όσο και των εφαρμογών για 
αναζήτηση συντρόφου ή σεξουαλικού παρτενέρ (sex apps, date apps). Έτσι, δίδεται η δυνατότητα 
προβολής ενός εξιδανικευμένου εαυτού, η δημιουργία μία νέας υποκειμενικότητας και η βίωση μίας 
εικονικής πραγματικότητας, συμπεριλαμβανομένης μίας εικονικής, σεξουαλικής επαφής. Ενώ τα 
άτομα επαναδιαπραγματεύονται τον εαυτό τους, παραδόξως η αγωνία της εικονικής επιβεβαίωσης 
αυξάνεται. Η μαζική πρόσβαση σε εν δυνάμει ερωτικούς συντρόφους με αντικειμενοποιημένα 
χαρακτηριστικά επιλογής, αποτελεί μία νέα πραγματικότητα, η οποία εντάσσει στοιχεία της 
νεοφιλελεύθερης, καταναλωτικής κουλτούρας στην προσωπική επαφή. Επιπλέον, καταγράφεται η 
διατύπωση ενός δημόσιου σεξουαλικού λόγου με την ταυτόχρονη ευρύτερη αναοριοθέτηση του 
«δημόσιου» και «ιδιωτικού». Η παραγωγή σεξουαλικών αναπαραστάσεων (ερασιτεχνικό πορνό) για 
ιδιωτική χρήση (sex tapes) είναι σε τέτοιο μέγεθος, ώστε να θέτει σε ανησυχία το μέλλον της 
πορνογραφικής βιομηχανίας. Την ίδια στιγμή, τα άτομα οικειοθελώς τοποθετούνται στη βιτρίνα των 
social media (εκθέτοντας ταυτόχρονα μία σειρά από προσωπικά δεδομένα), μία πρακτική που κάτω 
από ένα άλλο πρίσμα (ένα διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο), θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
αλλόκοτη ή  «παλαιομοδίτικη» (π.χ. θυμίζει την αποστολή φωτογραφιών υποψήφιων νυφών στην 
Αμερική για την εύρεση γαμπρού την εποχή του 40΄). Ένα εικονικό γραφείο συνοικεσίων στο οποίο 
όμως, την ευθύνη της προβολής και της έκθεσης την έχει το ίδιο το άτομο (με τη δημιουργία μία νέας 
υποκειμενικότητας που ανταποκρίνεται στα αυστηρά, αντικειμενικά χαρακτηριστικά της νέας 
πολιτισμικής συνθήκης).   

Επίσης, το διαδίκτυο συντέλεσε σε μία δυναμική ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πορνογραφίας 
(e- pornography). Η ανωνυμία στη χρήση του πορνογραφικού υλικού και η άμεση πρόσβαση μέσα 
στην ιδιωτικότητα του σπιτιού βοήθησε σημαντικά στην εκτόξευση της βιομηχανίας του πορνό 
ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες της οικονομίας. Με ένα κλικ το άτομο έχει πρόσβαση σε 
εκατομμύρια σεξουαλικές αναπαραστάσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε σεξουαλική φαντασίωση. 
Ενώ, η κανονικοποίηση (mainstreaming) της πορνογραφίας αποτελεί γεγονός, με τις αναστολές για 
τη συζήτηση επί του θέματος να αποτελούν, σχεδόν παρελθόν, τουλάχιστον για τις νεότερες γενεές.   

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται μία έμφαση στη σεξουαλική επίδοση και στα φυσικά 
χαρακτηριστικά του σεξουαλικού παρτενέρ, ενώ υιοθετείται μία απρόσωπη μορφή σεξουαλικής 
συνεύρεσης που σκοπό έχει την ατομική ικανοποίηση και μόνο (σεξουαλικό αυτισμός). Ο 
σεξουαλικός οπορτουνισμός αυξάνεται, καθώς οι ευκαιρίες που προσφέρονται και η ποικιλία, είναι 
δυνητικά άπειρες. Επισημαίνεται επιπροσθέτως, μία μετατόπιση προς μία σεξουαλική επαφή 
ψυχαγωγικής κατεύθυνσης (π.χ. one night stand) και η αντικειμενοποίηση της σεξουαλικής επαφής 
καθώς αυτή πλέον πρέπει να φέρει συγκεκριμένα, αντικειμενικά χαρακτηριστικά για να κριθεί ως 
επιτυχημένη (χρονική διάρκεια, φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνική παρτενέρ κ.α.). Ενώ, η σύγκριση 
με τα αυστηρά πρότυπα, έχει οδηγήσει σε καταστάσεις άγχους και αισθήματος ανεπάρκειας. Τέλος, 
το άγχος της σεξουαλικής επίδοσης και εν τέλει το μετανεωτερικό αυτό σεξουαλικό σκηνικό κάνει 
επιτακτική την  ανάγκη για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, προκειμένου να απελευθερωθούν τα άτομα 
από τα νέα, αυστηρά πρότυπα. Ταυτόχρονα, η επανεισαγωγή του σεξισμού και η σεξουαλική 
υποκειμενοποιήση των γυναικών, έχει δημιουργήσει αχαρτογράφητα νερά για τις έμφυλες σχέσεις. 
Ο Λάζος Γ. διαπιστώνει ότι «στο πλαίσιο ενός κοινωνικού συστήματος που επιτάσσει την ευελιξία, 
την απουσία δεσμεύσεων, τη διαγραφή της ηθικής μνήμης, τη μετατροπή της τιμής σε τιμές και τη 
μονιμότητα του προσωρινού, η ερωτική επαφή ήδη δέχτηκε την πρώτη και βασική ήττα με τη 
μετάπτωση, την υποβάθμιση σε σεξουαλική επαφή (σεξουαλική χειραφέτηση ως έκπτωση). Αντί να 
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αναπτυχθούν και να γενικευθούν οι (μη εμπορευματικές) λογικό-συναισθηματικές πτυχές της 
ερωτικής επαφής, απαλλοτριώθηκαν στη σύγχρονη κοινωνία της αγοράς, με αντάλλαγμα το 
δικαίωμα σε έναν (εμπορευματικό) ενισχυμένο ηδονισμό κάτω από τη δικτατορία της πορνογραφίας. 
Με την πορνοποίηση της σεξουαλικής επαφής, η ερωτική επαφή αποτελεί πλέον ανέφικτη 
πολυτέλεια, ακατανόητη σχέση» (Λάζος, 2002).  

Βιβλιογραφία  

Ελληνόγλωσση 
Αθανασίου, Α. (2006), Φεμινιστική Θεωρία και πολιτισμική κριτική, Αθήνα: Νήσος 
Αποστολέλλη Α., Χαλκιά Α. (2012). Σώμα Φύλο Σεξουαλικότητα ΛΟΑΤΚ πολιτικές στην Ελλάδα, 

Συλλογικός τόμος, Αθήνα: Πλέθρον 
Ασκητής, Θ. (1997). Ο Μύθος, τα προβλήματα και η προσέγγιση του σήμερα, Αθήνα: Τυπωθήτω 
Ζερή, Π.(2006). Ψηφιακά δίκτυα, γνώση και δημόσια πολιτική, Τυπικές και άτυπες μορφές 

διακυβέρνησης του δικτύου των δικτύων, Αθήνα: Σιδέρης 
Λάζος, Γ. (2002). Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, Ο Πελάτης, Αθήνα: 

Καστανιώτη 
Λιότζης, Ε.(2010). Από την κοινωνία πολιτών στην κοινωνία πορνό: Η περίπτωση του bourdela.com, 

Ζητήματα Επικοινωνίας, τχ. 11, σελ.87-101 
Λιότζης, Ε. (2014). Πορνογραφία και σεξουαλικότητα στην ύστερη νεωτερικότητα: Ο Λόγος της 

πορνογραφικοποίησης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 143, σελ. 153-160. 
Λιότζης, Ε. (2015). Πορνογραφικοποιήση και 

σεξουαλικοποίηση : Προς μια σύνθετη προσέγγιση, Επιστήμη και Κοινωνία: 
Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τχ. 34., σελ. 102-109 

Levy, A. (2011). Θηλυκές Φαλλοκράτισσες, Οι γυναίκες και η ανερχόμενη κουλτούρα του ξεκωλου, 
Αθήνα: Κουκκίδα 

Μηχαηλίδου, Μ., Χαλκιά, Α., (2006). Η Παραγωγή του Κοινωνικού Σώματος, Αθήνα: Κατάρτι & 
Δίνη 

Μπάντμαν, Μπ. (2000). Σύντομη ιστορία του σεξ, Αθήνα: Καστανιώτη 
McNair, Br. (2002). Η κουλτούρα του Στριπτίζ, Αθήνα: Σαββάλας 
Ρήγου, Μ.(2014). Από την ψηφιακή επανάσταση στην ψηφιακή επιτήρηση, Αθήνα: Σιδέρη 
Σαρικάκη, Κ., Τσαλίκη, Λ., Μέσα επικοινωνίας, λαϊκή κουλτούρα και η βιομηχανία του σεξ, Αθήνα: 

Παπαζήση 
Σαρικάκη, Κ., Τσαλίκη, Λ.(2010), Πορνογραφία, Κουλτούρα και Μέσα Επικοινωνίας: 

Προβληματισμοί γύρω από παλαιά και νέα φαινόμενα, Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό 
Τεύχος (ΙΙ), σ.10-27 

Σκαρπέλος Γ, (1999). Terra Virtualis, η κατασκευή του κυβερνοχώρου, Αθήνα: Νεφέλη 
Τσαλίκογλου, Φ. (1999), Ψυχολογία της Καθημερινής ζωής, Αθήνα: Καστανιώτη 
Umberto, E. (1989), θεωρία Σημειωτικής, Αθήνα: Γνώση 
Τσαλίκη, Λ. (2008), Παιδιά και Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Έρευνα για τη σχέση παιδιών και 

διαδικτύου 2008-2009, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα επικοινωνίας και Μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, Αθήνα 

Ξενόγλωσση 
Featherstone, M. (1996). Cyberspace, cyberbodies, cyberpunk, Cultures of technological 

embodiment, London: Sage 
Gauntlett, D. (2008). Media, Gender and Identity, London: Rotledge Press 
www.ingr.gr  
 
  



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

392 

Επικοινωνία και πληροφόρηση στον πολιτισμό, στην 
τέχνη και στη θρησκεία 

SOCIAL MEDIA AND THE AUTHOR'S IMAGE 
 

Oancea Maria Ioana 
PhD student, University of Bucharest 

 

Abstract 
Unlike previous sources of private information, social media imply a willing and unmediated 

divulging of one’s privacy and thus the posibility to build a both desirable and believable image, 
much like constructing a fictional character - which makes us ask: what happens when writers use 
social media? 

The writer as a public figure becomes more present than ever before. The public adores peering 
behind the curtain, into the author’s real life. We could suspect humanizing the author is part of his 
desacralisation. 

On the other hand, engaging in the same social media makes the author more relatable: setting 
writer and reader in a shared present - an old ideal. Furthermore, social media offers the possibility 
of interaction. 

This paper aims to investigate the impact of social media on the reader -writer relationship as 
well as to track a possible connection between writers' willingness to engage in social media and their 
use of meta-text in their works. 

 
Keywords: author-reader relationship, meta-text, interactivity, sociology of literature, reader 

response 

1. Image and intention : The main difference between paparazzi and social media 
Willingly exposing yourself, building yourself a character so fascinating as to make people read 

your book, while not any different from personal images built by the other users of social media - 
creating a likable, even a controversial character is in fact not far at all from a writer’s regular 
practices. One can simply employ the exact same means he uses creating his characters when talking 
or disclosing information about himself. We could check, of course, but characters are often better 
defined by  their attitude and small details than actual traceable facts. Yes, these days we can double 
check pretty much everything. You can’t lie about where you went to school, definitely not about 
what you wrote, we can also check who you married, but can we check what you thought? We have 
no means of determining what really impressed you, what exactly of your perhaps traceable life made 
you who you are. It might have been a random feeling or thought or image only you saw, something 
nobody could have identified even if you were constantly supervised. So, we can check, but what 
good does it do us, if you don’t chose to tell us then we will probably never know (even if we creepily 
stalk your background or do some serious research). 

An inevitable question is whether social media managed to replace the paparazzi thus bringing 
the downfall of  this powerful and wide spread phenomenon. People have always wanted to find out 
more. Well, once the book ended what else can you do? Search for the hidden meaning, search for 
the writer’s intention, look up  what else they have written, but also look up who they’ve been. We 
ask ourselves to what degree what you find out influences your understanding of what you’ve already 
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read. Let us presume your first image - the first contributor to the image you now have of that writer- 
is that of his text. But once you've found out more about the author whose voice will you hear when 
reading? We can not possibly overlook this, we can not deny that when reading another book by the 
same author we inevitably compare it to the first of his books we read, regardless of their value or 
order of the writing or publication. Now we just have to refer them to a wider spectrum of information, 
and if you can like a book by an author you’ve previously read and disliked, then nothing you’ll find 
out about him as a person could possibly ruin your reading experience, for you are a true Reader, one 
who experiences everything for the first time. But what if you’re not? We can all tell that disliking 
somebody for their lifestyle is superficial, still if we already dislike one of his books we won’t have 
another try - because individuality and personality are dispersed, present in each fragment, and if you 
see a part and you hate it it will make you skeptical of the whole. This said, it does make a difference 
however if what we find out about you is part of your choice or if it transpires against your will: what 
we find out of what you wanted to hide from us, is definitely something not part of the image of 
yourself you see and want to project, while what you tell us is definitely something you want us to 
know, something intentional.  And we may overlook your flaws, mistakes or divagation from the 
character we love and want to see if you yourself acknowledge it, by inefficiently trying to hide it, 
but when you tell it yourself ( of course that might also be a mistake) what we see is your intention. 
Hasn’t fiction taught us that? 

2. “Posture” 
Discussing the influence of the author's image on reception we can not overlook the Sociology 

of Literature point of view and the term of posture. Alain Viala defines posture as « une façon 
d’occuper une position » (Viala, 1993, p. 216) in the literary field, stating that from a social point of 
view the posture constitutes in itself a message. (“Dans tous les cas, elle suppose un regard qui 
l’observe et l’évalue, un destinataire: une posture, socialement parlant, constitue un message.” ) and 
that it inevitably implies a receiver, a viewer. Furthermore, according to Viala the posture is not a 
static state but a dynamic choice of behavior that is constantly adapted to context and feedback. 
According to E.Goffman “Humans build and change their identities often through how others react 
to their actions – by inference” (Goffman,1959). 

Undoubtedly, in the context of authors choosing to use social media, this dynamics can take the 
form of online interaction, which draws attention to the influence of other users’ comments on 
someone’s online profile and their impact on building an image or defining a character, an important 
contemporary issue addressed in ‘‘Self-Generated versus Other-Generated Statements and 
Impressions in Com-puter-Mediated Communication’’ by Walther et al. (2009). 

This image the public tends to create of a certain author ( or any public figure) they can chose 
whether to affirm or contradict through the information they chose to share and even more importantly 
through the attitude or indeed the type of discourse they display. (“De plus, l’image que le public se 
fait de lui oriente sa pratique : il peut choisir, consciemment ou non, de l’entretenir ou de la déjouer”, 
Jérôme Meizoz) 

What Jérôme Meizoz calls « scénographie auctoriale » appears to be in close connection with 
the part the writer feels he needs to play or is expected of him in relation to the view of his profession 
in contemporary times, which might also explain the general variations in the involvement and 
presence of writers on the public scene in certain moments in history more than in others. It is 
probably a question of whether the public needs to look to writers for meaning and guidance or if that 
part is successfully fulfilled by a different category (anything form noblemen to reality show stars). 

Meizoz defines posture as a combination of the place the author  occupies in the literary field 
and the position or attitude he adopts through his writing. In other words it contains both verbal and 
nonverbal choices in the extra-literary presentation of the self as well as the image of the self present 
in his literary works as part of his style. 
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According to Meizoz the author’s presence outside the fictional world (through correspondence 
or interviews, or why not social media) is in fact more likely to prove a fruitful subject for analysis, 
than “l’ethos auctorial  inscrit en creux dans l’espace fictionnel.”(Meizoz)  

The literary forms of the “je auctorial” : auto-fictions, bio-fictions, ego-fictions highlight the 
unstable state of the author’s image in his works by directly adressing identity. (Pluvinet, 2012). 
According to Michèle Bokobza Kahan “Dans les écrits de Borges, Calvino, James, Kundera, Woolf, 
Rouaud, et jusqu’aux écrivains d’extrême contemporanéité, l’auteur se fait voir et entendre à travers 
une image qui est la sienne et qui est nécessaire à tout acte de lecture." The author’s image as part of 
interpretation and reception might actually become more influential in certain epochs than in others 
and the digital revolution has undoubtedly impacted the means of construction of the author’s image 
as well as his status and the strategies employed.  (“ la révolution numérique a inévitablement 
bouleversé les processus de construction de l’image d’auteur, son statut et les stratégies mises en 
œuvre pour sa reconnaissance.”) 

Goffman identified two levels of identity : frontstage and backstage - what we chose to share 
with the general public and what we only disclose to a select few, but Meyrowitz (1985) added to 
Goffman’s theory stating the existence of a third identity which he named middle-stage: “This is the 
identity that is created when people have to combine certain social situations”. And  the engagement 
in social media seems to fall precisely into this category as it addresses at once those one knows in 
real life and complete strangers, or in the case of a professional writer: those who have read your 
works and those who are yet to do so, as well as people you actually know, personal acquaintances.  

3. The construction of the natural  
What probably every social media user aims for is an image that is both favorable and that 

seems natural. There might also be a specific aesthetics of social media, for you can not and are not 
allowed to and profiles of users who chose to maintain boundaries or respect traditional views on 
how much you should share are generally seen as distant and not “realistic” enough – enough to 
satisfy the requirements of a public used to a certain degree of familiarity and “transparency” social 
media usually provides. We can not help but wonder if this particular degree of how much we want 
to know and show has not actually been set long ago by the paparazzi: the interest of the press for 
specific information defines it as “private”- regardless of what you are famous for, people tend to 
want to know more about what you like to eat or drink, where you hang out, and maybe what your 
kids look like than what philosophy you share or where you chose to publish your books and why. 
Mainly that is because the latter are information you would have, and could have also shared in the 
past. Does that make it any less interesting and relevant? Surely not, but what people want to know 
most is what they feel they shouldn't know: what seems like a mystery unveiled- even if it’s not. 
Interestingly, what we tend to find most intriguing is exactly what relates the character most to 
ourselves - wheter it is a real or fictional character. The true mystery that attracts us and that we crave 
to unveil si not some crime, murder or supernatural power kept secret and more likely their favorite 
tea, where they go on holiday, what they cook and other trivial matters. We want to know their opinion 
on current news - but is it really because we need their opinion or because we like to feel how we’re 
all subject to the same contemporary issues? What matters next is the natural feeling. You have to 
look good, but not too good. If you show us you cook you’d better show us the “fails” first so it will 
seem “real”, even if it’s all staged and you know very well what you’re doing. 

4. Ethos 
In Rhetoric, ethos is one of the three modes of persuasion (along with logos and pathos) that 

Aristotle discusses  in “Rhetoric” as components of argument. While Aristotle sees ethos as limited 
to what the speaker says, others consider it to extend to both his (moral) character and personal 
history, to the public’s image of the speaker even before he actually gives the speech. 
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According to Aristotle, there are three kinds of ethos: phronesis - useful skills & wisdom, arete 
- virtue, goodwill, eunoia - goodwill towards the audience. In a way today’s level of information on 
the author is closer to what the ancient public knew of a public speaker when they were all part of a 
smaller community than to what the readers knew about writers in the more recent past. If we were 
to search for the three types of ethos in the contemporary literary world/ late modernity we will find 
that skills and wisdom, while still admired,  are most present in the actual works and don’t need 
further proof, however it is arete and eunoia that public figures feel they need to show through their 
online presence. As with the ancient public, moral character still influences the valorisation and reader 
response to the literary works today. Furthermore it is perhaps the author’s attitude towards the 
audience that the public is most interested to see.  In this case the writer’s presence online becomes a 
form of meta-text, playing a similar part to the meta-text present within the actual literary works: 
showing  the writer’s attitude and relationship with his reader. And what kind of attitude could it be 
since by the act itself of disclosing private or hidden information he already establishes a relationship 
of trust with its reader. As Michèle Bokobza Kahan states “Les choix discursifs du sujet parlant 
déterminent sa manière d’être dans l’acte communicationnel face à son destinataire”. 

As for the inevitable question that arises: Whether there is a link between an author’s use of 
metatext and his willingness to engage in social media, we find that what they have in common is 
expressing a similar attitude towards the reader: Establishing a bond and creating the illusion of 
closeness. Even the virtual possibility of addressing an directly interacting with the writer closes up 
the distance between the time of production and that of reception- which can also sometimes be 
obtained through the meta-textual references to the context or actual process of writing (for instance 
not remembering what happened in the previous chapter and not feeling like rereading and choosing 
instead to write about something else, or nearly losing the document on one’s computer) or to that of 
the reading (an indication of what to read first or even suggesting the reader sit himself in a 
comfortable position – as in Italo Calvino’s novel If on a Winter’s Night a Traveler). Of course the 
difference between the two is that the reader can still feel contemporary and close with the author's 
voice through  the meta-text in the novel even if reding it a very long time after its publication, while 
online we can see the last time someone was active. Apparently the french writer Colette used to 
receive enthusiastic fan letters from young people who had just read her series Claudine and thought 
she was a girl of their age whom they’d love to befriend – even forty years after the publication of 
the novels. Of course she had to politely respond that she was seventy and to suggest they also read 
the date on the cover - the para-textual information. 

5. External to internal mediation 
As Angela M. Cirucci states in her article, "Para-social relationships blur the lines of reality 

and fantasy because fans think that they know celebrities and begin to feel for them much like they 
would a family member or close friend." 

What is more “With clear-cut standards of fame ceasing to exist, more people may feel it 
possible to become famous.” But what can that really mean? And how does it affect the reader-writer 
relationship? 

Now for the first time the dialogue has ceased to be one sided/ one way (symbolically at least). 
But writers have always been influential figures and very prone to becoming role models for their 
readers. Putting the two together we encounter a phenomenon René Girard calls Mediation. 
According to Girard there are two kinds of mediation: internal and external. Initially, we see the 
author-reader influence falling in to the external type of mediation: first of all the dialogue is one 
way, the author expresses or communicates to the reader and never the other way around, thus the 
positions / parts are at all times distinct - there is a very clear border between the two’s status. So we 
may look up to our favorite writers,  we may adopt their views, we might even aspire to follow their 
example, but we will never compete with them as we see ourselves in a completely different category 
than our models. But if these lines become blurred, if we are for instance to use the same medium or 
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engage in similar actions, if moreover we can equally respond and interact with them, than we find 
ourselves no longer seeing them as a completely different breed or social category.  

An interesting issue is the author’s choice to adopt a certain public position towards different 
current issues and events. We can not help but wonder whether the real motive is the willingness to 
use one's image and fame to support a social, political or ecological cause or if it may not in fact 
sometimes work the other way around as expressing a startling opinion on a controversial matter 
actually helps build the author an intriguing image and thus awaken the interest towards one’s books. 
British writer Fay Weldon, whose works are considered defining pliars for the feminist movement 
recently chose to turn against the movement and to denounce its excesses, also stating that most of 
her early novels actually lacked in literary quality- which inevitably makes the reader want to read 
them all and compare.  

Mircea Cartarescu warns via Facebook about the general disappointment caused by the internal 
fights in a newly emerged political party which has raised the hopes of many young 
intellectuals.(19.12.2019) We find, however, that this particular post gathered a great deal more 
reactions than the ones related to one of his books. 

6. Interactivity (or the illusion of it) 
Perhaps one of the most characteristic tendencies in all contemporary arts is interactivity: 

actively engaging the public. It is true that interpretation has always been an interactive act, requiring 
an active participation on the part of the reader. Wolfgang Iser explains the use of the blanks and of 
indeterminacy that the reader must fill in when reading. And Gadamer states that interpretation itself, 
hermeneutics, is an art that inevitably requires a connection, an understanding and an emotional bond 
between the author and the reader - empathizing with the author, putting yourself in his place as 
crucial par of understanding his work.  

But while we can state that interaction has always been an important part of reception it has 
always been personal, virtual, never taking such an explicit form, also it was probably never conscious 
- the reader simply wasn’t aware he was building the meaning of the book along with the author. 
There has also been fan mail, readers writing to the authors.  But social media brings on  the possibility 
of an actual interaction. You can comment to an author’s posts on social media just as easily and 
unmediated as you would on any of your friends’ – and they might respond. Most of the time this 
possibility offered by current technology remains a virtuality, but that doesn’t make it any less 
effective, perhaps on the contrary: a certain closeness and a same standard make the mediation 
internal as opposed to the external mediation of the traditional reader-writer relationship, but it does 
not dissolve the mediation as perhaps a real life interaction with the author might. He is close enough 
to be not just a model but also someone the reader can compare to or compete with, but, at the same 
time, he  remains far enough to exert a certain mystery - enough to continue to be seen as an influential 
figure. 

In conclusion, we do not consider writers' social media activity to be the source of a change in 
the importance of the author's image in reception, but rather to be itself part of the same phenomenon, 
a manifestation of the desire to establish a bond, already aparent in meta-text. However, we find that 
social media has had a particularly interesting and relevant effect on the nature of this relationship 
established between reader and writer by erasing the borders and blurring the lines between the two, 
thus alowing the influence to pass into the category of internal mediation, something that never 
occurred before. 
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TO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 
Καδιανάκη Μαρία 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Περίληψη 
Το παρόν πόνημα πραγματεύεται τους τρόπους και τα μέσα επικοινωνίας της επιστήμης της 

αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Γίνεται δε, εστίαση σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις – παραδείγματα. 
Το ένα παράδειγμα αφορά τα ευρήματα του τάφου του Τουταγχαμών, όπου καταδεικνύεται η δύναμη 
των επικοινωνιακών δίαυλων, όταν αυτοί χρησιμοποιούνται. Η δεύτερη περίπτωση αποτελεί ένα 
αντιπαράδειγμα του μινωικού φίλτρου νερού που βρέθηκε τυχαία στο χωριό Τύλισος Μαλεβυζίου 
και αγνοείται η τύχη του ως σήμερα από την ευρύτερη κοινότητα, ενώ είναι άγνωστη η εύρεση του 
στην επιστημονική αρχαιολογική κοινότητα. Στόχο της εισήγησης αποτελεί το να γίνει αντιληπτό ότι 
με την ενημέρωση του κοινού αναμένεται απτή και ανταποδοτική υποστήριξη προς την αρχαιολογία, 
ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να εκτιμηθεί η αξία της επιστημονικής αρχαιολογικής έρευνας. 

 
Λέξεις κλειδιά: αρχαιολογία, Αίγυπτος, Τύλισος, πολιτική, διεπιστημονικότητα 
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1. Εισαγωγή 
Η αρχαιοελληνική λέξη «αρχαιολογία» σημαίνει «ιστορική έρευνα αρχαίων πραγμάτων, 

εξέτασις αρχαίων μύθων και παραδόσεων» (Liddell, Scott, 2011:398). Σήμερα ο λόγος περί των 
αρχαίων πραγμάτων αποδίδεται στην επιστήμη της αρχαιολογίας που αποτελεί τη «συστηματική 
μελέτη των υλικών καταλοίπων του απώτερου ή πιο πρόσφατου ανθρώπινου παρελθόντος μέσω της 
εφαρμογής θεωρίας και μεθόδου» (Κουκουζέλη, 2003α:84). Όμως πριν ενάμισι αιώνα σχεδόν όλοι οι 
άνθρωποι, ακόμα και οι μορφωμένοι θεωρούσαν ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε το έτος 4004 π.Χ. 
σύμφωνα με την τότε ερμηνεία της Βίβλου. Η γνώση για το μακρινό παρελθόν συλλεγόταν από τις 
σωζόμενες σελίδες των παλαιότερων ιστορικών της Εγγύς Αντολής, της αρχαίας Αιγύπτου και της 
Ελλάδας. Κανείς δεν υποψιαζόταν την ύπαρξη κάποιου είδους ιστορίας πριν την ανάπτυξη της 
γραφής. Σήμερα η πυκνή ομίχλη του μακρινού παρελθόντος είναι διαπερατή, εφόσον γίνονται 
συνεχώς νέες ανακαλύψεις, τίθενται κάποιες σωστές ερωτήσεις και έχουν αναπτυχθεί κάποιες 
σωστές μέθοδοι για την απάντησή τους. Αποτελεί συνείδηση πλέον ότι οι μέθοδοι της αρχαιολογίας 
μπορούν να δώσουν πληροφορίες ακόμα και για το προϊστορικό παρελθόν (Renfrew, Bahn, 2013). 

2. Οι αρχές της σύγχρονης αρχαιολογίας 
Το πλαίσιο για τη διερεύνηση του ανθρώπινου παρελθόντος και τη διατύπωση καίριων 

ερωτημάτων γύρω από αυτό έθεσαν τον 19ο αιώνα οι θεωρίες που αφορούσαν τον καθορισμό της 
παλαιότητας του ανθρώπου. Αρχικά o C. Lyell (1797-1875) με τη «θεωρία του ομοιομορφισμού» 
υποστήριξε ότι οι ίδιοι φυσικοί νόμοι, γεωλογικές συνθήκες και διαδικασίες που λειτουργούν σήμερα 
λειτουργούσαν και στο παρελθόν και εφαρμόζονται πάντα και παντού στο σύμπαν. Φυσικά κατ’ 
επέκταση αυτή η θεωρία αφορά και τη μελέτη του ανθρώπου υπογραμμίζοντας την αντίληψη της 
σύγχρονης αρχαιολογίας ότι το παρελθόν μοιάζει με το παρόν (Renfrew, Bahn, 2013).  

Ο J.B.de Perthes (1788-1868) ανακάλυψε «χειροπελέκεις» μαζί με οστά ρινόκερου και μαμούθ, 
γεγονός που τον οδήγησε να συσχετίσει το ανθρώπινο τεχνούργημα με ζώα εξαφανισμένα πολύ πριν 
τη «χρονολογία» της δημιουργίας του κόσμου (Μανακίδου, 2003). Αποτέλεσμα ήταν η θεωρία της 
Βίβλου να πάψει να είναι αποδεκτή, ενώ ο Perthes διαφώτισε τον κόσμο ότι η γη αποτελείται από 
«μια αλληλουχία στρωμάτων που σχηματίζονται από τα υπολείμματα των γενεών». Αν αναζητηθούν 
σ’ αυτά τα στρώματα ενδείξεις μπορεί να «διαβαστεί» η ιστορία των γενεών των ανθρώπων. Όσο πιο 
βαθιά βρίσκονται τα στρώματα τόσο πιο παλιά γενιά αφορούν τα στοιχεία. Ο Perthes αποκαθηλώνει 
τη βιβλική άποψη για τη δημιουργία του ανθρώπου και βάζει τα θεμέλια της αρχαιολογικής 
στρωματογραφίας (Jockey, 2003). 

Αυτός που έτριξε συθέμελα το οικοδόμημα της χριστιανικής αφήγησης για τον κόσμο αλλά 
και της ιδεαλιστικής εικόνας του ανθρώπου ήταν ο C. Darwin (1809-1882). Σύμφωνα με τη θεωρία 
του κάθε έμψυχο ον είναι καρπός εξέλιξης πολλών αιώνων κι όχι δημιούργημα του Θεού (Jockey, 
2003). Απέδειξε ότι σε αυτούς τους αιώνες επιβίωσαν τα καλύτερα προσαρμοσμένα όντα, ενώ τα 
λιγότερο προσαρμοσμένα εξαφανίστηκαν. Κάθε φορά κληροδοτούνταν τα χρησιμότερα 
χαρακτηριστικά στους απογόνους και σταδιακά το έκαστο έμβιο ον, άρα και ο άνθρωπος, άλλαζε και 
δημιουργούταν τελικά ένα νέο είδος. Έτσι από τη στιγμή που ο άνθρωπος, πριν ασχοληθεί με τη 
θρησκεία, την πολιτική, την επιστήμη κ.λπ., έπρεπε να φάει, να πιει, να ντυθεί, να προστατευθεί, η 
αρχαιολογία μπορούσε να ξεκινήσει την έρευνα για υλικές αποδείξεις της παλαιότητας και της 
προέλευσης του. 

Στο πλαίσιο της αρχαιοδιφίας του 18ου αιώνα και των εξελικτικών εννοιών του Διαφωτισμού 
ο Δανός C.J. Tomsen (1788-1865) το 1836 εισάγει το «σύστημα των τριών εποχών» μέσω του οποίου 
ακόμα και σήμερα χρονολογείται η ευρωπαϊκή προϊστορία σε τρία τεχνολογικά στάδια: την Εποχή 
του Λίθου, την Εποχή του Χαλκού και την Εποχή του Σιδήρου (Μανακίδου, 2003). O Tomsen 
βασίστηκε στο υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένο το εκάστοτε αρχαιολογικό εύρημα, 
θεωρώντας ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιεί λίθινα εργαλεία κοπής, εάν είχε στη 
διάθεσή του ορειχάλκινα και αντίστοιχα, εάν είχε σιδερένια δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιεί 
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χάλκινα. Αντιλαμβανόμενος τη χρονική αλληλουχία των αλλαγών, θεωρεί ότι έτσι μπορεί να 
χρονολογηθούν αρχαιολογικές θέσεις και τεχνουργήματα (Jockey, 2003). Οι αμφισβητίες του 
ρωτούσαν ρητορικά γιατί δεν υπήρξε «εποχή γυαλιού », ο Tomsen απαντούσε ότι γυάλινες χάντρες 
υπάρχουν και στις τρεις περιόδους, αλλά κύπελα από γυαλί μόνο στην Εποχή του Σιδήρου (Gräslund, 
1987). Με το «σύστημα των τριών εποχών» αναπτύχθηκε τεχνική χρονολόγησης των αρχαιολογικών 
ευρημάτων, ενώ τέθηκαν οι βάσεις ταξινόμησης ευρημάτων ανάλογα με το υλικό τους και τη 
συσχέτισή του με άλλα ευρήματα μιας ανασκαφής. Αν και η θεωρία του Tomsen δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί εκτός Ευρώπης, εφόσον Εποχή Χαλκού δεν υπήρξε, για παράδειγμα στη Σαχάρα και στον 
Αμαζόνιο οι φυλές παρέμειναν στην Εποχή του Λίθου, γεγονός είναι ότι αποτελεί τον θεμέλιο λίθο 
της προϊστορικής αρχαιολογίας και αυτές οι «τρεις εποχές» έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό του 
καθημερινού ανθρώπου (Gräslund, 1987· Μανακίδου, 2003). 

3. Αρχαιολογία και ευρύτερη κοινότητα 
Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς παρατηρείται ένα κενό ανάμεσα στην ευρύτερη κοινότητα 

και στην αρχαιολογία. Αυτό συνέβη επειδή η αρχαιολογία από τον 19ο αιώνα αποκτά επαγγελματικό 
χαρακτήρα και στις απαρχές του 20ού αιώνα αποκτά χαρακτήρα ακαδημαϊκό (Πετράκος, 1995). Οι 
μελετητές διαπιστώνουν ότι το επικοινωνιακό κενό μεταξύ αρχαιολογίας και κοινότητας οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στους αρχαιολόγους, εφόσον αντιμετωπίζουν την αρχαιολογία ως δημόσια 
δραστηριότητα και δεν εντάσσουν στα ενδιαφέροντά τους εκπάιδευση και την προσέγγιση του 
κοινού. Επιπρόσθετα εμφανίζονται απρόθυμοι να αφιερώσουν επαγγελματικό χρόνο στο θέμα σε 
σύγκριση με τις υπόλοιπες επαγγελματικές τους δραστηριότητες (Schadla-Hall, 1999). Επίσης 
τονίζεται ότι οι αρχαιολόγοι υποτιμούν την ανάγκη για εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού 
θεωρώντας τη ακαδημαϊκό ζήτημα και ζήτημα καριέρας, ενώ συγχρόνως απαξιώνουν τις 
εκλαϊκευμένες εκδόσεις και την επικοινωνία με την ευρύτερη κοινότητα μέσω των Μ.Μ.Ε. (Sablot, 
1998). 

Τα τελευταία έτη επισημαίνεται έντονα η ανάγκη εκπαίδευσης του κοινού δηλαδή η ανάπτυξη 
επικοινωνίας όχι μόνο ανάμεσα στους αρχαιολόγους αλλά και με το μη ειδικό κοινό. Μάλιστα 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση του κοινού και η δραστηριοποίηση των αρχαιολόγων 
αποτελεί τη μοναδική λύση κινητοποίησης του ενδιαφέροντος για το αντικείμενο της αρχαιολογίας 
αλλά και για την προστασίας των αρχαιολογικών κληροδοτημάτων. Παράλληλα η σωστή ενημέρωση 
του κοινού πάνω σε αποτελέσματα αρχαιολογικής έρευνας μπορεί να συμβάλλει σε ζητήματα 
νομικής και οικονομικής υποστήριξης της αρχαιολογικής έρευνας. Όσο πιο καλά κατανοεί και 
αποδέχεται η κοινωνία την αρχαιολογική έρευνα τόσο καλύτερα μπορεί να την υποστηρίξει πολιτικά, 
εθελοντικά και οικονομικά (Sablot, 1998). Παρά την εντύπωση ότι η ευρύτερη κοινότητα 
υποστηρίζει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η άποψη ότι η αρχαιολογία έχει ένα κοινό 
που πάντα ενδιαφέρεται, είναι πιθανόν παραπλανητική, ίσως γιατί μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα 
πολύ μικρό τμήμα της κοινότητας. 

4. Αρχαιολογία και πολιτική 
Η αρχαιολογία παίρνει τη θέση της θρησκείας για την ερμηνεία των απαρχών του ανθρώπου 

με συνέπεια να γίνει παιχνίδι εξουσίας. Ξεκινώντας από την αρχή ότι το παρόν μπορεί να 
αιτιολογηθεί με το παρελθόν, γίνεται αντιληπτό σε πολλά πολιτικά παιχνίδια ότι η κατάλληλη δόση 
παρελθόντος μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες πολιτικές ανάγκες. Τα παραδείγματα είναι 
πολλά με αφετηρία την αρχαιότητα. Για να νομιμοποιηθεί η νέα πολιτική κατάσταση στην Αθήνα 
έπρεπε να βρεθεί ο τάφος του Θησέα και για να σταματήσουν οι διαμάχες Σπάρτης και Τεγέας έπρεπε 
να βρεθούν τα οστά του Ορέστη. Ανάλογες ανασκαφές γίνονται από τους πάπες στην Αναγέννηση, 
όταν τα ρωμαϊκά γλυπτά που ξεθάβουν πιστοποιούν την καταγωγή τους από τη Ρώμη. Συχνά η 
αρχαιολογία «προσφέρει “καταγωγή” σε όσους τη ζητούν», όπως στην επιτυχημένη περίπτωση 
επινόησης των «Γαλάτων» του Ναπολέοντα Γ΄ αλλά και της καταστρεπτικής «Άριας φυλής», εφόσον 
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οι Ναζί δικαιολόγησαν τις αξιώσεις τους σε όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη, επειδή οι «αρχαιολόγοι» 
απέδειξαν την από αρχαιοτάτων χρόνων παρουσία της σε όλη την Ευρώπη (Jockey, 2003).  

Ένα άλλο παράδειγμα αξίζει να αναφερθεί εκτενέστερα κυρίως για τη διαχρονικότητά 
εκμετάλλευσης των αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και γιατί τα ευρήματα σε μεγάλο βαθμό 
καθόρισαν την τύχη του κράτους στο οποίο ευρέθησαν. Η πολιτική δε, έδωσε αξία μεγαλύτερη απ’ 
όση άξιζε στα ευρήματα με στόχο την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Ο λόγος για την ανακάλυψη 
του τάφου του Τουταγχαμών από τον H. Carter και τον λόρδο Carnarvon στις 4/11/1922. Η εικόνα1 
αναγνωρίζεται ως η λήψη που τραβήχτηκε τη στιγμή που ανοίχθηκε ο τάφος. Στην πραγματικότητα 
η φωτογραφία είναι «στημένη», εφόσον τραβήχτηκε τον επόμενο χειμώνα που η ομάδα του Carter 
δούλευε στον τάφο. 

 

 
 

Εικόνα 11: Ο Howard Carter στο ταφικό θάλαμο του τάφου του Τουταγχαμών, 3 Ιανουαρίου 1924. Φωτογραφία του Harry 
Burton. Ο Carter γονατιστός κοιτάζει με δέος κάτι χρυσό και μεγαλειώδες. Στην πραγματικότητα κοιτάζει τις κλειστές 

πόρτες ενός άλλου προθάλαμου του τάφου και είναι θαμπωμένος όχι από τον χρυσό αλλά από τους φωτογραφικούς  

ανακλαστήρες που κρατούν οι Αιγύπτιοι εργάτες, που ρίχνουν φως γύρω από τον στενό και σκοτεινό χώρο, ώστε να 
αποδοθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα φωτός και σκίασης που ήθελε ο Burton (Riggs, 2018). 

 

Γιατί στήθηκε μια τόσο δραματική φωτογραφία; Η απάντηση είναι ότι ο τάφος είχε κάνει 
μεγάλη αίσθηση στα μέσα επικοινωνίας και αποτέλεσε πρώτη είδηση παγκόσμιας απήχησης σε μια 
εποχή δύσκολη και για την Αίγυπτο. Αυτή η «καλή είδηση» ήρθε, ενώ είχε τελειώσει ο Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος με την Αίγυπτο να βρίσκεται από το 1882 υπό βρετανική κατοχή και τους 
Αιγύπτιους να θεωρούν ότι με τον πόλεμο θα κέρδιζαν την ανεξαρτησία τους. Η ανακάλυψη του 
τάφου βρήκε τη Βρετανία να έχει παραχωρήσει μερική ανεξαρτησία στην Αίγυπτο, αλλά να έχει τον 
έλεγχο της κρατικής μηχανής και της διώρυγας του Σουέζ (Riggs, 2019). Η απρόσμενη εμφάνιση 
ενός φαραώ που κανείς δεν είχε ακούσει, ο οποίος θα γινόταν πιο σημαντικός στη σύγχρονη εποχή 
απ’ ότι είχε υπάρξει στη δική του, ήρθε την κατάλληλη στιγμή (Renfrew, Bahn, 2013). 

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ένα χρόνο μετά, εκτός την προσωπική εκμετάλλευσή τους 
από τους αρχαιολόγους, πούλησαν στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου και  δημιούργησαν 
ένταση στις σχέσεις Αιγύπτου και Βρετανίας, η οποία με την αλαζονική αποικιακή πολιτική της 
διεκδικούσε και τα ευρήματα του τάφου (εικ.2). Ο τάφος του Τουταγχαμών αποτελεί μια μελέτη 
περίπτωσης η οποία άλλαξε γενιές πρακτικών επικεντρωμένων γύρω από τα δυτικά προνόμια στην 
αρχαιολογία. Προφανώς η Ευρώπη αλλά και πολλοί αρχαιολόγοι δεν ένιωσαν άνετα με αυτό (Riggs, 
2019). 
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Εικόνα 12: Στον προθάλαμο του τάφου του Τουταγχαμών, 23 Δεκεμβρίου του 1922. Φωτογραφία του Harry Burton (Riggs, 
2019).  

 

Στη δεκαετία του ’50, όταν η Αίγυπτος χρειάστηκε διεθνή υποστήριξη για την οικοδόμηση του 
φράγματος του Ασουάν, χρησιμοποίησε τον Τουταγχαμών ως μέσο πολιτισμικής διπλωματίας. Μια 
επιλογή αντικειμένων από τον τάφο του έκανε τον γύρο των ΗΠΑ στις αρχές του ’60 και οι Αιγύπτιοι 
κέρδισαν την υποστήριξη των ΗΠΑ και της UNESKO. Το χρυσό εξωτερικό φέρετρο δανείστηκε στη 
Γαλλία και επιτεύχθηκε η υποστήριξή της. Η Αίγυπτος ξεκίνησε έναν παγκόσμιο διπλωματικό χορό 
με τους θησαυρούς του τάφου να περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο. Οι θησαυροί ανακλήθηκαν τη 
δεκαετία του ’80 εξαιτίας μιας καταστροφής σε ένα αγαλματίδιο. Σίγουρα ήταν η αφορμή για να 
σταματήσει η πολύχρονη περιοδεία, εφόσον πλέον η Αίγυπτος είχε επιτύχει τους σκοπούς της και 
είχε απαλλαχθεί από την βρετανική κυριαρχία (Riggs, 2019). 

5. Η διεπιστημονικότητα στην αρχαιολογία 
Η αρχαιολογική έρευνα, και κυρίως η προϊστορική αρχαιολογία, συχνά καλύπτει εποχές που 

δεν διαθέτουν γραπτές μαρτυρίες. Η έλλειψη γραπτών μαρτυριών προκαλεί τη μεθοδολογική 
καινοτομία στον θεωρητικό και τεχνολογικό τομέα, εφόσον οι αρχαιολόγοι βασίζονται μόνο σε υλικά 
κατάλοιπα για να διατυπώσουν εκτιμήσεις και ερμηνείες. Η εκτίμηση και η ερμηνεία αυτών των 
κατάλοιπων απαιτεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνεργάζονται με 
«συναδέλφους επιστημονικών κλάδων, όπως φυσικούς, γεωφυσικούς, χημικούς, 
παλαιοανθρωπολόγους, παλαιοντολόγους, ακόμη και διατροφολόγους» (Θέμελης, 2018:17). Γεγονός 
είναι ότι η επίτευξη των στόχων της αρχαιολογίας απαιτεί πολυεπιστημονική και διεπιστημονική 
προσπάθεια και ο κατάλογος των επιστημών που αποδεικνύουν τη διεπιστημονική φύση της 
αρχαιολογίας δεν θα είναι ποτέ πλήρης (Κουκουζέλη, 2003β).  

Η εφαρμογή τεχνικών από διάφορες επιστήμες επιτρέπει τη διερεύνηση πολυποίκιλων 
αρχαιολογικών ερωτημάτων τα οποία αφορούν είτε τις μεθόδους ανεύρεσης των αρχαιολογικών 
δεδομένων είτε τις μεθόδους χρονολόγησης της αρχαιολογικής μαρτυρίας (Κουκουζέλη, 2003β). Για 
την παράθεση διεπιστημονικών μεθόδων ανεύρεσης και χρονολόγησης αρχαιολογικών δεδομένων, 
επιλέχθηκε να αναφερθεί παράδειγμα που αναδεικνύει τη συνεισφορά έτερων επιστημών στην 
αρχαιολογία και συγκεκριμένα αφορά τη ραδιοχρονολόγηση σε δείγμα ξυλάνθρακα και την ερμηνεία 
αρχαιολογικού τέχνεργου μέσω της υδρογεωλογίας.  

Το 1984 στο χωριό Τύλισος Μαλεβiζίου εκτελούνται εργασίες πηγαίας ανάβλυσης με σκοπό 
την αύξηση παροχής νερού σε πηγή, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα ύδρευσης του χωριού. Οι 
εργασίες απαιτούν εκσκαφή και αποκαλύπτουν (εικ.3) μια πρωτότυπη συσκευή καθαρισμού νερού, 
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η οποία αποτελείται από δύο πήλινα δοχεία σε σχήμα κόλουρου κώνου (εικ.4) ύψους 80 εκατοστών 
και φέρει πήλινο σωλήνα διαμέτρου 10 εκατοστών στο πάνω μέρος της όπου γινόταν η εισαγωγή 

 

 
 

Εικόνα 13: Αποκάλυψη του πήλινου μινωικού φίλτρου κατά τις εργασίες «καλλιέργειας» της μικροπηγής Αγίου Μάμα στο 
χωριό Τύλισος (Ανδρεάδης, 1997). 

 

 
 

Εικόνα 14: Διακρίνονται τα δύο τεμάχια του πολυστρωματικού μινωικού φίλτρου, καθώς και το τμήμα πήλινου σωλήνα από 
το πάνω μέρος εισαγωγής του νερού. Το εσωτερικό τεμάχιο εισέρχεται στο εξωτερικό με πλήρη επαφή σε σύμπτωση των δύο 

επιφανειών με στόχο την αντιμετώπιση της αυξημένης πίεσης του διηθούμενου νερού (Ανδρεάδης, 1997). 

 

του προς επεξεργασία νερού. Τα πήλινα τεμάχια εφαρμόζουν πλήρως και περιείχαν γομωτικό υλικό 
φίλτρανσης του προς επεξεργασία νερού από διαβαθμισμένο χαλαζιακό υλικό και στρώμα 
ξυλάνθρακα στο κάτω μέρος το οποίο στα σημερινά πολυστρωματικά φίλτρα έχει αντικατασταθεί με 
τον αποτελεσματικότερο ενεργό άνθρακα Η ηλικία της συσκευής προσδιορίστηκε στο κέντρο 
πυρηνικών ερευνών Δημόκριτος με ραδιενεργό άνθρακα 14C σε δείγμα ξυλάνθρακα από το 
περιεχόμενο στρώμα γομωτικού υλικού στο πήλινο δοχείο. Η ηλικία της συσκευής εντοπίζεται στον 
4ο αιώνα π.Χ. (Ανδρεάδης, 1997).  

Η κατασκευή του πήλινου μινωικού φίλτρου χαρακτηρίζεται αξιοθαύμαστη για την εποχή της, 
όμως σημαντικότερο στοιχείο είναι το γομωτικό υλικό του φίλτρου, το οποίο λειτουργεί ανάλογα με 
τα σημερινά φίλτρα (εικ.5). Το προς επεξεργασία ρυπασμένο νερό εισέρχετο από τον πήλινο σωλήνα, 
συναντούσε τα στρώματα της χαλαζιακής άμμου και με τη διεργασία της διήθησης 
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Εικόνα 15: Σχηματική απεικόνιση τομής της κατασκευής και διαστασιολόγησης των μερών του ανευρεθέντος φίλτρου και 
του γομωτικού υλικού διήθησης (Ανδρεάδης, 1997). 

 

γινόταν συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών του ρυπασμένου νερού. Στη συνέχεια το στρώμα 
ξυλάνθρακα συγκρατούσε τις οργανικές ουσίες, που αποτελούν το κύριο ρυπογόνο στοιχείο του 
νερού. Πιθανολογείται επίσης από τη λειτουργική δομή του πήλινου φίλτρου να επιτυγχανόταν 
βιολογικός αυτοκαθαρισμός, γεγονός που στα σύγχρονα πολυστρωματικά φίλτρα γίνεται 
προσπάθεια επίτευξης της διήθησης με τη βιολογική επεξεργασία του νερού. Δηλαδή το στρώμα 
ξυλάνθρακα αποστείρωνε το προς διήθηση νερό. Υστερεί δε από τα σύγχρονα φίλτρα μόνο στην 
έλλειψη αναστροφής πλύσης, απαραίτητης για τον καθαρισμό του νερού, όταν πλέον έχουν κορεσθεί 
τα διηθητικά στρώματα και αυτό του ξυλάνθρακα. Με άλλα λόγια το φίλτρο είναι «μιας χρήσης», 
όμως αποτελεί προχωρημένη τεχνολογία κατάλληλη για να λύσει προβλήματα ρύπανσης νερού που 
μάλλον ήταν έντονο και στην Κρήτη του 4ου αιώνα π.Χ. (Ανδρεάδης, 1997). 

Η προαναφερθείσα ανακάλυψη δεν θα μπορούσε να χρονολογηθεί, αλλά ούτε και να 
ερμηνευτεί χωρίς την καθοριστική βοήθεια της φυσικής και της υδρογεωλογίας. Τώρα είναι η σειρά 
της αρχαιολογίας η οποία θα πρέπει να δημοσιεύσει το μοναδικό εύρημα στο παγκόσμιο 
επιστημονικό φόρουμ ειδικών και να το παρουσιάσει στο ευρύ κοινό (Θέμελης, 2018). Σε αντίθετη 
περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη για τις εσφαλμένες αντιλήψεις της κοινής γνώμης γι’ αυτήν. Μια 
κοινή γνώμη που μένει απληροφόρητη από την αρχαιολογία και εκτεθειμένη στους διάφορους 
μύθους γύρω από αυτή την επιστήμη, ώστε να είναι παρεξηγημένη μάλλον δικαιολογημένα 
(Κουκουζέλη, 2003β). 

6. Συμπεράσματα – Συζήτηση 
Η έννοια της εξέλιξης συνδέεται με την έννοια της καταγωγής, ο άνθρωπος κοιτάζει πάντα 

προς τα πίσω για να καταλάβει ποιος είναι. Η αρχαιολογία στηρίχθηκε στην ορθολογική παρατήρηση 
του παρόντος επιτυγχάνοντας να ερμηνεύσει την καταγωγή και τις απαρχές του ανθρώπου (Jockey, 
2003). Έτσι η αρχαιολογία αποκτά δύναμη και συχνά γίνεται ο δούρειος ίππος για πολιτικές 
δραστηριότητες. Δεν αποτελεί μορφή πολιτικής δράσης, εφόσον είναι προφανής μια κοινοτυπία της: 
αποτελεί ασθενές μέσο απροκάλυπτης πολιτικής δράσης κι αυτό είναι μάλλον παρηγορητικό για τους 
αρχαιολόγους. Δεν παραβιάζονται πολιτικά δικαιώματα, αν γίνει εσφαλμένη ερμηνεία του «Τάφου 
του Φιλίππου» στη Βεργίνα και κανείς δε θα λιμοκτονήσει, αν η οικονομία της Κρήτης την Εποχή 
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του Χαλκού αναλυθεί λανθασμένα. Όμως το παρελθόν αποτελεί πεδίο πολιτικής διένεξης, η οποία 
συχνά έχει και σοβαρές συνέπειες και σημαντικό κόστος.  

Παράλληλα γίνεται αντιληπτό ότι η σημαντική πρόοδος που σημειώνεται στον τομέα της 
αρχαιολογίας οφείλεται κυρίως στη διεπιστημονική συνεργασία, στη συμβολή των θετικών 
επιστημών. Σίγουρα η ερμηνεία των δεδομένων που προφέρονται από τις άλλες επιστήμες, ο 
συνδυασμός και η σύνθεσή τους αποτελεί ερευνητικό έργο και ευτυχώς ενέχει ουσιαστικά στοιχεία 
των ανθρωπιστικών επιστημών: τον υποκειμενισμό και τη διαφωνία (Θέμελης, 2018).  

Όμως το ευρύ κοινό έχει στερεότυπα και προκαταλήψεις για την αρχαιολογία την οποία θεωρεί 
ρομαντική και συναρπαστική ενασχόληση ηρώων «αρχαιολόγων», που αναζητούν θησαυρούς σε 
εξωτικούς τόπους. Συχνά οι «ψευδοαρχαιολογίες» παραπλανούν και προβάλλουν μεταφυσικές 
«θεωρίες» υποτιμώντας τις ικανότητες προσαρμογής του ανθρώπου. Επίσης οι αρχαιολόγοι 
αντιμετωπίζονται συχνά ως εν δυνάμει αρχαιοκάπηλοι. Τα αίτια της προέλευσης της κοινής γνώμης 
για την αρχαιολογία είναι ποικίλα, τα ΜΜΕ, το σινεμά, η λογοτεχνία, η σύληση αρχαιολογικών 
χώρων αλλά και οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι έχουν ευθύνη για αυτά (Κουκουζέλη, 2003α). Ο μόνος 
τρόπος, για να απαλλαχθεί το ευρύ κοινό από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, είναι να 
γεφυρωθεί το επικοινωνιακό χάσμα ανάμεσα στην αρχαιολογία και το κοινό μέσω της εκπαίδευσης 
και της ενημέρωσής του με στόχο το ενδιαφέρον και την προστασία του αρχαιολογικού 
κληροδοτήματος. 

Ως βασικός σκοπός της αρχαιολογίας τίθεται η προσφορά στους ανθρώπους καλύτερης 
κατανόησης του παρελθόντος τους. Σε αυτό το σημείο προκύπτουν όμως ερωτήματα (Renfrew, 
Bahn, 2013): Σε ποιον ανήκει το παρελθόν; Ένα εθνικό μνημείο, όπως για παράδειγμα η Κνωσός 
σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για τους σύγχρονους απογόνους των κατασκευαστών της; Δεν σημαίνει κάτι 
για όλη την ανθρωπότητα; Κι αν είναι έτσι δεν θα έπρεπε να προστατεύεται από την καταστροφή με 
τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται ζώα και φυτά που είναι υπό εξαφάνιση; Αν θρηνούμε για τη 
λεηλασία των αρχαίων θέσεων, δεν θα έπρεπε η λεηλασία αυτή να σταματήσει, ακόμη κι αν οι θέσεις 
βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο; Θα πρέπει οι αρχαιότητες που απέκτησαν τα δυτικά μουσεία κατά τη 
διάρκεια της αποικιοκρατίας να επιστραφούν στη γενέτειρά τους; Ποιος κατέχει ή θα έπρεπε να 
κατέχει το παρελθόν; 

Το παρελθόν είναι μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στον τουρισμό και στις 
αίθουσες πλειστηριασμών. Τα πλήθη των τουριστών προκαλούν φθορές στις τοποθεσίες που θέλουν 
να περιδιαβούν. Τα «ευρήματα» των αρχαιοκαπήλων και των λαθρανασκαφέων καταλήγουν σε 
ιδιωτικές συλλογές και δημόσια μουσεία. Το παρελθόν είναι πολιτικά φορτισμένο, ιδεολογικά ισχυρό 
και εξόχως σημαντικό, όμως υφίσταται αυξανόμενες καταστροφές λόγω της άνευ προηγουμένου 
εμπορικής, βιομηχανικής και γεωργικής εκμετάλλευσης της γης, αλλά και εξαιτίας του θρησκευτικού 
εξτρεμισμού και των καταστροφών σε καιρό πολέμου (Renfrew, Bahn, 2013). 
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Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανίχνευση και καταγραφή των απόψεων των εκπροσώπων 

πολιτιστικών φορέων σχετικά με την πολιτισμική βιωσιμότητα και τη συμβολή των πανηγυριών στη 
διατήρηση του πολιτισμού, της παράδοσης καθώς και της αειφόρου ανάπτυξης της τοπικής 
κοινωνίας.  
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Από τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων γνωρίζουν τη 
σημασία που έχουν τα πανηγύρια στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γίνεται αντιληπτό, 
ότι τα πανηγύρια συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής τους, τόσο σε οικονομικό όσο 
και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 
κατέδειξαν την αναγκαιότητα διατήρησης και αειφορικής ανάπτυξης των πανηγυριών και των 
λαϊκών γιορτών ως μέσο πληροφόρησης και γνώσης του τοπικού πολιτισμού και της λαϊκής 
παράδοσης. 

 
Λέξεις κλειδιά: πανηγύρια, πολιτισμική βιωσιμότητα, αειφόρος ανάπτυξη 

1. Εισαγωγή 
Η πολιτισμική κληρονομιά, αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας μιας περιοχής 

και ο τοπικός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα σε μια προσπάθεια 
ανάδειξης και προβολής μιας περιοχής με απώτερο στόχο την αειφόρο ανάπτυξή της και την 
ευημερία της τοπικής κοινωνίας (Deffner & Metaxa, 2007). 

Η αειφόρος ανάπτυξη προσεγγίζεται με βάση τους τρεις άξονες, οι οποίοι αποτελούν και τους 
πυλώνες της, και με την προσθήκη τα τελευταία χρόνια και του άξονα που περιλαμβάνει τον 
πολιτισμό. Πιο συγκεκριμένα, η οικονομία, η κοινωνία το περιβάλλον αποτελούν ισάξιους και ίσης 
σπουδαιότητας άξονες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίοι διασυνδέονται 
μεταξύ τους μέσω του πολιτισμού. Οι συνιστώσες αυτές της αειφορίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
μεταξύ τους και καμία δεν προηγείται έναντι των υπολοίπων, παρά το γεγονός ότι είναι ποιοτικά 
πολύ διαφορετικές. Αναδείχθηκε έτσι σε μια ευρύτερη ηθική αρχή, καθώς εμπεριέχει όχι μόνο τις 
σχέσεις του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον (φυσικό κεφάλαιο), αλλά και τις σχέσεις του με το 
πολιτιστικό του παρελθόν και παρόν (πολιτιστικό κεφάλαιο) και τις σχέσεις με τους συνανθρώπους 
του (κοινωνικό κεφάλαιο). Στο πλαίσιο, λοιπόν, της επίτευξης της κοινωνικής και πολιτισμικής 
βιωσιμότητας, η ανάγκη αφενός διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής με όρους σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανάγκη αφετέρου πρόταξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στις 
δημόσιες πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνιστούν την πρόκληση του μέλλοντος (Virakul, 
2015). 

Ο πολιτισμός κάθε περιοχής και ιδιαίτερα τα τοπικά πανηγύρια και οι γιορτές, οδηγεί στην 
κατάκτηση της εθνικής αυτογνωσίας των κατοίκων και της ιστορικής συνέχειάς τους. Εκεί 
επιβεβαιώνουν την κοινωνική τους συνοχή, τονώνουν την τοπική τους πολιτιστική αυτοπεποίθηση 
και νιώθουν στιγμές πληρότητας (Πίττας, 2013). 

Η αειφόρος διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι ένα εγχείρημα που απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία. Η συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν, του παγκόσμιου με 
το τοπικό, της παράδοσης με τη νεοτερικότητα μπορεί να δημιουργήσει νέες πραγματικότητες τόσο 
στο χώρο της τέχνης όσο και της κοινωνικής ζωής (Πίττας, 2013). 

Τα τοπικά πανηγύρια και οι γιορτές δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δημιουργούν 
δεσμούς επαφής και επικοινωνίας, δημιουργούν την «αίσθηση του ανήκειν», υπερβαίνουν σύνορα 
και διαχωριστικές γραμμές, αντιμάχονται τον κοινωνικό αποκλεισμό, αποτελούν τον κατάλληλο 
συνεκτικό ιστό για ισχυρή κοινωνική συνοχή (Πίττας, 2013). 

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη μέσω της πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου. Η εμπλοκή της σε όλες τις δράσεις για την 
επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, διασφαλίζει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη βεβαιότητα για τη 
λύση των προβλημάτων σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο (Ξανθάκου κ.ά., 2015). 

Η τοπική κοινωνία παίζει πρωταρχικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, η οποία 
αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση των στόχων για την ανάδειξη και αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συνύπαρξη και η αξιοποίηση των στοιχείων του φυσικού 
περιβάλλοντος της τοπικής παράδοσης και του πολιτισμού, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της 
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περιοχής με σεβασμό και χωρίς εκ νέου επιβάρυνση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος (Ξανθάκου 
κ.ά., 2015). 

Η βιώσιμη διαχείριση εκδηλώσεων (πανηγυριών, τοπικών εορτών, φεστιβάλ) είναι η 
διαδικασία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας εκδήλωσης με ιδιαίτερη ανησυχία για 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Η βιωσιμότητα της διαχείρισης αυτών των 
εκδηλώσεων ενσωματώνει κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες αποφάσεις για τον 
προγραμματισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση και τη συμμετοχή σ’ αυτές. Περιλαμβάνει την 
συμπερίληψη αρχών και πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα της διοργάνωσης 
εκδηλώσεων και στοχεύει να διασφαλίσει ότι μία εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί υπεύθυνα 
(Honabarger, 2011). 

Απαιτείται από τους διοργανωτές των πανηγυριών να εντοπίζουν και να κατανοούν τις 
επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές τους στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία, 
τόσο στο εσωτερικό της εκδήλωσης όσο και στην ευρύτερη οικονομία και να τεθούν σε εφαρμογή 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων (Philips & Philips, 2011). 

Η οικονομική βιωσιμότητα των πανηγυριών συνεπάγεται τη χρήση των διαθέσιμων πόρων με 
τρόπο τόσο αποδοτικό όσο και υπεύθυνο και διασφαλίζει την εκπλήρωση όλων των οικονομικών 
υποχρεώσεων με την πάροδο του χρόνου. Οι παράγοντες  οικονομικής βιωσιμότητας μπορεί να είναι: 
η απόδοση επένδυσης του πανηγυριού, η τοπική οικονομία, η ικανότητα της τοπικής αγοράς, η 
καινοτομία που ενδεχομένως παρουσιάζει το πανηγύρι, η τοπική ανάπτυξη, ο επιμερισμός των 
κερδών, η επιχειρηματική απόδοση του πανηγυριού (Philips & Philips, 2011). 

Οι Getz, (2009) και Gibson & Wong (2011) έχουν επισημάνει το ρόλο που έχουν οι τοπικές 
γιορτές στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική βιωσιμότητα των κοινοτήτων. Για τη διατήρηση 
και την ανάδειξή τους σημαντικό ρόλο έχει η εκπαίδευση (Lin, Wackernagel, Galli & Kelly, 2015).  

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στοχεύει στην προώθηση της διδασκαλίας η οποία 
θα σέβεται τις παραδοσιακές γνώσεις, τις παραδοσιακές τοπικές γιορτές, την πολιτισμική 
κληρονομιά και θα ενθαρρύνει τη χρήση των τοπικών γλωσσών στην εκπαίδευση. Η τοπική γνώση 
και η τοπική πολιτισμική κληρονομιά είναι τα αποθετήρια της διαφορετικότητας και των βασικών 
πόρων για την κατανόηση του περιβάλλοντος και της χρήσης του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
(Παπαβασιλείου, 2015:123). 

Τα πανηγύρια και οι τοπικές γιορτές είναι παράγοντες που μέσω της εκπαίδευσης μπορούν να 
διατηρηθούν και να αναδειχθούν, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτισμική βιωσιμότητα και στην 
αειφορία της τοπικής κοινωνίας (Mckeown, 2002.Mair et all, 2013). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια κατ’ εξοχήν δημιουργική και 
εποικοδομητική διαδικασία με τη βιολογική και πολιτισμική έννοια – δημιουργώ σημαίνει εκτελώ 
μια πολιτισμική πράξη – (Glaveanu, 2011β:18) αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πολύπλοκο 
φαινόμενο, προϊόν της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνοικοδομείται από την ταυτόχρονη 
διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικο-πολιτισμικών και οικονομικών πόρων μιας κοινότητας 
(Glaveanu, 2011).  

Συμπερασματικά, τα πανηγύρια, πέρα από τη πολύ σημαντική θέση που κατέχουν στην ιστορία 
των κοινωνιών, έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε πόρους και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις αλλά και 
σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη τα οποία συμβάλλουν στην βιώσιμη 
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
Η παρούσα έρευνα, η οποία είναι μέρος ευρύτερης έρευνας, αποσκοπεί στην ανίχνευση και 

καταγραφή των απόψεων των φορέων πολιτιστικών συλλόγων του νησιού της Ρόδου (της πόλεως 
της Ρόδου και των χωριών) αναφορικά με το ρόλο των πανηγυριών στη διατήρηση της πολιτισμικής 
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κληρονομιάς καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με κοινωνικο-
οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές θεματικές. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου σε 50 φορείς πολιτιστικών συλλόγων της 
πόλεως Ρόδου και των χωριών (πρόεδροι, ταμίες, μέλη κ.λπ.). μεταξύ Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 
2019 με τη χρήση ημιδομημένης συνέντευξης. 

Η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε αποκλειστικά από τον ερευνητή στο χρονικό διάστημα 
από Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο του 2019. Ως μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας αξιοποιήθηκε 
η ημιδομημένη συνέντευξη και ήταν ποιοτική και ποσοτική (Bell, 1997). Ήταν δειγματοληπτική ως 
προς τους φορείς πολιτιστικών συλλόγων του νησιού της Ρόδου (5 φορείς από 10 πολιτιστικούς 
συλλόγους του νησιού).  

Οι συνεντεύξεις στο σύνολο των φορέων των πολιτιστικών συλλόγων διεξήχθησαν (αφού 
προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του ερευνητή με τους φορείς) στα σπίτια τους. Όλες οι 
συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με απλή συσκευή μαγνητοφώνησης και ακολούθως 
απομαγνητοφωνήθηκαν και μεταφέρθηκαν σε γραπτή μορφή.  

Μετά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, προχωρήσαμε στην ανάλυση περιεχομένου 
των απαντήσεων των κατοίκων και στη συνέχεια την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων τους σε 
περιορισμένο αριθμό ανεξάρτητων κατηγοριών. Καταληκτικά βήματα της διαδικασίας ήταν η 
κωδικοποίηση των απαντήσεων και η εισαγωγή τους στη βάση δεδομένων του Excel. Η στατιστική 
επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων 
διενεργήθηκε με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S.  

Οι ερευνητικές μεταβλητές της συνέντευξης, με βάση την κλίμακα μέτρησής τους, δηλαδή το 
είδος των τιμών που λαμβάνουν, ταξινομήθηκαν όλες στην ομάδα των κατηγορικών μεταβλητών.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Η έρευνα περιλαμβάνει συνολικά είκοσι έξι (26) ερωτήσεις. Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζονται 

ενδεικτικά οκτώ (8) ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε απόψεις φορέων πολιτιστικών συλλόγων 
του νησιού της Ρόδου σχετικά με τη σημασία των πανηγυριών στη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς καθώς και τη συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής τους, τόσο σε 
οικονομικό και κοινωνικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.  

Αρχικά, οι φορείς του δείγματος ρωτήθηκαν για το πού στοχεύει ένα πανηγύρι και εάν 
προσφέρει στην τόνωση της οικονομίας. Στη συγκεκριμένη ερώτηση δόθηκαν περισσότερες από μία 
απαντήσεις από το δείγμα των ερωτηθέντων. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 50 φορείς οι 
38 (ή ποσοστό 76,0%) απάντησαν ότι ένα πανηγύρι στοχεύει στην οικονομία, οι 33 (ή ποσοστό 
66,0%) στην ψυχαγωγία, 13 (ή ποσοστό 26,0%) στην παραγωγή τοπικών προϊόντων, 12 (ή ποσοστό 
24,0%) σε όλα τα παραπάνω, ενώ 3 φορείς (ή ποσοστό 6,0%) σε κάτι άλλο. Διαφαίνεται, ότι η 
πλειονότητα των φορέων των πολιτιστικών συλλόγων θεωρεί ότι οι εκδηλώσεις αυτές πρώτα απ’ όλα 
στοχεύουν στην ικανοποίηση κοινωνικο-οικονομικών αναγκών (οικονομία και ψυχαγωγία). 

Στην επόμενη ερώτηση, ζητείται από τους φορείς η άποψή τους αναφορικά με το εάν τα 
πανηγύρια επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την κοινότητα ή όχι. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από 
τους 50 φορείς οι 41 (ή ποσοστό 82,0%) δηλώνουν ότι τα πανηγύρια δεν επιβαρύνουν 
περιβαλλοντικά την κοινότητα, οι 7 (ή ποσοστό 14,0%) ότι την επιβαρύνουν ενώ 2 (ή ποσοστό 4,0%) 
δήλωσαν κάτι άλλο. Επικρατεί η άποψη ότι τα πανηγύρια δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον της 
κοινότητας γιατί οι διοργανωτές μεριμνούν ώστε να καθαρίσουν το χώρο μετά το τέλος του 
πανηγυριού. 

Ακολούθως, ρωτήθηκαν αναφορικά με την άποψή τους για το εάν θα πρέπει να παίρνουν μέτρα 
οι τοπικοί φορείς ώστε να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή απ’ αυτές τις συλλογικές 
γιορτές – εκδηλώσεις και ποια είναι αυτά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 50 φορείς οι 21 
(ή ποσοστό 42,0%) δηλώνουν ότι υπάρχουν μέτρα κι επομένως τα πανηγύρια δεν επιβαρύνουν 
περιβαλλοντικά την περιοχή, οι 12 (ή ποσοστό 24,0%) δηλώνουν ότι δεν χρειάζονται μέτρα και 17 
(ή ποσοστό 34,0%) δηλώνουν τα μέτρα που θα πρέπει να παρθούν. 
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Στην επόμενη ερώτηση, ζητείται από τους φορείς των πολιτιστικών συλλόγων η άποψή τους 
αναφορικά με το τι είναι αυτό που τους προσελκύει στα πανηγύρια ώστε να συμμετέχουν. Στη 
συγκεκριμένη ερώτηση δόθηκαν περισσότερες από μία απαντήσεις από το δείγμα των ερωτηθέντων. 
Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 50 φορείς οι 39 (ή ποσοστό 78,0%) απάντησαν ότι τους 
προσελκύει η επικοινωνία και η τόνωση των δεσμών της τοπικής κοινωνίας, οι 35 (ή ποσοστό 70,0%) 
τους προσελκύει η εορτή του Αγίου, οι 28 (ή ποσοστό 56,0%) η ψυχαγωγία, 23 (ή ποσοστό 46,0%) 
τα τοπικά εδέσματα, ενώ 4 φορείς (ή ποσοστό 8,0%) δήλωσαν κάτι άλλο. Διαφαίνεται, ότι για τους 
φορείς του δείγματος κυρίαρχος λόγος συμμετοχής στα πανηγύρια είναι η επικοινωνία και η 
συμμετοχική «γεύση» της διασκέδασης με φίλους από την τοπική κοινωνία. 

Στη συνέχεια, οι φορείς του ερευνητικού δείγματος ρωτήθηκαν σχετικά  με την άποψή τους για 
το εάν τα πανηγύρια ευνοούν τον τουρισμό ή απευθύνονται περισσότερο στις προσκείμενες 
κοινότητες και τις γύρω περιοχές. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 50 φορείς οι 32 (ή 
ποσοστό 64,0%) δηλώνουν ότι τα πανηγύρια δεν ευνοούν τον τουρισμό, οι 15 (ή ποσοστό 30,0%) 
δηλώνουν ότι ευνοούν τον τουρισμό, ενώ 3 (ή ποσοστό 6,0%) δηλώνουν κάτι άλλο. Από τις 
απαντήσεις των ερωτηθέντων του δείγματος, διαφαίνεται ότι θεωρούν ότι οι εκδηλώσεις αυτές είναι 
κυρίως για τους ντόπιους και τις προσκείμενες περιοχές και δεν ευνοούν τον τουρισμό. 

Στην επόμενη ερώτηση σχετικά με το εάν πιστεύουν ότι οι νέοι έχουν τις γνώσεις και την 
κατάλληλη εκπαίδευση για να συνεχίσουν να διατηρούν τα πανηγύρια του τόπου τους για να μην 
εκλείψουν στο μέλλον, το 63,3% των ερωτηθέντων, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις θεωρούν ότι 
οι νέοι διαθέτουν τις γνώσεις, έναντι του 36,7% του δείγματος που δηλώνει ότι δεν διαθέτουν τις 
κατάλληλες γνώσεις. 

Στην ερώτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν για την οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής τους μέσω των πανηγυριών, δηλώθηκαν περισσότερες από μια απαντήσεις, 
με συνέπεια το σύνολο των συχνοτήτων να υπερβαίνει το μέγεθος του δείγματος. Από τα δεδομένα 
προκύπτει ότι το 66,7%των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν για 
την οικονομική ανάπτυξή της είναι πρώτα απ’ όλα ο σεβασμός στην παράδοση και στο περιβάλλον, 
το 33,3% του δείγματος δηλώνει την εκπαίδευση των νέων μέσα από τα σχολεία, το 13,3% 
υποστηρίζει την ενημέρωση και την εφαρμογή των νόμων, ενώ το 12,7% απαντά με κριτήρια καθαρά 
οικονομικά. 

Ακολουθεί η ερώτηση, σχετικά με το τι πρέπει να γίνει από πλευράς εκπαίδευσης για να 
λειτουργήσει επιτυχώς η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξη. Το 
75,5% του ερευνητικού δείγματος δηλώνει ότι πρέπει τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να υπάρχει ειδικό μάθημα στο οποίο θα διδάσκεται ο τοπικός 
πολιτισμός, τα ήθη και τα έθιμα σε συνάρτηση με την αειφόρο ανάπτυξη, έναντι του 24,5% του 
δείγματος που διαφοροποιείται και δηλώνει ότι η εκπαίδευση δεν έχει μεγάλο ρόλο σε σχέση με τη 
γνώση των παλαιότερων κατοίκων στην ενημέρωση των νέων.  

3. Συμπεράσματα 
Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις των φορέων του δείγματος, τα πανηγύρια και οι συλλογικές 

εορτές πρώτα απ’ όλα στοχεύουν στην ικανοποίηση κοινωνικο-οικονομικών αναγκών (οικονομία 
και ψυχαγωγία). Όπως λένε «το κάνουν για να τραβήξουν κόσμο, για να δουλέψουν και τα μαγαζιά 
που βρίσκονται εκεί», ή ακόμα «…ο κόσμος πάντα αγοράζει τα τοπικά προϊόντα ενός χωριού έτσι 
λοιπόν συνεισφέρει οικονομικά». 

Αξίζει να σημειωθεί η συνοπτική τοποθέτηση φορέα η οποία είναι αρκετά διαφωτιστική: 
«εξαρτάται από την οπτική που το βλέπεις, ο κόσμος στοχεύει στη διασκέδαση, οι τοπικοί 
επιχειρηματίες στην οικονομία, ενώ οι τοπικές αρχές και στα δύο». 

Όμοια, κάποιος άλλος λέει: «Τα πανηγύρια έχουν τριπλό στόχο, στην οικονομία, στην ψυχαγωγία 
και στην παραγωγή βέβαια». 

Αναφορικά με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη διεξαγωγή ενός πανηγυριού, 
επικρατεί η άποψη ότι τα πανηγύρια δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον της κοινότητας γιατί «οι 
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πολιτιστικοί σύλλογοι και η κοινότητα μαζεύουν τα σκουπίδια και προσπαθούν να καθαρίσουν το χώρο 
μετά το πανηγύρι». Ωστόσο υπάρχουν κάποιες αντίθετες τοποθετήσεις οι οποίες επισημαίνουν 
παραβλέψεις και πρακτικές βλαβερές για το περιβάλλον όπως: «επιβαρύνουν διότι τα σκουπίδια των 
εκάστοτε πολιτών μένουν στη μέση του δρόμου, τα λάδια από τις μηχανές τα αδειάζουν μέσα στο 
πεζοδρόμιο…», ενώ κάποιο άλλο άτομο επισημαίνει ότι γίνεται «…άσκοπη χρήση των πλαστικών». 

Τα άτομα τα οποία ισχυρίζονται ότι τα πανηγύρια «επιβαρύνουν το περιβάλλον - υπάρχουν 
μέτρα» αναφέρουν δράσεις του δήμου, των πολιτιστικών συλλόγων και της κοινότητας 
επικεντρωμένες κυρίως στην αποκομιδή των σκουπιδιών από την υπηρεσία καθαριότητας. 

Τα άτομα τα οποία δηλώνουν ότι τα πανηγύρια «δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον» απαντούν 
συνήθως μονολεκτικά με ένα «όχι». Αντίθετα, αυτοί που επικεντρώνονται στα «μέτρα που θα ‘πρεπε 
να παρθούν» και κάνουν προτάσεις, φαίνονται ευαισθητοποιημένοι και προβληματισμένοι για την 
ανεπάρκεια των μέτρων από τους τοπικούς φορείς, έχουν παρατηρήσει τις ελλείψεις και κάνουν 
συγκεκριμένες προτάσεις: «να βάλουν κάδους στα σημεία όπου στήνονται οι λοταρίες και οι πάγκοι 
πωλητών», «να μη χρησιμοποιούν πλαστικά πιάτα και ποτήρια…». 

Γίνεται φανερό ότι δεν αρκεί η υιοθέτηση μιας γενικής κλασικής φιλοπεριβαλλοντικής 
στρατηγικής αλλά και η εστίαση στα μικρά περιβαλλοντικά προβλήματα, στις μικρές τοπικές 
λεπτομέρειες – συμπεριφορές, οι οποίες ωστόσο αθροιστικά συντελούν στην περιβαλλοντική 
υποβάθμιση χωρίς άμεσα φανερά συμπτώματα και επιπτώσεις. Οι φορείς των πολιτιστικών 
συλλόγων, που με χαρά συμμετέχουν στα πανηγύρια και τις συλλογικές εορτές, ουδόλως πιστεύουν 
ότι έχουν μετάσχει στην υποβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος εφόσον στην πλειονότητά τους 
πιστεύουν ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι άλλοι, μεριμνούν για το σχεδιασμό 
και την επίβλεψη έργων καθαριότητας και αποκατάστασης των βλαβών. 

Αναφορικά με το λόγο συμμετοχής των πολιτών στα πανηγύρια και τις συλλογικές εορτές, για 
τους φορείς του δείγματος κυρίαρχος λόγος συμμετοχής στα πανηγύρια είναι η επικοινωνία. Αυτό 
που τους προσελκύει είναι η συμμετοχική «γεύση» της διασκέδασης, μια ευκαιρία «να συναντηθεί 
κοινωνικά ο ντόπιος πληθυσμός κλείνοντας συμφωνίες είτε συναισθηματικές είτε οικονομικής φύσης». 
Προτεραιότητα έχει η επικοινωνία, η επαφή, η τόνωση των δεσμών με τους φίλους, τους συγγενείς, 
τους «χωριανούς που λείπουν στο εξωτερικό και επιστρέφουν για αυτά τα πανηγύρια…». 

Ταυτόχρονα απολαμβάνουν, ήπια κατανεμημένα, κάποια οικονομικά οφέλη μέσα από την 
παραγωγή, προβολή και κατανάλωση τοπικών προϊόντων με φυσική, πολιτισμική και ιστορική αξία 
(μελεκούνια, σούμα, ντόπιο κρασί κ.λπ.). 

Τιμώντας έναν Άγιο, ή μια παραγωγή (φράουλα, καρπούζι) επικοινωνούν, διασκεδάζουν, 
απολαμβάνουν ποιοτικά εδέσματα, στηρίζουν την κοινότητα, ανταμώνουν με φίλους «για να 
θυμηθούν τα παλιά», ενώ ταυτόχρονα τελείται ένας άτυπος και αυθόρμητος οικολογικός και 
κοινωνικός έλεγχος για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη επιθετικών 
συμπεριφορών. 

Αναφορικά με τα οικονομικά οφέλη από την προσέλκυση τουριστών στα πανηγύρια, οι φορείς 
του δείγματος δηλώνουν ότι οι εκδηλώσεις αυτές είναι κυρίως για τους ντόπιους και τις προσκείμενες 
περιοχές. Λένε επίσης ότι μπορεί να συμμετέχουν κάποιοι τουρίστες αλλά «το βλέπουν επιφανειακά». 

Οι φορείς του δείγματος που υποστηρίζουν ότι τα πανηγύρια ευνοούν τον τουρισμό 
αναφέρονται σε εκδηλώσεις κατά την τουριστική περίοδο. Λένε δηλαδή: «έχω πετύχει πάρα πολλές 
φορές να φέρνουν γκρουπ από τουρίστες σε πανηγύρια», «τα πανηγύρια ευνοούν τον τουρισμό μόνο 
στις τουριστικές περιοχές», «Ναι, τον ευνοούν… έρχονται στα πανηγύρια και δοκιμάζουν τα  τοπικά 
προϊόντα». 

Διατυπώνεται επίσης η διαπίστωση σύμφωνα με την οποία «η ποιότητα των τουριστών που 
προσελκύει το νησί της Ρόδου δεν είναι εναλλακτική. Οι τουρίστες επισκέπτονται το νησί για 
συγκεκριμένες περιοχές με αποτέλεσμα να μην έχουν την ανάγκη να δουν την τοπική εκδήλωση ενός 
χωριού». 

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες ιδέες φορέων μεταξύ πολλών άλλων για τη σύνδεση του 
τουρισμού με τα πανηγύρια και τις συλλογικές γιορτές και εκδηλώσεις οι οποίες αποκαλύπτουν 
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πλημμυρίδα πληροφοριών σχετικά με ιστορικά, πολιτισμικά, παραδοσιακά, περιβαλλοντικά 
προσόντα του νησιού ανεκμετάλλευτα, τα οποία ωστόσο θα μπορούσαν να ευνοήσουν τον ποιοτικό 
και εναλλακτικό τουρισμό για έναν τουρισμό όλων των εποχών. Συγκεκριμένα προτείνουν: «Να 
κάνουν έναν διαφορετικό τουρισμό ώστε να αναφέρονται τα ήθη που έχει κάθε χωριό ή κάθε περιοχή 
και να έχουμε σαν τουρισμό κάποιο γκρουπ… και να έχουμε σαν ενδιαφέρον το μάζεμα των 
πορτοκαλιών…», «μπορούν  να συνδυάσουν ένα είδος παρέλασης με ντόπια προϊόντα..», «…να 
δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό πανηγύρι για τον τουρισμό, να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις 
διαφορετικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, μουσικοχορευτικές, θεατροχορευτικές έτσι ώστε να 
προσελκύσουμε ακόμα και τους τουρίστες να δουν το κάτι διαφορετικό…», «… με κάποια τουριστικά 
γραφεία να γίνουν κάποιες συμφωνίες να παίρνουμε τους τουρίστες στη γιορτή καρπουζιού ας πούμε, 
να δουν πώς γίνεται η συγκομιδή του καρπουζιού…». 

Αναφορικά με τις απόψεις των φορέων των πολιτιστικών συλλόγων του νησιού της Ρόδου για 
το ρόλο της εκπαίδευσης στην πολιτισμική βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, γίνεται φανερό ότι 
η πλειονότητα των φορέων θεωρεί ότι οι νέοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την πολιτιστική 
παράδοση του τόπου τους καθώς και την κατάλληλη εκπαίδευση για να συνεχίσουν να διατηρούν τα 
πανηγύρια και τις τοπικές εορτές του τόπου τους ώστε να μην εκλείψουν στο μέλλον. Παρατηρείται, 
ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί νέοι των τοπικών κοινωνιών συμμετέχουν στη διοργάνωση των 
πανηγυριών καθώς και στην αειφόρο διαχείρισή τους. 

Οι φορείς θεωρούν ότι η προβολή των τοπικών κοινοτήτων και η εμπλοκή τους με την 
τουριστική δραστηριότητα μέσω των τοπικών πανηγυριών μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια της 
εκπαίδευσης και συγκεκριμένα ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και με την εισαγωγή 
«ειδικών» μαθημάτων στα οποία θα διδάσκεται η τοπική ιστορία, η τοπική παράδοση και ο 
πολιτισμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί απαραίτητη την 
εμπλοκή της τυπικής εκπαίδευσης σ’ όλες τις βαθμίδες της. 

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν για την αειφόρο ανάπτυξη της 
περιοχής τους μέσω των τοπικών εορτών και των πανηγυριών, η πλειονότητα των φορέων δηλώνει 
ότι για να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη πρώτα απ’ όλα είναι ο σεβασμός στην παράδοση και το 
περιβάλλον κι ακολουθούν δηλώσεις σχετικά με την εκπαίδευση των νέων μέσα από τα σχολεία 
καθώς και η ενημέρωση και η εφαρμογή των νόμων. Ένα μικρό ποσοστό πολιτών απαντά με κριτήρια 
καθαρά οικονομικά. 

Τα ευρήματα της έρευνάς μας συμφωνούν και με τις έρευνες των  Καραμπέκου, Μιχαήλογλου, 
Νικολακόπουλου και Χαραλάμπογλου (2012) και της Νικολακάκη (2014), όπου αναφέρουν ότι ο 
τοπικός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρή μορφή προβολής μιας περιοχής στοχεύοντας στη 
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις συμμετοχικές 
διαδικασίες και την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος και αναδεικνύεται η σχέση του 
πολιτισμού και ιδιαίτερα των τοπικών γιορτών με τον τουρισμό και τα οικονομικά οφέλη που 
μπορούν να προκύψουν για την τοπική κοινωνία. 

Ακόμη, τα συμπεράσματα της έρευνάς μας συμφωνούν με τα ευρήματα της έρευνας των Byers, 
Gunliffe & Hudak (2001), ότι μια στρατηγική που συνδέει την προστασία του πολιτισμού, τη γνώση 
για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου και την εκπαίδευση, είναι πιο αποτελεσματική στην 
ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς από μια στρατηγική που αγνοεί τις 
παραδοσιακές πεποιθήσεις, τις αξίες, τους θεσμούς και την εκπαίδευση.  

Συνοψίζοντας, διαφαίνεται ότι οι φορείς των πολιτιστικών συλλόγων του νησιού της Ρόδου 
θεωρούν ότι τα πανηγύρια και οι συλλογικές εορτές μπορούν να αποτελέσουν μοχλό βιώσιμης 
ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας καθώς και κοινωνικής συνοχής και ευημερίας με σεβασμό και 
χωρίς εκ νέου επιβάρυνση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Η χώρα μας είναι μια από τις πιο πλούσιες στον κόσμο σε πολιτιστική παράδοση και πολιτισμό. 
Μέρος αυτής της παράδοσης και του πολιτισμού κατέχουν και τα πανηγύρια. 
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Τα πανηγύρια θα πρέπει να αποσκοπούν τόσο στην κοινωνική ανάπτυξη όσο και στην 
οικονομική. Θα πρέπει να αποτελούν ένα πεδίο, όπου να αναδεικνύονται οι αξίες τους και να 
χρησιμοποιούνται συχνά ως χώρος ανάπτυξης, βοηθώντας την τοπική κοινωνία να έχει οικονομικά 
και αναπτυξιακά οφέλη. 
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
Μίχα Αθανασία 

Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας σε ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό 

Περίληψη  
Το σενάριο διδασκαλίας έχει τη βασική ιδέα «Η επικοινωνία και η πληροφόρηση στην  τέχνη 

της μουσικής και της κίνησης». Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εργαστηριακής μου άσκησης. 
Πρόκειται για ένα εναλλακτικό project. Κύριος στόχος του είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις 
νέες τεχνολογίες και να ευαισθητοποιηθούν στην τέχνη της μουσικής και της κίνησης με απώτερο 
σκοπό την εσωτερική ακοή. Πραγματοποιείται  χρήση της τεχνολογίας που συμπεριλαμβάνει 
εξειδικευμένα προγράμματα: το kidspiration, φυλλομετρητής ιστού (youtube), jigsaw planet, tux 
paint, openoffice word.Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την ανθρωποκεντρική και διαθεματική 
προσέγγιση για την τέχνη του χορού και μπορούν να τον ανακαλύψουν και με την τεχνολογική 
προσέγγιση. Η συμβολή του σεναρίου διδασκαλίας είναι μεγάλη για τη διατήρηση της τέχνης της 
μουσικής και της κίνησης. Συνδέει την Ευρώπη με τις έννοιες της επικοινωνίας, της τέχνης και του 
πολιτισμού. Αξίζει να εφαρμοστεί αυτό το σενάριο διδασκαλίας στη  διδακτική ώρα Η/Υ  δύο φορές 
την εβδομάδα. 

 
Λέξεις κλειδιά: εναλλακτικό, ανθρωποκεντρική, διαθεματική,τεχνολογική προσέγγιση 

1. Εισαγωγή 
Το σενάριο διδασκαλίας απευθύνεται στην Προσχολική Εκπαίδευση και  στο Νηπιαγωγείο 

(νήπια και προνήπια). Σκοπός και στόχος του Σεναρίου είναι να γνωρίσουν τα παιδιά το χορό, να το 
βιώσουν κινητικά και να κατανοήσουν ότι ο ρυθμός στο χορό είναι το παν αφού πρώτα μάθουν να 
συντονίζουν τα διάφορα μέρη του σώματός τους και αναπτύξουν την εσωτερική ακοή. Τα λογισμικά 
που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή αυτού του σεναρίου ειναι τα εξής: 1)kidspiration 
2)jigsawplanet.com 3)youtube 4) microsoft word openoffice. Το καθένα από αυτά προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα και οφέλη στο δέκτη τους που στην προκειμένη περίπτωση ειναι τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας τόσο στη γλωσσική, κινητική, αλλά και νοητική και τη γνωστική ανάπτυξη. 
Πιο συγκεκριμένα  αναλύεται το καθένα ξεχωριστά στο δεύτερο μέρος. 

2.Κυρίως μέρος 

 Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration 
Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration είναι ανοιχτού τύπου και βασίζεται 

στη θεωρία του εποικοδομισμού κατά την οποία <<η μάθηση εξαρτάται άμεσα από τις γνώσεις που 
έχει ήδη ο μαθητής με βάση της εμπειρία του, την κοινωνικοπολιτιστική και την προσωπική>>. 

(Ράπτης,2014 ) Είναι ένα πολυμεσικό εργαλείο. Μπορεί να κάνει συσχετισμούς, συγκρίσεις, 
να δημιουργεί εννοιολογικούς χάρτες και χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την καταγραφή των 
αναπαραστάσεων. Ακόμη χρησιμοποιείται ως μέσο για ανταλλαγή και επικοινωνία ιδεών όταν 
χρησιμοποιούνται για την συλλογική κατασκευή εννοιολογικών χαρτογραφήσεων, όταν δηλαδή τα 
ίδια τα παιδιά συνεργάζονται, γίνονται ενεργά υποκείμενα και εμπλέκονται στη μαθησιακή 
διαδικασία κατασκευάζοντας εννοιολογικούς χάρτες και διαγράμματα με τη χρήση του kidspiration. 
Τα παιδιά  επιπλέον συμμετέχουν στην αξιολόγηση και στους στόχους, έτσι καλλιεργείται η κριτική 
τους σκέψη απέναντι στο θέμα μας δηλαδή στο χορό. Στο συγκεκριμένο σενάριο το λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration (Εικόνα 1) χρησιμοποιήθηκε για να μάθουν τα παιδιά τα 
είδη του χορού και τον τόπο προέλευσης του καθενός, για να κάνουν μια σύγκριση μεταξύ τους και 
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να αποκτήσουν το καθένα την άποψή του για το χορό γενικότερα αλλά και για το χορό που τους 
αρέσει περισσότερο. 

 

Εικόνα 1: Εννοιολογικός χάρτης του kidspiration 

 Εφαρμογές σε περιβάλλον web2.0: jigsaw planet 
Είναι δωρεάν ιστοσελίδα, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον παιδαγωγό να εισάγει εικόνες 

σχετικά με το χορό (ενδυμασία,κίνηση κλπ.) ή να χρησιμοποιήσει εικόνες με χορό που εμπεριέχονται 
στη σελίδα και να δημιουργηθούν σε κομμάτια πάζλ με στόχο την καλλιέργεια της παρατηρητικής 
ικανότητας, των χωρικών σχέσεων, των σχέσεων γειτνίασης και διαδοχής. Σε αυτό το σενάριο 
χρησιμοποιήθηκαν εικόνες σχετικά με την ενδυμασία του κάθε χορού (κοστούμια, 
υποδήματα,αξεσουάρ και χτενίσματα ) http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0d591ee70d7c  

(Εικόνες 2 και 3) Tο ένδυμα, περνάει ξεκάθαρα μηνύματα στο κοινό για το είδος του χορού 
που προορίζεται , και έτσι αναπτύσσεται σιγά - σιγά ο κλάδος του ενδύματος χορού καθώς η ζήτηση 
είναι μεγάλη και οι απαιτήσεις υψηλές. (Μαγκλάρα, 2017). 

 

Εικόνα 2:Παζλ με παπούτσι λάτιν χορού 
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Εικόνα 3: Παπούτσια μοντέρνου χορού σε παζλ 

    Φυλλομετρητής 
Δίνει την δυνατότητα για αναζήτηση πληροφοριών σε κάθε μορφή, (κείμενο, ήχος, εικόνα, 

video). Η ανακάλυψη και διερεύνηση της πληροφορίας είναι καθοδηγούμενη από τη νηπιαγωγό και 
βοηθά τα παιδιά ώστε να προχωρούν στην κριτική επεξεργασία της πληροφορίας και όχι μόνο στην 
αναζήτηση της. Το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σενάριο για την αναζήτηση 
εικόνων για το χορό (Εικόνες 4 και 5) και παρακολούθηση προεπιλεγμένων από τη παιδαγωγό video 
στις διευθύνσεις: 

 https://www.youtube.com/watch?v=RBZLOFTzH-k The best of Natalia Osipova 
 https://www.youtube.com/watch?v=o7fzmWsFDXs Σύγχρονο Dance Center 2012 
 https://www.youtube.com/watch?v=Xe6Q8Qo8mNUJust Give Me A Reason contemporary 

choreography by Yana Poznanskaya - DCM 
 https://www.youtube.com/watch?v=XSHfXILG8vMPerformance Hip-Hop Vibe Dance 

Competition 
 https://www.youtube.com/watch?v=0ibLJz1HD2YDance with me - Magalenha 
 https://www.youtube.com/watch?v=e7Pj6gEIbMU"Eres Todo En Mí" - Chayanne & Vanessa 

Williams (Baila Conmigo) 
 https://www.youtube.com/watch?v=QUHK85ZFOnU Sia Chandelier - Modern Dance 

Choreography by Emilie Dias / Tanzfest 2015 (21.01.2015, Leipzig) 

 

 
Εικόνα 4: Προβολή βίντεο κλασσικού χορού στον ιστό 
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Εικόνα 5: Προβολή βίντεο λάτιν χορού 

     
 Λογισμικό έκφρασης και δημιουργικότητας(tux paint) 

Ο επεξεργαστής κειμένου είναι μια ειδική κατηγορία λογισμικού (word) που χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή, τροποποίηση, σελιδοποίηση και επικοινωνία κειμένων σε ψηφιακή μορφή. Στο 
εννοιολογικό επίπεδο η επεξεργασία κειμένου συνιστά μια νέα μέθοδο γραφής η οποία είναι ποιοτικά 
διαφορετική από τη γραφή που γίνεται με χαρτί και μολύβι. Ο επεξεργαστής κειμένου δίνει τη 
δυνατότητα να ενσωματώνει διαφορετικές μορφές π.χ. εικόνες. Στην προσχολική ηλικία οι 
δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια επεξεργασίας κειμένου 
περιορίζονται στη σύνταξη κειμένων δηλ. να δημιουργήσουν νέα κείμενα ή λέξεις να αναζητήσουν 
και να ενσωματώσουν υπάρχοντα κείμενα να τα μορφοποιήσουν, να προσθέσουν εικόνες και 
γραφικά ,να εκφραστούν δημιουργικά. 

Ακόμη μπορούν να συνθέσουν και να δημιουργήσουν πολυτροπικά έγγραφα (κείμενα, εικόνες, 
ήχοι, βίντεο). Στο συγκεκριμένο σενάριο το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε για να δείξουμε εικόνες με 
διάφορες κινήσεις διαφορετικών ειδών χορού.  (Εικόνες 6 και 7) 

 

  
Εικόνα 6: Μοντέρνος χορός 
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Εικόνα 7: Φωτογραφία Λάτιν χορού (από προσωπικό αρχείο) 

2.1 Μέθοδος της έρευνας 

Διάρκεια του Σεναρίου : Η διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου υπολογίζεται περίπου στις 4 
ώρες. Εμείς σαν παιδαγωγοί θα προσπαθήσουμε σ' αυτό το διάστημα να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή 
με το χορό και να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο του.Ο χορός είναι ταξίδι. Είναι σαν το ταξίδι του 
Οδυσσέα. Μακρινό, κουραστικό αλλά και απολαυστικό ταυτόχρονα. Όταν ξεκινήσει κάποιος αυτό 
το ταξίδι δεν υπάρχει περίπτωση να το τελείωσει. Θα πάρει πολλά καλά από αυτό αλλά και θα χάσει. 
Μέσα από το χορό το παιδί θα μάθει το σώμα του, να συντονίζει τα διάφορα μέρη του σώματός του 
με τη μουσική και να εκφράζεται μέσα από αυτόν. Θα μάθει να συνεργάζεται με άλλα άτομα, να 
ειναι κοινωνικό, να πειθαρχεί. Θα  μάθει να σέβεται, να αγαπά τη ζωή, να προσπαθεί συνεχώς για να 
βελτιωθεί, να βάζει στόχους και να τους υλοποιεί. (Ρέτσιου,2011)Ο χορός λοιπόν είναι μια εσωτερική 
δύναμη που είναι δύσκολο να διδαχθεί και να κατανοηθεί πλήρως από τα παιδιά σε μία μέρα. Έτσι 
αποφάσισα να εφαρμόσω αυτό το σεμινάριο 2 μέρες από 2 ώρες δηλαδή τη κάθε μέρα. 

Παρουσίαση του σεναρίου 
Η παρουσίαση του σεναρίου από τα παιδιά είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία καθώς τα 

βοηθάει να οργανώσουν τις γνώσεις τους και να εκφράσουν όσα έχουν μάθει κατά την υλοποίηση 
του, ενώ παράλληλα αποτελεί μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται με χαρά και ενθουσιασμό 
από το ευρύτερο σύνολο της ομάδας.  

Τα παιδιά με τη παιδαγωγό αποφασίζουν να παρουσιάσουν το σενάριο στο τμήμα του 
νηπιαγωγείου. Αποφασίζουν από κοινού τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η όλη διαδικασία ώστε να 
υπάρχει η συμμετοχή όλων.  

Πιο συγκεκριμένα μία ομάδα παιδιών αναλαμβάνει να δείξει την παρουσίαση kidspiration και 
να δώσει πληροφορίες για τα είδη του χορού αλλά και τον τόπο προέλευσης του καθενός. Άλλη 
ομάδα θα δείξει τα video και θα δώσει πληροφορίες για τον κάθε χορό και τα παιδιά θα 
προσπαθήσουν να συγκρίνουν τις κινήσεις στον κάθε χορό και θα δηλώσουν την προτίμησή τους σε 
ένα μόνο είδος. Τα υπόλοιπα παιδιά μαζί θα δραματοποιήσουν και θα παίξουν μέσω κάποιων 
κινητικών δραστηριοτήτων που βοηθούν στην καλλιέργεια του ρυθμού και επομένως στο χορό. 
Άλλωστε ο ρυθμός είναι κίνηση. Μία κινητική δραστηριότητα είναι : Η παιδαγωγός παίζει στο cd 
player ορχηστρική μουσική σε ρυθμό 4/4. Τα παιδιά προσκαλούνται να κινηθούν ελεύθερα στο χώρο 
περπατώντας όπως εκείνα θέλουν. Στη συνέχεια, περπατούν για τέσσερις χρόνους, χτυπούν 
παλαμάκια σε στάση για άλλους τέσσερις και συνεχίζουν με περπάτημα και παλαμάκια σε στάση, 
εναλλάξ. Στη συνέχεια η παιδαγωγός ρωτά τα παιδιά αν μπορούν να χτυπήσουν τα παλαμάκια σε 
διαφορετικά σημεία του σώματός τους π.χ στους μηρούς, στα γόνατα στη λεκάνη κλπ...Τα 
παλαμάκια σε στάση, μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από χτυπήματα με τα πέλματα στο 
πάτωμα. (Ρέτσιου,2011) 
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Παρόμοια δραστηριότητα με την προηγούμενη είναι και σε ζευγάρια.Τα παιδιά περπατούν 
παρέα με το ζευγάρι τους σε τέσσερις χρόνους και χτυπούν παλαμάκια σε συνεργασία με το ζευγάρι 
τους για άλλους τέσσερις χρόνους ή περπατούν και μετά χτυπούν τέσσερις χρόνους πάνω σε διάφορα 
σημεία του σώματος του ζευγαριού τους. Αλλάζουν δηλαδή ρόλους διαδοχικά.  

Επέκταση δραστηριότητας:  
Η προηγούμενη δραστηριότητα παρουσίασης του σεναρίου μπορεί να γίνει ένα βίντεο από τα 

παιδιά και τη νηπιαγωγό με εικόνες, μουσική και αποσπάσματα video με το λογισμικό 
φυλλομετρητής (youtube). 

 2.2 Αποτελέσματα της έρευνας 
Το εκπαιδευτικό σενάριο «Ταξίδι στο χορό, στη μουσική και στην κίνηση>> όπως 

προαναφέρθηκε αποσκοπούσε στo να γνωρίσουν τα παιδιά το χορό, να το βιώσουν κινητικά και να 
κατανοήσουν ότι ο ρυθμός στο χορό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αφού πρώτα μάθουν να 
συντονίζουν τα διάφορα μέρη του σώματός τους και αναπτύξουν την εσωτερική ακοή, στόχοι οι 
οποίοι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. 

Οι διδακτικοί στόχοι ως προς τα γνωστικά αντικείμενα και τη μαθησιακή διαδικασία που 
τέθηκαν στην αρχή του σεναρίου επιτεύχθηκαν και αυτοί καθώς σε όλες τις δραστηριότητες 
ανταποκρίθηκαν τα παιδιά και τις πραγματοποίησαν ανά ομάδες χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.  

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών έδωσε νέες δυνατότητες στην απόκτηση της γνώσης, που στο 
παρόν σενάριο ενδεχομένως ορισμένες δραστηριότητες δεν θα ήταν πραγματοποιήσιμες και τόσο 
παραστατικές χωρίς τη χρήση τους. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα λογισμικά και 
συμμετείχαν με χαρά στις δραστηριότητες. Επιπλέον εμείς σαν παιδαγωγοί δεν περιορίστηκαμε στην 
απλή μεταβίβαση της γνώσης αλλά στην κινητοποίηση των μαθητών για δράση, στο να βιώσουν 
δηλαδή τα ίδια τα παιδιά κινητικά το χορό. Τα παιδιά κινητοποιήθηκαν, βρήκαν εικόνες στο 
διαδίκτυο με την υποστήριξη πάντα της παιδαγωγού, είδαν video και πήραν πληροφορίες μέσα από 
αυτά, χρησιμοποίησαν διάφορα λογισμικά π.χ. kidspiration, jigsaw κλπ. Έπαιξαν και έφτιαξαν παζλ, 
ζωγράφισαν εικόνες και εισήλθαν στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης. Ακόμη με τις 
μουσικοκινητικές δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν έμαθαν να ανταποκρίνονται στο ρυθμό, να 
ακούν τη μουσικη (audiation) και να συντονίζουν τα μέρη του σώματός τους. Άλλωστε η αγάπη του 
ανθρώπου για το ρυθμό εκδηλώνεται από τις πρώτες μέρες της ζωής του.Το μωρό ηρεμεί όταν η 
μητέρα του ακουμπά το κεφαλάκι του πάνω στην καρδιά της ή το κουνά ρυθμικά νανουρίζοντάς το 
με ρυθμικούς ήχους και τραγούδια. Μόλις το παιδί καταφέρει να σταθεί στα πόδια του, η πρώτη κι 
αυθόρμητη ανταπόκριση του στη μουσική είναι κινητική. (Ρέτσιου,2011) 

Η λειτουργία των ομάδων ήταν επίσης ικανοποιητική και η μουσικοκινητική αγωγή 
απαραίτητη καθώς προσέφερε πολλά πλεονεκτήματα στα παιδιά. Η συμμετοχή στα οργανωμένα 
αθλήματα όπως ο χορός δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και στους νέους να βελτιώσουν τη φυσική 
τους κατάσταση και να συνηθίσουν σ’ έναν τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνεχίσουν και 
στην ενήλικη ζωή τους.Ο χορός προστατεύει τα παιδιά από την παχυσαρκία και τη γνωστή παγίδα 
'καναπές -τηλεόραση-ψυγείο'. Μειώνει τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας (τώρα, αλλά και στη 
μετέπειτα ζωή), όπως η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές νόσοι και ο σακχαρώδης διαβήτης και 
βοηθάει στην απόκτηση υγιεινών συνηθειών.Επιπλέον συμβάλλει στην ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων και συντονισμού.  

Ο χορός δεν αφορά μόνο στη σωματική ανάπτυξη και υγεία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο 
το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Με τη συμμετοχή στο χορό το παιδί γίνεται μέλος 
μιας ομάδας και μαθαίνει να επικοινωνεί ισότιμα και με κανόνες, να συμμετέχει σε μια κοινή 
προσπάθεια προς έναν κοινό στόχο.Είναι μια ευκαιρία να κάνει νέους φίλους και να μάθει να 
συνεργάζεται μαζί τους. 

Όσον αφορά τώρα τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρογή αυτού του 
σεναρίου είναι όλα κατάλληλα για τα παιδιά. Είναι σύγχρονα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 



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

419 

από τα ίδια τα παιδιά, είναι πρωτότυπα και φιλικά προς το χρήστη τους και προσφέρουν πολλές 
δυνατότητες όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στις ίδιες τις παιδαγωγούς. 

Σε γενικές γραμμές το σενάριο εφαρμόστηκε με επιτυχία και η εφαρμογή του σεναρίου αυτού 
ήταν μια ευχάριστη διαδικασία, η οποία έδωσε νέες δυνατότητες στη μαθησιακή διαδικασία τόσο για 
τα νήπια και τα προνήπια όσο και για τη παιδαγωγό και αποτέλεσε μια δημιουργική και ευχάριστη 
εμπειρία.  

3.Συμπεράσματα  
Δεδομένου ότι η γνωστική μάθηση και η σωματική δραστηριότητα πάνε χέρι-χέρι και 

ενισχύουν η μία την άλλη στην ανάπτυξη της πρώιμης ηλικίας, είναι απαραίτητο για τους παιδικούς 
σταθμούς και τα νηπιαγωγεία να υιοθετήσουν ένα  παιδαγωγικό πρόγραμμα σπουδών που να δίνει 
έμφαση και να χρησιμοποιεί την κίνηση για να προωθήσει και να διδάξει τη γνωστική ανάπτυξη. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μικρά παιδιά δεν αρέσει καθόλου να κάθονται ακίνητα για μεγάλες 
χρονικές περιόδους και ανταποκρίνονται καλύτερα στις δραστηριότητες που αλλάζουν συχνά, η 
προσχολική εκπαίδευση μπορεί πραγματικά να επωφεληθεί και να χρησιμοποιήσει το χρόνο πιο 
αποτελεσματικά με τη χρήση ενός προγράμματος που βασίζεται στην κίνηση και τη μουσική. Τα 
παιδιά έχουν πολλές ευκαιρίες να μάθουν μέσα από την κίνηση. Ένας τομέας που τα μικρά παιδιά 
ανταποκρίνονται πολύ καλά είναι χρησιμοποιώντας τη μουσική και το ρυθμό για να διδαχθούν κι 
άλλες αναπτυξιακές δεξιότητες. Ακούγοντας τους διαφορετικούς ρυθμούς μουσικής και ζητώντας 
από τα παιδιά να ανταποκριθούν σε αυτό που ακούνε μέσα από την κίνηση, μπορούμε να 
ενσωματώσουμε τη μουσική εκπαίδευση,τη φυσική αγωγή και τη γνωστική ανάπτυξη σε ένα ενιαίο 
σχέδιο μαθήματος. Επιτρέποντας στα παιδιά να δημιουργήσουν τη μουσική μπορεί να πάει τη 
δραστηριότητα αυτή ένα βήμα πιο πέρα. Αν τα προγράμματα αυτά ξεκινήσουν από την προσχολική 
εκπαίδευση σε μεγαλύτερες βαθμίδες τα παιδιά θα ανταποκριθούν καλύτερα σε παρόμοια ή και πιο 
προηγμένα σχέδια μαθήματος. Σίγουρα τα προγράμματα αυτά μπορούν να σχεδιαστούν βάση των 
αναγκών των παιδιών και των χαρακτηριστικών της ηλικίας τους, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψην ότι 
το άτομο έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει και μάλιστα κατά τρόπο αρκετά δυναμικό, τη δική του 
εκδοχή της πραγματικότητας, που αφορά στον εαυτό του, στην αυτονομία του και στην προσωπική 
του ταυτότητα. (Sawicki,1991). 

Συνήθως αυτό γίνεται μέσα σε όρια, που διαμορφώνονται από τους υλικούς, κοινωνικο-
ισοτρικούς και πολιτιστικούς περιορισμούς της κοινωνίας και του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος 
του ατόμου (Parker, 1992). Οι μαθητές λοιπόν σύμφωνα με τις αρχές του εποικοδομισμού, μαθαίνουν 
με τον δικό τους τρόπο , αναπαριστάνουν τη γνώση με ποικίλες μορφές αναπαράστασης και με 
ποικίλα εργαλεία και μαθαίνουν βιωματικά με την ενεργή συμμετοχή τους .(Ράπτης,2014). Οι 
μαθητές προσεγγίζονται σαν ολότητα και συμμετέχουν τόσο στη διαδικασία της μάθησης όσο και 
στη διαδικασία της αξιολόγησης. Αναπτυξιακή αξία δεν έχει μόνο το αποτέλεσμα αλλά και η 
διαδικασία μάθησης, δηλαδή με λίγα λόγια δεν έχει αξία μόνο ο προορισμός αλλά το ταξίδι. Γι’ αυτό 
χρειάζεται να γίνονται τέτοια προγράμματα στην εκπαίδευση και να διδάσκονται δύο φορές την 
εβδομάδα τουλάχιστον ώστε να απολαμβάνουν τα παιδιά τα οφέλη της μουσικής και της κίνησης με 
τη χρήση της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον  μουσικοπαιδαγωγό και συνθέτη Carl Orff <<μια αγωγή 
βασισμένη στην ένωση της μουσικής, κίνησης και λόγου, θα έπρεπε να ενσωματώνεται και να 
παίρνει κεντρική θέση στη γενική εκπαίδευση στα σχολεία και να αποτελεί έτσι πολύτιμο μέσο για 
την ολοκλήρωση του παιδιού σαν σωματικού, ψυχικού και πνευματικού συνόλου>>. Άλλωστε δεν 
είναι τυχαίο που οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο χορός είναι δώρο των θεών προς τον άνθρωπο. 
Αφοσιωμένοι πιστά στην ιδέα ότι ο χορός ομορφαίνει τη ζωή όλων μας και μας κάνει καλύτερους,  
οφείλουμε να αγωνιζόμαστε συνεχώς για τη δίαδοσή του. 
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ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥΣ 

 
Μπάρδας Αθανάσιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΜΑ 

Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας επιστημονικής εργασίας είναι να αποδειχτεί αν μπορεί το κινητό 

τηλέφωνο να αποτελέσει μέσο βελτίωσης της επαφής των κατοίκων μιας πόλης με την τοπική ιστορία 
της με τη χρήση της εφαρμογής QR SCANNER κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής (εναλλακτικής) 
ξενάγησης με σταθμούς σημαντικά κτίρια αυτής. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι ποιοτικής 
φύσεως και η συλλογή τους πραγματοποιήθηκε με διενέργεια ημιδομημένων συνεντεύξεων σε 2 
ομάδες εστίασης (focus groups) με κριτήριο διαχωρισμού την ηλικία των συμμετεχόντων. Στα 
σημαντικά ευρήματα της μελέτης συγκαταλέγεται η επιβεβαίωση της αρχικής υπόθεσης πως το 
κινητό μπορεί να αποτελέσει μέσο επαφής με την τοπική ιστορία μιας πόλης, αφού οι κάτοικοι 
μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή με σημαντικά κτίρια της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης του Βόλου 
για τα οποία είχαν ελάχιστη έως καθόλου γνώση. Επομένως, το κινητό τηλέφωνο αποτέλεσε 
σημαντικό εργαλείο προσέγγισης της ιστορικής γνώσης. 

 
Λέξεις κλειδιά: ιστορική γνώση, τοπική ιστορία, (εναλλακτική) ξενάγηση, κωδικοί QR. 

1. Εισαγωγή 
Αναμφισβήτητα το κινητό τηλέφωνο αποτελεί εργαλείο καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων και από τα πρώτα απλά κινητά, έχουμε περάσει στα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα 
(smartphones), τα οποία έχουν στο λογισμικό τους τις περισσότερες από τις βασικές λειτουργίες ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, προσαρμοσμένες πάντα στο μέγεθός τους. 

Εκτός της επικοινωνίας, μπορούν να αποτελέσουν και σημαντικό εργαλείο στην προσέγγιση 
της γνώσης, κάθε είδους (π.χ. ιστορική γνώση) λόγω της ταχύτητας και της αμεσότητας στην 
απόκτησή της. Η έρευνα των Ahmad, Abbas, Yuso & Taib (2013) υποστηρίζει, πως τα μουσεία στη 
σύγχρονη εποχή έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την τεχνολογία με το παρελθόν, αφού επιτρέπεται 
η αλληλεπίδραση της καθιερωμένης ξενάγησης σε μουσείο με τη διαδραστικότητα που προσφέρει η 
τεχνολογία (traditional approached tour και interactive technology tour).  
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Όσον αφορά μια πόλη, το κινητό, μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών, μπορεί να ενισχύσει την 
επαφή με το παρελθόν της, αφού κάθε πόλη έχει τη δική της ιστορία να διηγηθεί. Η τοπική ιστορία 
μιας πόλης, παρουσιάζεται, κατά κύριο λόγο, μέσω ξεναγήσεων σε Μουσεία Πόλης αλλά και μέσων 
ξεναγήσεων στο εξωτερικό περιβάλλον της.  

Στην παρούσα έρευνα, το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν 
κάτοικοι του Βόλου μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο για να προσεγγίσουν 
την τοπική ιστορία της πόλης, μέσω μια ιδιαίτερης ξενάγησης στους δρόμους αυτής. Λαμβάνοντας 
υπόψη, την ιδιαίτερη βιομηχανική ιστορία της πόλης, η ξενάγηση επικεντρώθηκε σε 4 σημαντικά 
ιστορικά κτίρια. Οι συμμετέχοντες, μέσω QR κωδικών και της εφαρμογής QR scanner βίωσαν μια 
ιδιαίτερη εμπειρία ψηφιακής ξενάγησης με στόχο την επαφή με την τοπική ιστορία, η οποία διήρκησε 
2 ώρες και 30 λεπτά. Είναι συχνό, άλλωστε, το γεγονός ότι οι περισσότεροι κάτοικοι αγνοούν 
σημαντικές λεπτομέρειες της ιστορίας σημαντικών κτιρίων της πόλης τους, με τα οποία έρχονται 
καθημερινά σε επαφή.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Mobile learning – Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 
Λαμβάνοντας υπόψη την χρηστικότητα και την αναγκαιότητα χρήσης των κινητών τηλεφώνων 

στην καθημερινή ζωή και το μέγεθος των δεδομένων που μεταφέρονται μεταξύ των συσκευών, είναι 
επιτακτική η εισαγωγή τους σε όσο των δυνατόν περισσότερους τομείς της καθημερινότητας, (Goksu 
& Atici, 2013. Kutluk & Gulmez, 2014) ανάμεσα στους οποίους είναι και η μεταφορά της γνώσης 
γενικά και η ιστορική γνώση ειδικότερα.  

Το mobile learning (m-learning) δημιουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο για να: α)είναι η γνώση 
«κινητή», με την έννοια της γρήγορης μετάδοσης, β)να μεταδίδεται και να επικοινωνούν οι 
ενδιαφερόμενοι μεταξύ τους, και  γ)να δημιουργεί και να εμπλουτίζει τις προσωπικές εμπειρίες, αφού 
κάθε κινητή συσκευή είναι ατομικής χρήσης (Wessel & Mayr, 2007).  

H μάθηση μέσω κινητού τηλεφώνου προσφέρει την «εδώ και τώρα γνώση» (here and now 
learnig) ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος με βασική προϋπόθεση, τις περισσότερες 
φορές, την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η απομάκρυνση από την τυπική μορφή απόκτησης της γνώσης 
και από τα διδακτικά καλούπια (π.χ. βιβλία) καθώς επίσης και η αυτονομία και η ευελιξία που 
παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα επιφέρουν διαρκώς νέες οπτικές επέκτασης της προϋπάρχουσας 
γνώσης (Wessel & Mayr, 2007). Σε γενικές γραμμές το mobile learning είναι μια διαδικασία μέσω 
της οποίας κάποιος μαθαίνει απλά και μόνο επειδή συνομιλεί και ανταλλάσσει απόψεις με κάποιον, 
όντας μέρος ενός κοινωνικού συνόλου και όχι βλέποντας απλώς τη συμβαίνει γύρω του (Martin & 
Ertzberger, 2013).  

Από την άλλη, η επικοινωνία μέσω κινητού αποτελεί κοινωνική μάθηση, αλλά όχι ουσιαστική 
μάθηση με την έννοια της μετάδοσης γνώσεων και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (Spiegel & 
Rodriguez, 2016). Ακόμη, εγείρονται ζητήματα αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας της γνώσης που 
παρέχεται μέσω διαδικτύου και μεταδίδεται μέσω κινητών συσκευών, αφού αρκετές φορές οι 
πληροφορίες δεν φιλτράρονται με αποτελέσμα να κρίνεται η εγκυρότητα της γνώσης (Bahry, Anwar, 
Amran & Mohd Rias, 2015). Επιπρόσθετα, τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν (όπως σε 
κάθε συσκευή) προϋποθέτουν εξοικείωση, την οποία οι περισσότεροι χρήστες δεν διαθέτουν.  

2.2 Mobile Learning, ιστορική γνώση και μουσειακή εμπειρία 
Τα τελευταία χρόνια τα κινητά τηλέφωνα έχουν κάνει την εμφάνιση τους σε αρκετά μουσεία 

του κόσμου, είτε ως μέσο ξενάγησης είτε ως μέσο προσέγγισης της ιστορικής πληροφορίας (Hsu, Ke 
& Yang, 2006. Tselios, Giannoutsou, Papadimitriou, Komis, Avouris & Raptis, 2014). Το στοιχείο 
εκείνο που καθιστά το κινητό τηλέφωνο πολύ σημαντικό εργαλείο σε μια μουσειακή εμπειρία είναι 
η ίδια η ασύρματη χρήση του (Parsons & Ryu, 2006) και η δυνατότητα που παρέχει για τη μείωση 
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του χάσματος μεταξύ μιας κλασικής συμμετοχής σε μουσειακή εμπειρία με μια ψηφιακή μουσειακή 
εμπειρία μέσω κινητών συσκευών (Sarrab & Aldabbas, 2012). 

Ωστόσο, πάντα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μέση διάρκεια της επίσκεψης στο μουσείο, το 
γενικότερο ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα εκθέματα αλλά και το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
επισκέπτονται το μουσείο μία φορά. Άρα, πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι βασικές ιστορικές 
πληροφορίες σε μια ξενάγηση (Antoniou & Lepouras, 2010). Σε κάθε περίπτωση, όλες οι 
πληροφορίες θα πρέπει να είναι περιεκτικές, να έχουν δεχτεί τον κατάλληλο έλεγχο και να 
παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να αφομοιωθούν και να 
συγκρατηθούν (Γιαννούτσου, 2015).  

2.3 Τοπική Ιστορία 
Αποτελώντας ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορικής γνώσης, η τοπική ιστορία μελετά την 

ιστορία ενός τόπου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και όλα εκείνα τα σημαντικά γεγονότα που 
συνέβησαν σε αυτόν, είτε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο είτε συνολικά από τη στιγμή που 
άρχισαν να υπάρχουν ιστορικές καταγραφές για αυτόν. Εντάσσεται στη γενική ιστορία, σχετίζεται 
άμεσα και εξαρτάται από το παρελθόν μιας περιοχής, καθορίζει το παρόν και προετοιμάζει το μέλλον 
μέσω της εξιστόρησης και της μελέτης των γεγονότων που συνέβησαν σε μια περιοχή (Χατζηγιάννη, 
Μελάς και Μπελεγράτης, 1995. Χαρίτος, 1999). Είναι η ιστορία ενός συγκεκριμένου τόπου σε σχέση 
με την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει και γιατί όχι και σε σχέση με το παγκόσμιο 
περιβάλλον (Ανδρώνη, 2017). Αυτό που κάνει, όμως, την τοπική ιστορία  να ξεχωρίζει από τη γενική 
ιστορία, είναι τα περιορισμένα χρονικά και χωρικά όρια της, αλλά και η έντονη έμφαση που δίνεται 
στη ζωή και τη δράση των ανθρώπων ενός τόπου (Λεοντσίνης, 2001). 

Η βίωση της ιστορίας ενός τόπου μέσω ξεναγήσεων από κατοίκους της, συμβάλλει στην 
αυτογνωσία των ίδιων των ατόμων, αυξάνει την κριτική τους σκέψη, ενισχύει την ιστορική τους 
γνώση και πολλές φορές βοηθά στην ίδια την εξέλιξη των ατόμων και την σχέση τους με την πόλη, 
αφού μαθαίνουν νέα στοιχεία για αυτήν που πιθανόν να αγνοούσαν.  

Στα αντικείμενα εκείνα που ενισχύουν τη μελέτη της τοπικής ιστορίας, εντάσσονται οι 
προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων, οι αρχαιολογικοί χώροι αλλά και διάφορα σημαντικά κτίρια, 
τα οποία ολοκληρώνουν τον ιστορικό και πολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής (Χαρίτος, 1999). 

2.3.1.  Κτίρια και ιστορική γνώση 
Όπως ένα έκθεμα σε ένα μουσείο, έτσι και ένα κτίριο μιας πόλης μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο-έκθεμα προς μελέτη. Η βασική διαφορά τους είναι ότι το μεν πρώτο βρίσκεται σε 
εσωτερικό χώρο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο μιας πόλης, εκεί όπου 
κατασκευάστηκε. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αντικείμενο έχει τη δική του ιστορία να «παρουσιάσει-
διηγηθεί», η οποία φέρει και συγκεκριμένες σημασίες και κοινωνικές αξίες (Νάκου, 2000). Όσον 
αφορά τις ερμηνείες, τα κτίρια εμφανίζουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα εκθέματα σε 
μουσείο, γιατί στέκονται εκεί και επιτρέπουν ένα «ταξίδι στο χρόνο» αφού στέκονται σε ένα 
περιβάλλον που επιτρέπει την αντιπαραβολή με το σύγχρονο παρόν, ενώ τα εκθέματα έχουν 
μεταφερθεί στο μουσείο από τον τόπο στον οποίο βρέθηκαν και επιτρέπουν ποικίλες προσωπικές 
ερμηνείες (Nάκου, 2000). 

Τα κτίρια είναι σημαντικά από ιστορικής άποψης, όχι μόνο λόγω κατασκευής τους και γενικά 
για την αρχιτεκτονική τους όψη, αλλά και για τα ιστορικά γεγονότα και ιστορικές καταστάσεις που 
συνέβησαν στους χώρους τους. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί, πως τα κτίρια μιας πόλης, σε γενικές 
γραμμές, δεν στέκονται εκεί «για να παράξουν πολιτισμό αλλά για να αναδείξουν πολιτισμό» 
(Καρδαμίτση-Αδάμη, 2007, σελ. 118). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτός που επιλέγει αν ένα κτίριο 
είναι σημαντικό από ιστορικής άποψης είναι ο ίδιος ο θεατής, ο οποίος συνεχώς κινείται στην πόλη 
και καθορίζει την εξέλιξή της (Καρδαμίτση-Αδάμη, 2007).  
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2.3.2. Τα Μουσεία Πόλης 
Κτίρια των οποίων ο σκοπός είναι να φέρουν και να μεταδίδουν την τοπική ιστορία είναι τα 

Μουσεία Πόλης. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα είδη μουσείων και μέσω αυτών επιχειρείται μία 
αναγέννηση της πόλης και μία εξωστρέφεια, προκειμένου να αρχίσει σταδιακά να γίνεται γνωστή η 
τοπική της ιστορία πέρα από τα στενά χωρικά της όρια (Μouliou, 2015a στο CAMOC, 2015). 

Τα Μουσεία Πόλης δημιουργήθηκαν με στόχο την απομάκρυνση από την ουσία του 
αντικειμένου ως είδος συλλεκτικό και στράφηκαν σταδιακά στην κοινωνική μελέτη του αντικειμένου 
και στα νοήματα που αυτό δέχεται από τους ανθρώπους (Πεντάζου & Μπούσχοτεν, 2016). Είναι 
αυτά που συλλέγουν, ερμηνεύουν και καταγράφουν όλες τις διαφορετικές απόψεις και ερμηνείες που 
προκύπτουν από τους ίδιους του κατοίκους και βοηθούν στην ερμηνεία του αστικού περιβάλλοντος, 
το οποίο συνδέεται με τη ζωή στην πόλη (Μούλιου, 2010, σελ. 77).  

Το συγκεκριμένο είδος μουσείου, χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη σύχγρονη τεχνολογία, 
ενισχύοντας την ελκυστικότητά του βοηθώντα ταυτόχρονα τους επισκέπτες να διαπιστώσουν την 
πολυεπίπεδη ζωή της πόλης μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες σε συνδυασμό με τη 
δημόσια ιστορία της, οδηγούν στην ιστορική γνώση με τρόπο ανακαλυπτικό.  

Σημαντικό ρόλο σε ένα μουσείο πόλης παίζει και ο χώρος στον οποίο βρίσκεται αφού έχει 
ιδιαίτερη σημασιολογική ερμηνεία για την πόλη. Σε περίπτωση που ο χώρος φιλοξενίας του μουσείου 
δεν είναι ένα νέο κτίριο, αλλά ένα ήδη υπάρχον, η επιλογή του γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο 
του στην ιστορία της πόλης (Francis, 2015 στο CAMOC, 2015. Boccalatte, 2017 στο CAMOC, 
2017). Έτσι αναδεικνύεται και η σημαντικότητα του κτιρίου από ιστορική και πολιτισμική άποψη 
για την ίδια την πόλη. 

Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν την επιλογή για έναρξη της παρούσας ξενάγησης από το Μουσείο 
της Πόλης του Βόλου.  

3. Ερευνητικό μέρος 

3.1 Ερευνητικό ερώτημα 
 Το ερευνητικό ερώτημα, πάνω στο οποίο δομήθηκε η παρούσα ερευνητική εργασία, 
σχετίζεται με το αν το κινητό τηλέφωνο μπορεί να αποτελέσει μέσο επαφής των κατοίκων μιας πόλης 
με την τοπική ιστορία της. Η επαφή αυτή έγινε μέσω μιας εναλλακτικής εξωτερικής ξενάγησης στην 
πόλη του Βόλου με τη χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου. 

3.2 Μέθοδος της έρευνας 
 Η διερεύνηση του αρχικού ερωτήματος έγινε στα πλαίσια της ποιοτικής ερευνητικής μεθόδου 
μέσω συνεντεύξεων σε ομάδες εστίασης (focus groups) χωρίς να εμπεριέχονται ποσοτικά δεδομένα, 
τα οποία σε γενικές γραμμές έχουν πιο σταθμισμένα αποτελέσματα (Merriam, 2002). 
Συγκεντρώθηκαν οι απόψεις ατόμων, τα οποία συμμετείχαν σε μία εμπειρική διαδικασία, όπως είναι 
μια ξενάγηση, μέσω συνεντεύξεων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα εξωγλωσσικά στοιχεία αυτών 
(Creswell, 1998. Eisner, 1991).  

Προέκυψαν δύο ομάδες εστίασης, 5 ατόμων, με βάση την ηλικία τους προκειμένου να 
υπάρχει μία σκετική ομοιογένεια. Έτσι προέκυψε η πρώτη ομάδα με άτομα ηλικία 45+ και η δεύτερη 
ομάδα με άτομα ηλικίας 18-45. Οι συμμετέχοντες ήταν κάτοικοι Βόλου (όχι απαραίτητα γηγενείς) 
και αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους στις συνεντεύξεις (Morgan, 1996: 130), οι οποίες ήταν 
ημιδομημένες έχοντας ένα βασικό άξονα ερωτήσεων  (Robson, 2007. Willig, 2013). 

Η εξωτερική ξενάγηση ήταν ατομική με σταθμούς 4 σημαντικά ιστορικά κτίρια της πόλης 
του Βόλου. Τα κτίρια αυτά ήταν η Καπναποθήκη Παπάντου, η Καπναποθήκη Παπαστράτου, το 
Καπνεργοστάσιο-Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου και το κτίριο της Κίτρινης Αποθήκης. Τα κτίρια 
αυτά αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα της οικονομικής άνθησης που γνώρισε η πόλη του Βόλου 
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στα τέλη του 19ου αι. και μέχρι τα μέσα, περίπου, του 20ου αι. καθιστώντας τα σημαντικά για την 
τοπική ιστορία. 

Η πρόσβαση στα ιστορικά στοιχεία των κτιρίων αυτών έγινε με τη χρήση έξυπνου κινητού 
τηλεφώνου και QR κωδικών one way με την εγκατάσταση της εφαρμογής QR scanner. Η εφαρμογή 
αυτή επιτρέπει το σκανάρισμα των κωδικών, έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη του 
κινητού του κάθε χρήστη οι ιστορικές πληροφορίες για κάθε κτίριο, το οποίο επισκέπτεται. Σε κάθε 
κτίριο υπήρχε ένας κωδικός με τις απαραίτητες πληροφορίες και σε δύο από αυτά υπήρχαν επιπλέον 
κωδικοί με προφορικές μαρτυρίες ατόμων για τα κτίρια αυτά (Κτίριο Ματσάγγου) και κωδικοί με τις 
οδηγίες της ξενάγησης (Κτίριο Μουσείου της Πόλης – Αφετηρία ξενάγησης). Οι πληροφορίες των 
κτιρίων συλλέχθηκαν από το Μουσείο της Πόλης του Βόλου, από τη διαθέσιμη για το Βόλο 
βιβλιογραφία και από το Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου.  

Οι ξεναγήσεις των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 18-22 Απριλίου 2019 
στην πόλη του Βόλου και όλα τα κτίρια βρίσκονται στον κεντρικό ιστό της πόλης. Οι συνεντεύξεις 
υλοποιήθηκαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ξεναγήσεων. Τέλος, σε κάθε χρήστη δόθηκε ένας 
έντυπος χάρτης της πόλης με τους σταθμούς της ξενάγησης σημειωμένους σε αυτόν. 
 

 

Εικόνα 1: Χάρτης ξενάγησης 

1) Αφετηρία-Καπναποθήκη Παπάντου/ Μουσείο της Πόλης του Βόλου 
2) Καπναποθήκη Παπαστράτου – Έδρα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
3) Καπνεργοστάσιο Ματσάγγου – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπ. Θεσσαλίας, χώρος 

Κατάληψης και χώρος εμπορικών καταστημάτων 
4) Κίτρινη Αποθήκη-τέλος ξενάγησης 

3.3 Ετικέτες γρήγορης ανταπόκρισης (QR κωδικοί) – QR scanner 
Η εφαρμογή QR scanner ανήκει στις χωροευαίσθητες εφαρμογές και επιτρέπει την ενεργητική 

συμμετοχή του χρήστη στην αναζήτηση της πληροφορίας και γνώσης. Επομένως, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και στα πλαίσια μιας ξενάγησης αφού, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες επιτρέπει 
την πρόσβαση στην ιστορική πληροφορία. Αναλόγως του λογισμικού, είναι διαθέσιμη και στο 
AppStore και στο PlayStore. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, για τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η ύπαρξη 
των κωδικών QR (ετικέτες γρήγορης ανταπόκρισης), η χρήση κάμερας στο κινητό τηλέφωνο και η 
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

Οι κωδικοί αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους κωδικούς οne-way, που απλώς 
μεταδίδουν την πληροφορία και τους κωδικούς two-ways, που πέρα από την μεταδιδόμενη 
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πληροφορία δίνουν τη δυνατότητα και για σχολιασμό. Όσον αφορά προγράμματα ιστορικής φύσεως, 
επιλέγονται, συνήθως, οι κωδικοί οne-way με απλή χρήση της κάμερας για πρόσβαση στην 
πληροφορία του αντικειμένου ή του υλικού που έχουν μπροστά τους οι χρήστες. Οι πληροφορίες που 
μπορούν να ενταχθούν στους κωδικούς QR είναι εικόνες, αρχεία κειμένου κάθε είδους (word, excel, 
power point κλπ.), βίντεο, ηχητικά αρχεία, χάρτες κλπ. Τα βασικά χαρακτηριστικά, των 
χωροευαίσθητων εφαρμογών, σύμφωνα με τη Γιαννούτσου (2015, σελ. 228) είναι:  

 συλλέγουν και εμφανίζουν στον χρήστη όλες εκείνες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα 
αντικείμενο ή γενικά με έναν χώρο ή σημείο αυτού,  

 προκαλούν ενεργητική συμμετοχή των χρηστών  
 συνδέουν ένα ψηφιακό αντικείμενο με ένα φυσικό  
 μεταφέρουν και παρουσιάζουν με ψηφιακό τρόπο όλες εκείνες τις πληροφορίες και όλα 

εκείνα τα αντικείμενα που συνδέονται με έναν συγκεκριμένο φυσικό χώρο.  

 

3.4 Διαδικασία πρόσβασης στις πληροφορίες 
 Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δείγμα των κωδικών QR, όπως χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα εργασία: 

 

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα κωδικού QR στο Κτίριο Παπαστράτου με κείμενο 

 

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα κωδικού QR στο Κτίριο Παπάντου με ηχητική μαρτυρία 

3.4.1 Εμφάνιση πληροφοριών 
Από τη στιγμή που σκανάρεται ένας κωδικός QR ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα στην 

οθόνη του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου οι πληροφορίες να εμφανιστούν και να εγκατασταθούν 
στη συσκευή και να υπάρχει και η δυνατότητα για περαιτέρω μελέτη. Στον παρακάτω πίνακα 
φαίνονται τα βήματα (1-6) που ακολουθούνται για την πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω της 
εφαρμογής QR scanner και των κωδικών QR. 

 



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

426 

Βήμα 1ο  
 

 
Εικόνα 4: Σκανάρετε ο κωδικός 

 

Βήμα 2ο 
 

 
Εικόνα 5: Εμφάνιση μηνύματος στην 

οθόνη 
 

Βήμα 3ο 
 

 
Εικόνα 6: Εμφάνιση μηνύματος 

επιλογής ΟΚ 
 

Βήμα 4ο  
 

 
 

Εικόνα 7: Εγκατάσταση πληροφορίας 
στο κινητό 

 

Βήμα 5ο  
 

 
Εικόνα 8: Επιλογή αρχείου PDF 

 

Βήμα 6ο 
 

 
Εικόνα 9: Πρόσβαση – Εμφάνιση 

Πληροφοριών 

 
 

 Στην περίπωση ηχητικής μαρτυρίας το μήνυμα στην οθόνη του κινητού στο έκτο βήμα 
αλλάζει και εμφανίζεται η επιλογή PLAY για να ακουστεί το ηχητικό αρχείο 

 
Βήμα 6ο 

 

 
Εικόνα 10: Επιλογή play για ηχητική μαρτυρία 
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4. Αποτελέσματα 
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις ομάδες εστίασης κατά τη διάρκεια των ημιδομημένων 

συνεντεύξεων αναλύθηκαν στη βάση της θεματικής ανάλυσης, η οποία δομήθηκε σε 6 άξονες και 12 
θεματικές σχετιζόμενες με τις ερωτήσεις που τέθηκαν.  

Από την ανάλυση αυτή προέκυψε αρχικά, ότι κανένας συμμετέχοντας και από τις δύο ομάδες 
δεν γνώριζε σε βάθος τη χρήση των κωδικών QR και ως εκ τούτου δεν γνώριζε τη διαδικασία 
δημιουργίας τέτοιων κωδικών με εξαίρεση συμμετέχοντες του group 2, οι οποίοι γνώριζαν απλώς 
την ύπαρξή τους. Πρέπει να τονιστεί πως οι διαφορές μεταξύ των δύο groups είναι αισθητές και αυτό, 
όπως προέκυψε, οφείλεται στην ηλικία των συμμετεχόντων, αφού οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν είχαν 
καμία απολύτως επαφή με κωδικούς QR.  

Η ηλικία, πέρα από τη γνώση των κωδικών, έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην εξοικείωση με το 
κινητό τηλέφωνο και την εφαρμογή QR scanner, αφού τα άτομα του group 2 ήταν πιο εξοικειωμένα 
στη χρήση ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου σε σχέση με τα άτομα του group 1, χωρίς, ωστόσο, αυτό 
να εμποδίζει τη συμμετοχή τους στην ξενάγηση στην πόλη.  

Όσον αφορά το χρόνο υλοποίησης της ξενάγησης, χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 2 ώρες και 30 
λεπτά για την ολοκλήρωσή της με τους συμμετέχοντες μικρότερης ηλικίας να χρειάστηκαν λιγότερο 
χρόνο. 

Όλοι δήλωσαν αυξημένο ενδιαφέρον για την ξενάγηση με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου 
δηλώνοντας, επίσης, πως η ιστορία της πόλης προσεγγίστηκε με έναν ιδιαίτερο και πρωτότυπο τρόπο 
κάνοντας τη μελέτη της τοπικής ιστορίας μια διαδικασία ενεργητική, συμμετοχική και πάνω απ’ όλα 
βιωματική, αφού μπόρεσαν οι ίδιοι, μόνοι τους, να την ανακαλύψουν. 

Ως προς τους σταθμούς της ξενάγησης σε κανένα από τα δύο groups δεν υπήρξε συνολική 
γνώση αυτών, αφού το κτίριο της Κίτρινης Αποθήκης και του Μουσείου της Πόλης ήταν στους 
περισσότερους άγνωστα, με εξαίρεση άτομα του group 1 τα οποία λόγω ηλικίας είχαν γνώση 
περισσότερων κτιρίων σε σχέση με τα άτομα του group 2.   

Με βαση τα παραπάνω, διαπιστώθηκε πως η βασική υπόθεση - ερώτημα επιβεβαιώθηκε, αφού 
πράγματι το κινητό τηλέφωνο αποτέλεσε σημαντικό μέσο επαφής των κατοίκων μιας πόλης με την 
τοπική ιστορία της. Και αυτό γιατί: 

 σημαντικά κτίρια της πόλης σχετιζόμενα με την ιστορία αυτής, έγιναν γνωστά σε όλους 
ανεξαιρέτως, είτε υπήρχε η ελάχιστη προϋπάρχουσα γνώση γι΄αυτά είτε όχι, 

 η ξενάγηση βοήθησε να έρθουν οι συμμετέχοντες πιο κοντά με την πόλη και να 
παρατηρήσουν λεπτομέρειες για την ιστορία της, τις οποίες σε καθημερινή βάση αγνοούν 

 το κινητό τηλέφωνο αποτέλεσε τον προσωπικό «ξεναγό» σε όλη αυτή τη διαδικασία και 
φάνηκε να είναι το εργαλείο προσέγγισης της ιστορικής γνώσης, αφού όλες οι λεπτομέρειες 
των κτιρίων αναδύθηκαν μέσω αυτού 

 οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν τη σημαντικότητα της τοπικής ιστορίας στον χαρακτήρα μιας 
πόλης 

5. Συμπεράσματα – Συζήτηση 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι το κινητό τηλέφωνο μπορεί να 

βοηθήσει στην προσέγγιση της ιστορικής γνώσης γενικά και της τοπικής ιστορίας μιας πόλης ειδικά 
σε συγκεκριμένες, ωστόσο, περιστάσεις όπως είναι μια ξενάγηση, η χρήση εφαρμογών στα πλαίσια 
δραστηριοτήτων κλπ. Η ατομική ξενάγηση των συμμετεχόντων, όπως πραγματοποιήθηκε στην πόλη 
του Βόλου, απέδειξε πως σημαντικά ιστορικά κτίρια μιας πόλης μπορούν να αποτελέσουν σημαντική 
πηγή γνώσεων τοπικής ιστορίας και το κινητό τηλέφωνο με την εφαρμογή QR scanner σε συνδυασμό 
με τους κωδικούς QR αποτελούν σημαντικά εργαλεία ιστορικής αναζήτησης. Επιπλέον, οι ίδιοι οι 
κάτοικοι της πόλης μπόρεσαν να γνωρίσουν την ιστορία σημαντικών κτιρίων της πόλης τους, την 
οποία είτε αγνοούσαν τελείως είτε γνώριζαν επιφανειακά χωρίς λεπτομέρειες και έτσι κατάφεραν να 
έρθουν, τελικά, σε επαφή με την τοπική τους ιστορία. Ακόμη, φαίνεται πως η ηλικία επηρέασε την 
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χρήση του κινητού αν και τα ατομα μεγαλύτερης ηλικίας είχαν περισσότερη εκτίμηση της διαδρομής 
άσχετα από το αν γνώριζαν όλα τα κτίρια ή όχι, αφού λόγω εμπειριών οι δρόμοι της πόλης ήταν πιο 
γνωστοί σε αυτούς. Όλοι, όμως, βίωσαν μια ξενάγηση τελείως διαφορετική από τις κλασικές 
ξεναγήσεις αφού συμμετείχαν στην προσέγγιση της ιστορίας με το κινητό να είναι ο προσωπικός 
«ξεναγός». 
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Περίληψη  
Στην παρούσα εισήγηση εξετάζεται η σημασία της εικόνας στην ανθρώπινη επικοινωνία. Η 

τέχνη ως δημιούργημα του ανθρώπου υπήρξε ο πρωτογενής τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων, 
των σκέψεων και των επιδιώξεων. Διαχρονικά τα οπτικά σημεία συνιστούν κωδικοποιημένα 
μηνύματα με τα οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία, ενώ τα εικαστικά μηνύματα ως συμβολικά 
συστήματα προσεγγίζονται μέσω της μεταφοράς, της αναλογίας, και χάρη στη συναισθηματική τους 
φόρτιση, μέσω της διαίσθησης. Ωστόσο, η τέχνη ως έκφραση του πολιτισμού υπερέχει σε σχέση με 
τη λεκτική επικοινωνία, καθώς τα οπτικά σημεία έχουν οικουμενικό και διαχρονικό χαρακτήρα, 
εφόσον αίρονται οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών εθνικών γλωσσών. Η 
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εικόνα αποτελεί εκ φύσεως συστατικό στοιχείο ενός πολυσημικού μηνύματος και γι' αυτό θα πρέπει 
να αναγνωρίσουμε τη δύναμη, συγκρότηση και φύση της. Μολονότι κατά την επικοινωνία το οπτικό 
μήνυμα υστερεί έναντι του γλωσσικού, εφόσον η διαδικασία είναι μονόπλευρη, ωστόσο ο πομπός 
του μηνύματος δέχεται την ανατροφοδότηση ως ολοκλήρωση της επικοινωνιακής πράξης.  

 
Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, τέχνη, ενσυναίσθηση, έκφραση, κώδικας, μήνυμα 

1. Εισαγωγή 
Η τέχνη είτε ιστορικά είτε ηλικιακά  συνδέεται με τη νηπιακή ηλικία της ζωής του ανθρώπου: 

από τις σπηλαιογραφίες της προϊστορικής εποχής μέχρι σήμερα οι εικόνες συνιστούν οπτικά 
μηνύματα που προσφέρουν πληροφορίες, ενώ τα μικρά παιδιά, αντιλαμβανόμενα τον κόσμο, τον 
αποδίδουν πρώτα με εικόνες κι έπειτα με τον γραπτό λόγο. Ο οπτικός πολιτισμός αποτελεί 
παρακαταθήκη της ανθρώπινης ιστορίας, συντελεστής και δείκτης προόδου της ανθρωπότητας. 
Αξιοποιώντας τη δομή του γλωσσικού σημείου του Ferdinand de Saussure και τη διχοτόμησή του σε 
σημαίνον και σημαινόμενο,  ο Peirce μετατόπισε τη λειτουργία του στον οπτικό πολιτισμό. Κατά τον 
Peirce υπάρχει κάποια συνάφεια ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο· τυπολογικά το σημείο 
αποτελείται από τρία μέρη: την εικόνα (icon), τον «ενδείκτη» (index) και το σύμβολο(symbol)∙ η 
εικόνα συσχετίζει το σημείο με κάτι αναγνωρίσιμο και που μας καλεί να το φανταστούμε, ο ενδείκτης 
μπορεί να περιλαμβάνει το στιλ, την τεχνική , τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συμφραζόμενα 
του έργου, τεκμήρια που σχετίζονται με αυτό, την ανταπόκριση του κοινού και τέλος το σύμβολο  
παράγει νόημα, σημασία με βάση τις συμβατικές σημασίες ως αποτέλεσμα συμφωνίας σε μια 
κοινωνία, και η μελέτη του μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης της εικονογραφικής 
μεθόδου (Λαγόπουλος, Boklund-Λαγοπούλου, 2016:69).   

 Ως πράξη επικοινωνίας η τέχνη υπάγεται τηρουμένων των αναλογιών σε ένα πλαίσιο που 
προσδιορίζεται μεθοδολογικά από ένα γενικό μοντέλο που εισήγαγε ο  Roman Jakobson,  με τους έξι 
παράγοντες να προσδιορίζουν κάθε επικοινωνιακή συνθήκη: στο σχήμα αυτό ο πομπός εκπέμπει ένα 
μήνυμα στον δέκτη, διαδικασία που συντελείται σε κάποιο κοινωνικό ή ρηματικό περίγυρο , που 
συνιστούν τα συμφραζόμενα, με τη χρήση ενός κοινού κώδικα και για τους δύο συντελεστές καθώς 
και μια φυσική ή ψυχολογική σύνδεση (κανάλι) που τους επιτρέπει να επικοινωνήσουν (επαφή)∙ ο 
τελευταίος παράγοντας είναι δυνατόν να παραλειφθεί, όσον αφορά τη λογοτεχνία, γιατί η 
επικοινωνιακή επαφή γίνεται σ' αυτή την περίπτωση κυρίως με τον γραπτό λόγο εκτός από το θέατρο 
(Jakobson, 1971:14-52). Στην περίπτωση των εικαστικών τεχνών πομπός είναι ο ζωγράφος, δέκτης 
ο θεατής, το μήνυμα αποτελεί το ίδιο το έργο τέχνης, κώδικας είναι τα δομικά μέρη του οπτικού 
μηνύματος (γραμμές και χρώματα, σύνθεση), τα συμφραζόμενα αναφέρονται στις συνθήκες 
παραγωγής του ή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής και επαφή συνιστά ο τρόπος μετάδοσης  
του οπτικού μηνύματος, είτε με τη θέαση του ίδιου του έργου τέχνης είτε με τη  φωτογραφική 
αναπαραγωγή του σε έντυπο είτε με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Αντίστοιχα με τη λογοτεχνία, στις 
εικαστικές τέχνες το θέατρο και η Performance στηρίζονται στην άμεση θέαση και πρόσληψη του 
έργου τέχνης και χαρακτηρίζονται από τη φυσική συνύπαρξη πομπού και δέκτη. 

 Ο  Jakobson στους παραπάνω παράγοντες αποδίδει και μια λειτουργία, δηλαδή, αν το όλο 
σχήμα δίνει έμφαση στον πομπό, τότε προβάλλεται η συναισθηματική ή βιωματική λειτουργία, 
καθώς εκφράζονται τα συναισθήματα και οι απόψεις του πομπού, εν προκειμένω του συγγραφέα ή 
του ζωγράφου∙ αν το ενδιαφέρον εστιάζεται στα συμφραζόμενα, τότε κυριαρχεί η αναφορική 
λειτουργία, που προσφέρει πληροφορίες για το εξωτερικό πλαίσιο της επικοινωνιακής πράξης, ενώ 
η έμφαση στον κώδικα προϋποθέτει τη μεταγλωσσική λειτουργία με την οποία οι συνομιλητές 
ελέγχουν ή ρυθμίζουν τον κώδικα που χρησιμοποιούν, η εστίαση στο μήνυμα καθαυτό τονίζει την 
ποιητική λειτουργία και τέλος  η προσήλωση στον δέκτη αναφέρεται στη βουλητική ή προθετική 
λειτουργία, δηλαδή στις αντιδράσεις- συναισθηματικές ή διανοητικές του αναγνώστη ή του θεατή 
(Τζιόβας, 1987:199). Στις εικαστικές τέχνες η εικονογραφία ασχολείται με το θέμα ή τη σημασία των 
έργων τέχνης, σε αντιδιαστολή προς τη μορφή τους (Panofsky, 1991:23-56)και ως εκ τούτου 
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αντιστοιχεί στην αναφορική λειτουργία της γλώσσας, ενώ η εικονολογία συνδέεται με τη μορφή 
(σχήματα, χρώματα)και τα μοτίβα, τη σύνθεση και τη δόμηση των στοιχείων, τη συνύπαρξή τους 
στον συνταγματικό άξονα του έργου τέχνης, ως εκ τούτου αντιστοιχεί στην ποιητική και 
μεταγλωσσική λειτουργία. Η διάκριση αυτή μπορεί να είναι κάπως αυθαίρετη, ωστόσο αποτελεί ένα 
μεθοδολογικό σχήμα για τον συσχετισμό γλωσσικών και οπτικών μηνυμάτων.  

 Επειδή οι διάφορες λογοτεχνικές θεωρίες δίνουν περισσότερη έμφαση σε μια από τις 
λειτουργίες και λιγότερο στις υπόλοιπες, θα μπορούσαμε να τις σχηματοποιήσουμε σύμφωνα με το 
διάγραμμα του Jakobson∙ έτσι ο ρομαντισμός τονίζει τη ζωή και την πρόθεση του πομπού, η 
μαρξιστική θεωρεί καίριο το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, η φορμαλιστική ενδιαφέρεται για τη 
φύση της γραφής χωρίς εξωτερικές αναφορές, εστιάζει στο μήνυμα αυτό καθαυτό, η 
στρουκτουραλιστική μελετά τους κώδικες που συνθέτουν το νόημα και η αναγνωστική προβάλλει 
τη σπουδαιότητα του δέκτη στη λογοτεχνική επικοινωνία∙ διαπιστώνουμε πως στον 20ο αιώνα 
παρατηρείται η σταδιακή κίνηση και στροφή προς την αναγνωστική πρόσληψη που ανέκυψε σχετικά 
πρόσφατα στο προσκήνιο (Τζιόβας, 1987: 200), σύμφωνα με την οποία κάθε έργο τέχνης είναι 
ανοιχτό σε κάθε ερμηνεία, ώστε εύλογα να μιλά ο Barthes για θάνατο του συγγραφέα (Barthes, 
2007:137-143). Οι ίδιες διαδικασίες πρόσληψης ισχύουν και στις εικαστικές τέχνες,  καθώς ο θεατής 
είναι αυτός που καλείται να σηματοδοτήσει και να ερμηνεύσει τα έργα τέχνης ανάλογα με τον 
ορίζοντα προσδοκιών του. Έτσι, μολονότι φαινομενικά ο δέκτης στην επικοινωνιακή πράξη με 
οπτικό μήνυμα φαίνεται υποδεέστερος και η επικοινωνία μονόπλευρη, ωστόσο τελικά καθίσταται 
κυρίαρχος.  

 Στην πρόσληψη εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες αφομοίωσης όπως ο κοινωνικός κώδικας, 
που αφορά το πολιτισμικό επίπεδο, την ταξική κατάσταση και τις ιδεολογικές πιέσεις, η επιθυμία και 
η φαντασίωση, που αναφέρονται στα επίπεδα και τους τύπους νευρώσεων (Barthes, 2005:21). Τα 
παραπάνω στοιχεία μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες παραγόντων: από τη μια 
αντικειμενικοί που αφορούν την ιστορική συγκυρία, την κοινωνική και πολιτική κατάσταση, το 
οικονομικό υπόβαθρο και το κληροδοτημένο πολιτισμικό κεφάλαιο, ενώ από την άλλη 
υποκειμενικοί- ψυχολογικοί παράγοντες, εμφανείς στην τέχνη κυρίως από το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα και εξής , που αφορούν τα βιώματα του καλλιτέχνη, τις αναμνήσεις, τις επιθυμίες και τις 
επιδιώξεις του. Επιπλέον η μεταβλητότητα των αναγνώσεων εξαρτάται από τις διαφορετικές γνώσεις 
που επενδύονται στην εικόνα (γνώση πρακτική, εθνική, πολιτισμική, αισθητική), οι οποίες μπορούν 
να ταξινομηθούν, να επανεύρουν μια τυπολογία (Barthes, 2007:54).  

2. Κυρίως μέρος 
Υπάρχουν μηχανισμοί που διέπουν τη θέαση της εικόνας, οι οποίοι δυνητικά παραπέμπουν σε 

μηχανισμούς ταύτισης ή αποστασιοποίησης ανάλογα με αυτούς που συναντάμε στην τέχνη: θέατρο, 
κινηματογράφο (Σβαλίγκου, 2011: 8). Γι' αυτό είναι απαραίτητη η θεώρηση και εποπτεία της 
εικόνας, ως γενικής και αφηρημένης έννοιας, ως εικονικού σημείου, ως τόπου βαθύτερης εξέτασης 
των μορφών, των εκφάνσεων και των απολήξεών της, ως στοιχείου διατύπωσης, διαμόρφωσης και 
αποτύπωσης πολλαπλών εκφάνσεων και σημασιοδοτήσεων στον πολιτισμικό τομέα και ως συνολική 
λειτουργία που διαπραγματεύεται τον κόσμο και δρα ως καταλύτης για την κατανόησή 
του(Σβαλίγκου, 2011: 8).  

Πιο συγκεκριμένα οι τέχνες συμβάλλουν στην αισθητική ευαισθητοποίηση του δέκτη και 
ταυτόχρονα στη διαιώνιση της πολιτιστικής αξίας των έργων τέχνης μέσω της μαθησιακής 
διεργασίας με στόχο την προαγωγή της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα 
συνδέονται με τη γνωστική ανάπτυξη μέσω της συμβολής τους στην παρατήρηση και τη στοχαστική 
εμβάθυνση προσφέροντας γνωστική ευελιξία, ερμηνευτική ικανότητα, φαντασιακή σκέψη και 
αισθητική ανάπτυξη (Μέγα Γ.,2011,39-40). Ο καλλιτέχνης δημιουργεί γέφυρες που ενώνουν, η τέχνη 
δίνει τα μέσα για τη δημιουργία κοινότητας, την ανθρώπινη επαφή, παραχωρεί την ελευθερία όχι 
μόνο να φανταστούμε τα πράγματα, όπως θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, αλλά και τη 
δυνατότητα της ενεργητικής μάθησης (Phillips, 2003:48). Επιστημονικές έρευνες ανακάλυψαν την 
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ύπαρξη κατοπτρικών νευρώνων οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν ένα άτομο εκτελεί μια ενέργεια, 
αισθάνεται ένα συναίσθημα ή βλέπει κάποιο άλλο πρόσωπο να έχει ανάλογη εμπειρία· με άλλα λόγια 
οι κατοπτρικοί νευρώνες αναδεικνύουν τη βιολογική βάση της ενσυναίσθησης  (Jurecic, 2011:10· 
Goleman,2011:160-171).  Η καλλιέργεια του οπτικού πολισμού συμβάλλει στην ευχερή επικοινωνία 
μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, 
διευκολύνει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς τα οπτικά σημαινόμενα παραμένουν σταθερά ενώ 
διαφοροποιείται μόνο  το το γλωσσικό σημαίνον. Με τον τρόπο αυτό ο οπτικός πολιτισμός αποκτά 
οικουμενική και διαχρονική διάσταση. Επιπλέον μια από τις βασικές λειτουργίες του πορτρέτου, πριν 
την ανακάλυψη της φωτογραφίας, ήταν να διατηρεί την ανάμνηση των ανθρώπων και των 
γεγονότων∙ οι σύγχρονοι ζωγράφοι που απεικονίζουν την ανθρώπινη μορφή, το κάνουν για να πουν 
κάτι για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους ανθρώπους, εκφράζοντας μια υποκειμενική στάση. 

Οι άνθρωποι διαθέτουμε εξαρχής τις ικανότητες αντίληψης, συγκίνησης, σκέψης και 
παραγωγής των διαφόρων μορφών τέχνης, οι οποίες λειτουργούν  ταυτόχρονα στα επίπεδα της 
πράξης, της συνείδησης, του ασυνείδητου, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων και των πολιτισμών, 
δημιουργώντας νόημα στον κόμβο του πραγματικού, του πιθανού ακόμη και του απίθανου, 
καθιστώντας παράξενο το σύνηθες και εξημερώνοντας το απρόσμενο∙ από τη μία πλευρά ο 
επιστημονικός τρόπος σκέψης και από την άλλη, η καλλιτεχνική έκφραση είναι δύο μη αμοιβαία 
μεταφράσιμοι κόσμοι που τους έχουμε ανάγκη και τους δύο- το δεξί χέρι της λογικής και το αριστερό 
της διαίσθησης και των συγκινήσεων, από κοινού∙ αν πρόκειται για δύο μη αμοιβαία μεταφράσιμους 
κόσμους, τότε η επιστημονική ή ακόμη και η διεπιστημονική θεώρηση της τέχνης πρέπει να ανα-
γνωρίζει ότι υπάρχουν κάποια όρια περιγραφής και κατανόησης του μαγικού κόσμου της τέχνης, 
ενός κόσμου που εν πολλοίς μας διαφεύγει (Κουγιουμτζάκης κ.ά, 2008:183). Η αντίληψη και τα 
συναισθήματα είναι στενά συνδεδεμένα στην τέχνη∙ αυτό που εκφράζεται καλλιτεχνικά είναι πιθανόν 
να θυμίζει στον θεατή καταστάσεις ή υποκειμενικές του εμπειρίες που συνοδεύονται από 
συγκεκριμένες διαθέσεις ή συναισθήματα ή κάποτε αποδίδουμε σε αισθητικά αντικείμενα ποιότητες 
χαρακτηριστικές του ανθρώπινου είδους∙ από την άλλη οι καλλιτέχνες δημιουργούν έργα με τέτοιους 
τρόπους που θεωρούν ότι εκφράζουν τους εαυτούς τους- για τα οποία οι θεατές αναζητούν πιθανά 
νοήματα, ενώ παράλληλα η ίδια η πολιτισμική πραγματικότητα διαμορφώνει και οριοθετεί σε μεγάλο 
βαθμό τις επιλογές των καλλιτεχνών σε σχέση με τη θεματική, το είδος της αναπαράστασης, το 
φάσμα των συμβόλων και των αλληγοριών που χρησιμοποιούν (Σταματοπούλου, 2008:285 ). 

Η τέχνη λειτουργεί σε πολλά επίπεδα αμφίδρομης φοράς ενεργοποιώντας κιναισθητικές 
προσομοιώσεις- μιμήσεις, οι οποίες ακολουθούνται από συναισθηματικές εμπειρίες και σύνθετη 
γνωστική επεξεργασία∙ και ακριβώς αυτή η δυναμική μείξη λειτουργιών συγκροτεί τον πολυσύνθετο 
και πολυεπίπεδο χαρακτήρα του νοήματος κατά την αισθητική εμπειρία (Σταματοπούλου, 2008:285-
286 ). Η διεργασία της «συμπαθητικής ταύτισης» δεν προϋποθέτει μια γραμμική σχέση μεταξύ της 
αντίληψης της έκφρασης και της συναισθηματικής εμπειρίας, ούτε μεταξύ της αντίληψης και της 
παραγωγής έκφρασης, όπως αυτή διατυπώνεται από θεωρίες που υποστηρίζουν την καθολικότητα 
στην αναγνώριση των συναισθημάτων, δίνοντας έμφαση στην αποκωδικοποίηση των 
συναισθηματικών ποιοτήτων με τρόπο ανακλαστικό και αυτόματο∙ προϋποθέτει μια αντιστοιχία και 
σύγκλιση συναισθημάτων μεταξύ του πομπού και του δέκτη, όπου το συναίσθημα μπορεί να είναι 
αντιστοίχως θετικό (συμπαθητική ευχαρίστηση) ή αρνητικό (συμπάθεια ή συμπόνια)∙ άρα το 
ζητούμενο δεν είναι η πλήρης ταύτιση, αλλά η μέθεξη και μετουσίωση (Σταματοπούλου, 2008:286). 
Ο όρος «εκφραστική αντίληψη» αναφέρεται στην ικανότητα που μπορεί να έχει κάποιος, ώστε να 
βλέπει μια εικόνα ως εκφράζουσα μελαγχολία, χαρά ή άλλες λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν, εύκολα και με σαφήνεια να εκφραστούν με λόγια (Σταματοπούλου, 
2008: 286-287). 

Στην τέχνη η συναισθηματική μετοχή παράγεται με τη διεργασία της «ενσυναίσθησης», η 
οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα συναίσθημα ενσωμάτωσής μας μέσα στον κόσμο της 
εικόνας∙ σύμφωνα με τους ερευνητές υπάρχουν δύο ειδών διεργασίες που θα μπορούσαν να 
εξηγήσουν πώς μέσω της ενσυναίσθησης συγκροτείται η αισθητική απάντηση- εμπειρία: η πρώτη 
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εμπεριέχει αναπαραστάσεις, όταν ο θεατής ανασύρει μνήμες από προηγούμενες συναισθηματικές 
εμπειρίες που σχετίζονται με αυτό που νιώθει ή βλέπει, ενώ η άλλη θα μπορούσε να γίνει καλύτερα 
κατανοητή ως μια τάση να μιμηθούμε κιναισθητικά τις κινήσεις των άλλων∙ η κιναισθητική μίμηση 
με τη σειρά της οδηγεί τον θεατή, μέσω της κιναισθητικής προσομοίωσης, να απολαμβάνει και να 
βιώνει την ίδια συναισθηματική εμπειρία με το άτομο που δραματοποιεί ή τα ίδια συγκινησιακά 
σχήματα όπως αυτά αναδύονται από τη δυναμική συγκρότηση ενός πίνακα σε επίπεδο υφολογικό- 
σε σχέση με χωρο-χρονικές κανονικότητες και ρυθμικότητες (Σταματοπούλου, 2008:290-291 ).  

Η συναισθηματική σφαίρα αποτελεί πεδίο το οποίο μπορεί να χειριστεί κανείς με μεγαλύτερη 
ή μικρότερη επιδεξιότητα και απαιτεί το δικό της μοναδικό σύστημα ικανοτήτων, ενώ το 
συναισθηματικό ταλέντο είναι μια μετα-ικανότητα που καθορίζει τον τρόπο αξιοποίησης 
οποιασδήποτε ικανότητας, ακόμη και της ακατέργαστης ευφυΐας (Goleman, 2011:73). Οι άνθρωποι 
με ανεπτυγμένες συναισθηματικές δεξιότητες είναι πιθανότατα πιο ευτυχισμένοι και 
αποτελεσματικοί στη ζωή τους, καθώς είναι ικανοί να ελέγξουν τις νοητικές εκείνες συνήθειες που 
δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητά τους(Goleman, 2011:73-74). Σ' αυτό συμβάλλει η καλλιτεχνική 
έκφραση ως τρόπος ψυχοθεραπείας, εφόσον μέσα από την ολοκλήρωση της πράξης το άτομο μπορεί 
να οδηγηθεί στην απελευθέρωση και στην κάθαρση (Maslow,2011:210).Έναντι του Αριστοτέλη που 
στην ιεραρχία των ανθρωπίνων ικανοτήτων η λογική είχε την πρωτοκαθεδρία, οι επιστήμονες της 
δυναμικής ψυχολογίας υποστηρίζουν ότι η αυτοπραγμάτωση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω 
της διάνοιας ή της λογικότητας· η αντίληψη του Αριστοτέλη συνδεόταν αναπόφευκτα με την άποψη 
ότι η λογική αντιδιαστέλλεται, παλεύει και βρίσκεται σε σύγκρουση με τη συναισθηματική και 
ενστικτώδη ανθρώπινη φύση· ωστόσο από τη μελέτη της ψυχοπαθολογίας και της ψυχοθεραπείας 
γνωρίζουμε ότι πρέπει να τροποποιήσουμε σημαντικά την εικόνα που έχουμε για τον ψυχολογικό 
οργανισμό, ώστε να σεβόμαστε εξίσου τη λογικότητα, τη συναισθηματικότητα και τη βουλητική ή 
επιθυμητική ενορμητική πλευρά της φύσης του· επιπλέον από τις εμπειρικές μελέτες του υγιούς 
ανθρώπου έχουμε μάθει ότι αυτά δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά συνεργατικά 
συγκροτώντας μια ενιαία και αδιαίρετη ανθρώπινη οντότητα (Maslow,2011:249). Η 
αυτοπραγμάτωση δεν επιτυγχάνεται μόνο με διανοητικές ενέργειες, αλλά με την πραγμάτωση 
ολόκληρης της ανθρώπινης προσωπικότητας που περιλαμβάνει την ενεργό έκφραση όχι μόνο των 
διανοητικών αλλά και συναισθηματικών και ενστικτοειδών ικανοτήτων (Maslow,2011:250). 

Ένας τρόπος να εισχωρήσουμε στην ακινητοποιημένη φρικιαστική εικόνα του ασυνείδητου 
είναι μέσω της τέχνης, η οποία από μόνη της είναι ένας διάμεσος του ασυνείδητου· ο συνειδησιακός 
εγκέφαλος εναρμονίζεται εξαιρετικά με τις συμβολικές έννοιες και με τη διαδικασία που ο Freud 
ονόμασε «πρωταρχική»: τα μηνύματα της μεταφοράς, της αφήγησης, του μύθου, της τέχνης 
χρησιμοποιούνται συχνά ως θεραπεία ψυχικά τραυματισμένων παιδιών· συχνά η τέχνη μπορεί να 
βοηθήσει τα παιδιά να μιλήσουν για μια στιγμή φρίκης, για την οποία διαφορετικά δε θα τολμούσαν 
να εκφραστούν (Goleman, 2011:313).  Οι ισχυρές αναμνήσεις που απασχολούν τα παιδιά 
παρεισφρέουν τόσο στην τέχνη τους όσο και στη σκέψη τους· εξάλλου η ζωγραφική από μόνη της 
αποτελεί θεραπευτική εμπειρία που σηματοδοτεί την έναρξη της επιβολής πάνω στην τραυματική 
εμπειρία (Goleman, 2011:314).  Γενικότερα η τέχνη μπορεί να αποτελέσει μέσο έκφρασης των 
καταπισεμένων κοινωνικών ομάδων, των αναξιοπαθούντων και των κατατρεγμένων  με τρόπο 
κρυπτικό και συμβολικό. Σε επίπεδο καλλιτεχνικό από την Artemisia Gentileschi ως την ως την Frida 
Kahlo και την Cindy Sherman η τέχνη αποτελεί έκφραση καταγγελίας της βίας που υφίστανται οι 
γυναίκες. Έτσι η γυναίκα, θύμα βίας πολιτικής και σεξουαλικής, υπερνικά τη φίμωση, που υφίσταται, 
μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η τέχνη δεν επιφέρει μόνο την κάθαρση των παθημάτων, αλλά 
επίσης μας παρέχει ευχαρίστηση και διασκέδαση· ακόμη συντείνει στην ηθική βελτίωση και 
προκαλεί συναισθήματα· σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η τέχνη συντείνει στην επίτευξη του 
ανώτατου σκοπού του ανθρώπου, που είναι η ευδαιμονία, μέσω αυτού που  ο ίδιος ονόμασε σχόλη 
(Πολιτικά, 1338a13). Η ψυχολογία της τέχνης συνιστά μια θεώρησης της τέχνης, η οποία κατά τον 
20ο αιώνα φαίνεται συχνά να κινείται στην κατεύθυνση της διεπιστημονικής έρευνας με πλήθος 
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προοπτικών και ερευνών (Κουγιουμτζάκης κ.ά, 2008:157).  Η τέχνη είναι ζωτική για την ηθική υγεία, 
γιατί φέρνει στην επιφάνεια, εκφράζει και «καθαίρει» συναισθήματα και ενεργητικότητα, που, αν 
εκφράζονταν  στις συνθήκες της καθημερινής ζωής, ίσως να ήταν βλαβερά∙ η τέχνη μπορεί να 
μεγεθύνει το εύρος της προσωπικής μας ελευθερίας επεκτείνοντας την επίγνωση των επιλογών μας 
σε πράξεις και αλληλεπιδράσεις, πέρα από τις επιλογές της καθημερινής ζωής ταυτόχρονα αυξάνει 
την ανθρώπινη ζωτικότητα μέσα από τη μάθηση μιας πιο έντονης αντίληψης των χρωμάτων, των 
μορφών, των ήχων και των αξιών ενός κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε έχοντας αμυδρή επίγνωση 
των ποιοτήτων αυτών (Κουγιουμτζάκης κ.ά, 2008:156-157).  

Στην τέχνη ο εξπρεσιονισμός μέσω της έκφρασης διαγράφει πορεία από το εσωτερικό προς το 
εξωτερικό, καθώς το υποκείμενο αποτυπώνει τα συναισθήματά του εκφράζοντας μια σχέση 
βουλητική απέναντι στην πραγματικότητα, κάποτε και επιθετική· συνιστά μια τέχνη στρατευμένη, 
που τείνει να επηρεάσει βαθιά την ιστορική κατάσταση θέτοντας το πρόβλημα της ενεργού σχέσης 
με την κοινωνία και συνεπώς της επικοινωνίας (Argan, 2013: 257).  Ο εξπρεσιονισμός είναι η τέχνη 
του ατόμου και είναι η διαμαρτυρία του ενάντια στους περιορισμούς της κοινωνίας (Clark, 
2018:266). Ο εξπρεσιονισμός και ο φοβισμός ως παράλληλα ρεύματα διαμορφώνονται υπό την 
επίδραση των αντιλήψεων του Berxon και του Nietzsche ως προς το θέμα της ύπαρξης: για τον πρώτο 
η συνείδηση είναι η ζωή, ως συνεχής ζωηρή επικοινωνία μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, ενώ 
για τον δεύτερο η συνείδηση νοείται  ως θέληση αγωνιστικής ύπαρξης ενάντια στην ακαμψία των 
λογικών σχημάτων, την αδράνεια του παρελθόντος που καταδυναστεύει το παρόν, την πλήρη άρνηση 
της ιστορίας(Argan, 2013: 258).  Με  χαρακτηριστικά τη χρήση των κραυγαλέων χρωμάτων, την 
παραμόρφωση και την προβολή της ασχήμιας οι εξπρεσιονιστές αποτύπωναν τόσο έντονα τον 
ανθρώπινο πόνο, τη φτώχεια, τη βία και το πάθος ώστε είχαν την τάση να πιστεύουν ότι η προσήλωση 
στην αρμονία και την ομορφιά στην τέχνη ήταν ένδειξη ανειλικρίνειας· ήθελαν να ασχοληθούν με 
τη γυμνή αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης και να εκφράσουν συμπόνια για τον απόκληρο και τον 
άσχημο(Gombrich, 1994:  564,566). 

Ο εξπρεσιονισμός διατυπώνεται ως κραυγή αγωνίας, ως ο πυρετός μιας ζωτικής ορμής, ως 
δραματικότητα της φθοράς, επιθυμία για δράση και κριτική στάση, αλλά ταυτόχρονα και ως 
ψυχολογική κατάπτωση και επιθετικότητα. Μορφολογικοί τρόποι αποτελούν η ένταση του 
χρώματος, ως εκφραστικού φορέα ελευθερίας, η απελευθέρωση του σχεδίου, η ορμητικότητα και η 
εκφραστική αυτονομία και ένας εσωτερικός φωτισμός αποκαλυπτικός της ψυχικής υπόστασης.  
Άλλοτε η πληθωρική παρουσία του φωτός αποτελεί έκρηξη μιας ταραγμένης ψυχής που εμφορείται 
από την ένταση και τη δραματικότητα του πάθους. Ο όρος εξπρεσιονισμός προήλθε αρχικά από τη 
ζωγραφική και αργότερα μόνο χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει ένα λογοτεχνικό φαινόμενο· 
αρχικά δήλωνε την ιδιαίτερη ένταση στην εργασία των ζωγράφων εκείνων που αγωνίζονται να πάνε 
πέρα από τον ιμπρεσιονισμό, πέρα από την παθητική καταγραφή εντυπώσεων, και να αναπτύξουν 
μια περισσότερο βίαιη, περισσότερο ορμητική, ενεργητική δημιουργικότητα· η διάλυση των 
συμβατικών μορφών, η αφηρημένη χρήση των χρωμάτων, η προτεραιότητα της ισχυρής συγκίνησης 
και κυρίως η απομάκρυνση από τη μίμηση προαναγγέλλουν μια νέα συνειδητοποίηση και μια νέα 
προσέγγιση στη ζωγραφική, που η λογοτεχνία θα ακολουθήσει με καθυστέρηση· η ολοένα 
αυξανόμενη ανεξαρτησία της εικόνας, η απόλυτη μεταφορά, η έντονη υποκειμενικότητα του 
δημιουργού, η εμβάθυνση των ακραίων ψυχολογικών καταστάσεων, και ιδιαίτερα η εμφάνιση του 
καλλιτέχνη ως δημιουργού, ως παθιασμένου πυρήνα μιας στοβιλιζόμενης δίνης- όλα αυτά γίνονται 
ολοένα και πιο φανερά, ενώ ταυτόχρονα παραμερίζεται η αντικειμενικότητα των νατουραλιστών και 
η όψη εκείνη του συμβολισμού που διακήρυσσε το δόγμα «η τέχνη για την τέχνη» (Furness, 
1988:13)· η φωνή ή η κραυγή, που απαντά τόσο συχνά στην εξπρεσιονιστική τέχνη, δεν είναι πάντα 
κραυγή χαράς, αλλά μπορεί να είναι κραυγή απόγνωσης και υπαρξιακού τρόμου, όπως απέδειξε ο 
Edvard Munch στην περίφημη λιθογραφία του 1894 (Furness,1988:20, 74).  

Η έμφαση που δόθηκε από τον Nietzsche στην αυτογνωσία, την αυτοεπιβολή και την 
παθιασμένη αυτοπραγμάτωση στάθηκε το κυριότερο στοιχείο που προώθησε την εξπρεσιονιστική 
σκέψη· η έμφαση που έδωσε στον ιδεαλισμό, στη βούληση και στην παθιασμένη έκσταση είχε ως 
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απήχηση την έντονη υποκειμενικότητα που εκφράστηκε από πολλούς εξπρεσιονιστές και την 
αναζήτηση για έναν καινούριο άνθρωπο· κυρίως όμως η λατρεία του Nietzsche για τη 
δημιουργικότητα και τη ζωτική δύναμη ήταν αυτό που επηρέασε βαθύτατα την καινούρια νοοτροπία 
(Furness, 1988:18). Οποιοσδήποτε εξπρεσιονιστικός πίνακας προκαλεί στον θεατή μια σχεδόν 
σωματική αίσθηση: ένας από τους πρώτους ζωγράφους που αποδίδει με εξαιρετική εκφραστική 
δύναμη τα ανησυχητικά και συγκινησιακά βιώματα, με τη βίαιη πινελιά του και τα ρεαλιστικά 
χρώματα, στάθηκε ο Van Gogh αναμεταδίδοντας με το κόκκινο και το κίτρινο το τρομακτικό 
ανθρώπινο πάθος· στη ζωγραφική του γίνεται ολοφάνερο ότι το χρώμα μεταβάλλεται σε αυτόνομο 
στοιχείο που αναμεταδίδει τη δύναμη της συγκίνησης προκαλώντας την ανταπόκριση χωρίς τη 
βοήθεια της συμβατικής μορφής· η εικόνα στον εξπρεσιονισμό δεν είναι η προβολή της 
πραγματικότητας, αλλά μια εσωτερική αλήθεια που εκφράζεται με γραμμές και χρώματα ή 
αντίστοιχα στην ποίηση με τον έντεχνο χειρισμό των λέξεων (Furness, 1988:29). Για τον Kandinsky 
η τέχνη δεν είναι ούτε διακόσμηση, ούτε ψυχαγωγία, ούτε απλός καθρέφτης της φύσης: το κάθε έργο 
τέχνης πρέπει να είναι η εκδήλωση ενός δημιουργικού οράματος και το κάθε χρώμα πρέπει να 
αναμεταδίδει μια συγκινησιακή κατάσταση· τονίζεται μια υπέρμετρη υποκειμενικότητα- ο 
καλλιτέχνης είναι ένας δημιουργός ωθούμενος από μια εσώτερη αναγκαιότητα· ο Kandinsky 
επιχειρεί ακόμη έναν συγκερασμό των αισθήσεων και των μορφών τέχνης, έναν οπτικό μυστικισμό 
(Furness,1988:30).   

Στον 20ο αιώνα με την ανάδυση του μοντερνισμού και της υποκειμενικής έκφρασης η τέχνη 
έχει καταστεί τρόπος εκτόνωσης και αποφόρτισης από το άγχος της καθημερινότητας και η έμφαση 
δίνεται πλέον όχι στο έργο τέχνης καθαυτό, αλλά στη διαδικασία παραγωγής. Η έννοια της κίνησης 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό στη μεταπολεμική Αμερική, καθώς 
συνδυάζει τη βίαιη έκρηξη της ατομικότητας του εξπρεσιονισμού με τον παραμερισμό της 
παραστατικότητας της αφαίρεσης (Χαραλαμπίδης, 1995:10). Συνιστούσε κατάφαση στην έκφραση 
του γενικού, του θεμελιώδους, του οικουμενικού, των μόνιμων μύθων της ανθρωπότητας, στο 
αίσθημα και τον αυθορμητισμό που εκδηλώνεται με προσωπικό τρόπο, στην ανάγκη κατάδυσης τόσο 
στο ατομικό όσο και στο συλλογικό ασυνείδητο (Χαραλαμπίδης,  1995:12).  Η χειρονομία και κατ' 
επέκταση η κίνηση ολόκληρου του σώματος, έχοντας ως αφετηρία το ασυνείδητο, έπαιρνε τη μορφή 
χορογραφικής περιπέτειας· η έμφαση δίνεται στη διαδικασία, στην ίδια την καλλιτεχνική πράξη ως 
μέσο εκτόνωσης της ψυχικής έντασης και όχι στο αποτέλεσμα· πρόδρομος αυτής της μεταφοράς των 
ψυχικών δονήσεων του βαθύτερου ρυθμού της ύπαρξης στο χέρι και από εκεί στον μουσαμά 
θεωρείται ο van Gogh (Χαραλαμπίδης, 1995:18).   

3. Συμπεράσματα 
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η τέχνη αποτελεί μια μορφή επικοινωνίας, 

έναν  κώδικα σημείων αναγνωρίσιμο σε επίπεδο διαχρονικό και οικουμενικό ως έκφραση των 
πανανθρώπινων συναισθημάτων. Η οπτική επικοινωνία μπορεί να λάβει χώρα σε διαφορετικά 
συμφραζόμενα και περιβάλλοντα: σε επίπεδο ατομικό αναδεικνύει τα συναισθήματα, τις αντιλήψεις 
και τον ψυχικό κόσμο του πομπού, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει μορφή 
καταγγελίας, διαμαρτυρίας, πρόσκλησης για εξέγερση σε κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες, 
διαταγής ή εξαγγελίας. Η τέχνη γίνεται μορφή επικοινωνίας όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα 
οπτικά μέσα για να υμνήσουν τις εμπειρίες τους και να τις συμμεριστούν με τους άλλους· αντίθετα 
όταν είναι υπερβολική η αντίληψη της τέχνης ως επικοινωνίας, μπορεί να οδηγήσει στη χρήση των 
οπτικών μορφών με σκοπό την πειθώ ή την προπαγάνδα(Chapman, 1993: 51). Εξάλλου η κατεξοχήν 
τέχνη, η οποία συμβάλλει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, είναι το θέατρο καθώς μέσω της 
δραματοποίησης ο ηθοποιός υποδύεται ρόλους, ενσαρκώνει πρόσωπα και αντίστοιχα ο θεατής βιώνει 
μέσα από τον πλούτο των συναισθημάτων διανοητική και ψυχική κάθαρση. 

Οι εκθέσεις τέχνης χρησιμοποιούνται σε σύνδεση με προγράμματα που αποσκοπούν στην 
επαύξηση της κατανόησης ανάμεσα στα έθνη∙ αυτές οι προσπάθειες στηρίζονται στην υπόθεση ότι 
η θέαση έργων τέχνης ενός έθνους από εκπροσώπους άλλου έθνους  επιφέρει κάποια αποτελέσματα 
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στις αντιλήψεις ή τις συμπεριφορές πέρα από την καθαρά αισθητική πρόσληψη, καθώς επίσης 
αναδύεται το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό των άλλων∙ επιπλέον στερεότυπα που φαίνονταν 
αντιφατικά μ' αυτά που παρουσιάζονται στην τέχνη αίρονται και διαμορφώνονται νέες αντιλήψεις 
(Bower, Sharp, 1956: 221-222).  Η τέχνη συμβάλλει στη διαπολιτισμική επικοινωνία, γιατί αίρονται 
τα προσκόμματα που δημιουργούν οι εθνικές γλώσσες, με αποτέλεσμα να έχει διαχρονική και 
οικουμενική εμβέλεια. Έτσι, εντός ενός ολοένα περισσότερο παγκοσμιοποιημένου κόσμου, η εικόνα 
συνιστά ένα προνομιούχο μέσον για να ξεπεραστούν τα όρια που επιβλήθηκαν από τη 
διαφορετικότητα και την ποικιλία των γλωσσών. 

Είναι φανερή η μετάλλαξη των εικόνων σε αντιληπτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση των 
οπτικών συστημάτων και των τεχνών ή και των τεχνικών μεθόδων. Για τον λόγο αυτό κρίνεται 
αναγκαία η προσέγγιση των νέων τρόπων επικοινωνίας μέσω των εικόνων, εν όψει της σύγχρονης 
διαπολιτισμικότητας ή πολυπολιτισμικότητας, στο πλαίσιο της οποίας οργανώνονται οι διαφορές της 
γλώσσας, των σημειακών συστημάτων και των συμβολισμών, που παραχωρούν τη θέση τους στην 
παντοδυναμία και την ισχυρή εμβέλεια των εικόνων. Μια σημειωτική της εικόνας οφείλει να λάβει 
υπόψη, παράλληλα με τη συμβολή των θεωρητικών απόψεων των σημειολόγων, τα πορίσματα της 
Ρητορικής στον τομέα της επικοινωνιακής ιδιότητας και λειτουργίας της εικόνας, επομένως της 
επικοινωνίας που αποσκοπεί στην πειθώ∙ έτσι υπογραμμίζεται ο καταλυτικός ρόλος της εικόνας στην 
ανάγνωση των μαζικών επικοινωνιών ως ρόλου διαμεσολαβητικού του μηνύματος το οποίο 
παράγουν και μεταδίδουν τα ΜΜΕ καθόσον η επικοινωνία ορίζεται ως η επιρροή που προσπαθεί 
κάποιος να ασκήσει στη διάνοια εκείνου στον οποίο απευθύνεται (Σβαλίγκου, 2011:19). Δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός ότι σε περιόδους κρίσης (πολέμων, επιδημιών, καταστροφών), τα μηνύματα που 
απευθύνουν τα κέντρα εξουσίας προς τους πολίτες είναι κυρίως οπτικά, με αφίσες, που συνήθως 
φιλοτεχνούν καλλιτέχνες, και για τον πρόσθετο λόγο ότι απευθύνονται σε όλο τον λαό, κυρίως στα 
λαϊκά στρώματα στα οποία μέχρι πρόσφατα υπήρχε μεγάλο ποσοστό αναλφάβητων. Και δεδομένου 
ότι η εικόνα είναι το βιβλίο των αγραμμάτων, η πρόσληψή της είναι πιο εύκολη και ευρεία σε σχέση 
με τον λόγο (γραπτό ή προφορικό), γι' αυτό είναι το πιο δραστικό και αποτελεσματικό μέσο στην 
εμπορική διαφήμιση και την πολιτική προπαγάνδα.  
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Περίληψη  
Στην παρούσα εισήγηση εξετάζεται η σημασία της εικόνας στην ανθρώπινη επικοινωνία. Η 

τέχνη ως δημιούργημα του ανθρώπου υπήρξε ο πρωτογενής τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων, 
των σκέψεων και των επιδιώξεων. Διαχρονικά τα οπτικά σημεία συνιστούν κωδικοποιημένα 
μηνύματα με τα οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία, ενώ τα εικαστικά μηνύματα ως συμβολικά 
συστήματα προσεγγίζονται μέσω της μεταφοράς, της αναλογίας, και χάρη στη συναισθηματική τους 
φόρτιση, μέσω της διαίσθησης. Ωστόσο, η τέχνη ως έκφραση του πολιτισμού υπερέχει σε σχέση με 
τη λεκτική επικοινωνία, καθώς τα οπτικά σημεία έχουν οικουμενικό και διαχρονικό χαρακτήρα, 
εφόσον αίρονται οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών εθνικών γλωσσών. Η 
εικόνα αποτελεί εκ φύσεως συστατικό στοιχείο ενός πολυσημικού μηνύματος και γι' αυτό θα πρέπει 
να αναγνωρίσουμε τη δύναμη, συγκρότηση και φύση της. Μολονότι κατά την επικοινωνία το οπτικό 
μήνυμα υστερεί έναντι του γλωσσικού, εφόσον η διαδικασία είναι μονόπλευρη, ωστόσο ο πομπός 
του μηνύματος δέχεται την ανατροφοδότηση ως ολοκλήρωση της επικοινωνιακής πράξης.  

 
Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, τέχνη, ενσυναίσθηση, έκφραση, κώδικας, μήνυμα 

1. Εισαγωγή 
Η τέχνη είτε ιστορικά είτε ηλικιακά  συνδέεται με τη νηπιακή ηλικία της ζωής του ανθρώπου: 

από τις σπηλαιογραφίες της προϊστορικής εποχής μέχρι σήμερα οι εικόνες συνιστούν οπτικά 
μηνύματα που προσφέρουν πληροφορίες, ενώ τα μικρά παιδιά, αντιλαμβανόμενα τον κόσμο, τον 
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αποδίδουν πρώτα με εικόνες κι έπειτα με τον γραπτό λόγο. Ο οπτικός πολιτισμός αποτελεί 
παρακαταθήκη της ανθρώπινης ιστορίας, συντελεστής και δείκτης προόδου της ανθρωπότητας. 
Αξιοποιώντας τη δομή του γλωσσικού σημείου του Ferdinand de Saussure και τη διχοτόμησή του σε 
σημαίνον και σημαινόμενο,  ο Peirce μετατόπισε τη λειτουργία του στον οπτικό πολιτισμό. Κατά τον 
Peirce υπάρχει κάποια συνάφεια ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο· τυπολογικά το σημείο 
αποτελείται από τρία μέρη: την εικόνα (icon), τον «ενδείκτη» (index) και το σύμβολο(symbol)∙ η 
εικόνα συσχετίζει το σημείο με κάτι αναγνωρίσιμο και που μας καλεί να το φανταστούμε, ο ενδείκτης 
μπορεί να περιλαμβάνει το στιλ, την τεχνική , τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συμφραζόμενα 
του έργου, τεκμήρια που σχετίζονται με αυτό, την ανταπόκριση του κοινού και τέλος το σύμβολο  
παράγει νόημα, σημασία με βάση τις συμβατικές σημασίες ως αποτέλεσμα συμφωνίας σε μια 
κοινωνία, και η μελέτη του μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης της εικονογραφικής 
μεθόδου (Λαγόπουλος, Boklund-Λαγοπούλου, 2016:69).   

 Ως πράξη επικοινωνίας η τέχνη υπάγεται τηρουμένων των αναλογιών σε ένα πλαίσιο που 
προσδιορίζεται μεθοδολογικά από ένα γενικό μοντέλο που εισήγαγε ο  Roman Jakobson,  με τους έξι 
παράγοντες να προσδιορίζουν κάθε επικοινωνιακή συνθήκη: στο σχήμα αυτό ο πομπός εκπέμπει ένα 
μήνυμα στον δέκτη, διαδικασία που συντελείται σε κάποιο κοινωνικό ή ρηματικό περίγυρο , που 
συνιστούν τα συμφραζόμενα, με τη χρήση ενός κοινού κώδικα και για τους δύο συντελεστές καθώς 
και μια φυσική ή ψυχολογική σύνδεση (κανάλι) που τους επιτρέπει να επικοινωνήσουν (επαφή)∙ ο 
τελευταίος παράγοντας είναι δυνατόν να παραλειφθεί, όσον αφορά τη λογοτεχνία, γιατί η 
επικοινωνιακή επαφή γίνεται σ' αυτή την περίπτωση κυρίως με τον γραπτό λόγο εκτός από το θέατρο 
(Jakobson, 1971:14-52). Στην περίπτωση των εικαστικών τεχνών πομπός είναι ο ζωγράφος, δέκτης 
ο θεατής, το μήνυμα αποτελεί το ίδιο το έργο τέχνης, κώδικας είναι τα δομικά μέρη του οπτικού 
μηνύματος (γραμμές και χρώματα, σύνθεση), τα συμφραζόμενα αναφέρονται στις συνθήκες 
παραγωγής του ή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής και επαφή συνιστά ο τρόπος μετάδοσης  
του οπτικού μηνύματος, είτε με τη θέαση του ίδιου του έργου τέχνης είτε με τη  φωτογραφική 
αναπαραγωγή του σε έντυπο είτε με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Αντίστοιχα με τη λογοτεχνία, στις 
εικαστικές τέχνες το θέατρο και η Performance στηρίζονται στην άμεση θέαση και πρόσληψη του 
έργου τέχνης και χαρακτηρίζονται από τη φυσική συνύπαρξη πομπού και δέκτη. 

 Ο  Jakobson στους παραπάνω παράγοντες αποδίδει και μια λειτουργία, δηλαδή, αν το όλο 
σχήμα δίνει έμφαση στον πομπό, τότε προβάλλεται η συναισθηματική ή βιωματική λειτουργία, 
καθώς εκφράζονται τα συναισθήματα και οι απόψεις του πομπού, εν προκειμένω του συγγραφέα ή 
του ζωγράφου∙ αν το ενδιαφέρον εστιάζεται στα συμφραζόμενα, τότε κυριαρχεί η αναφορική 
λειτουργία, που προσφέρει πληροφορίες για το εξωτερικό πλαίσιο της επικοινωνιακής πράξης, ενώ 
η έμφαση στον κώδικα προϋποθέτει τη μεταγλωσσική λειτουργία με την οποία οι συνομιλητές 
ελέγχουν ή ρυθμίζουν τον κώδικα που χρησιμοποιούν, η εστίαση στο μήνυμα καθαυτό τονίζει την 
ποιητική λειτουργία και τέλος  η προσήλωση στον δέκτη αναφέρεται στη βουλητική ή προθετική 
λειτουργία, δηλαδή στις αντιδράσεις- συναισθηματικές ή διανοητικές του αναγνώστη ή του θεατή 
(Τζιόβας, 1987:199). Στις εικαστικές τέχνες η εικονογραφία ασχολείται με το θέμα ή τη σημασία των 
έργων τέχνης, σε αντιδιαστολή προς τη μορφή τους (Panofsky, 1991:23-56)και ως εκ τούτου 
αντιστοιχεί στην αναφορική λειτουργία της γλώσσας, ενώ η εικονολογία συνδέεται με τη μορφή 
(σχήματα, χρώματα)και τα μοτίβα, τη σύνθεση και τη δόμηση των στοιχείων, τη συνύπαρξή τους 
στον συνταγματικό άξονα του έργου τέχνης, ως εκ τούτου αντιστοιχεί στην ποιητική και 
μεταγλωσσική λειτουργία. Η διάκριση αυτή μπορεί να είναι κάπως αυθαίρετη, ωστόσο αποτελεί ένα 
μεθοδολογικό σχήμα για τον συσχετισμό γλωσσικών και οπτικών μηνυμάτων.  

 Επειδή οι διάφορες λογοτεχνικές θεωρίες δίνουν περισσότερη έμφαση σε μια από τις 
λειτουργίες και λιγότερο στις υπόλοιπες, θα μπορούσαμε να τις σχηματοποιήσουμε σύμφωνα με το 
διάγραμμα του Jakobson∙ έτσι ο ρομαντισμός τονίζει τη ζωή και την πρόθεση του πομπού, η 
μαρξιστική θεωρεί καίριο το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, η φορμαλιστική ενδιαφέρεται για τη 
φύση της γραφής χωρίς εξωτερικές αναφορές, εστιάζει στο μήνυμα αυτό καθαυτό, η 
στρουκτουραλιστική μελετά τους κώδικες που συνθέτουν το νόημα και η αναγνωστική προβάλλει 
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τη σπουδαιότητα του δέκτη στη λογοτεχνική επικοινωνία∙ διαπιστώνουμε πως στον 20ο αιώνα 
παρατηρείται η σταδιακή κίνηση και στροφή προς την αναγνωστική πρόσληψη που ανέκυψε σχετικά 
πρόσφατα στο προσκήνιο (Τζιόβας, 1987: 200), σύμφωνα με την οποία κάθε έργο τέχνης είναι 
ανοιχτό σε κάθε ερμηνεία, ώστε εύλογα να μιλά ο Barthes για θάνατο του συγγραφέα (Barthes, 
2007:137-143). Οι ίδιες διαδικασίες πρόσληψης ισχύουν και στις εικαστικές τέχνες,  καθώς ο θεατής 
είναι αυτός που καλείται να σηματοδοτήσει και να ερμηνεύσει τα έργα τέχνης ανάλογα με τον 
ορίζοντα προσδοκιών του. Έτσι, μολονότι φαινομενικά ο δέκτης στην επικοινωνιακή πράξη με 
οπτικό μήνυμα φαίνεται υποδεέστερος και η επικοινωνία μονόπλευρη, ωστόσο τελικά καθίσταται 
κυρίαρχος.  

 Στην πρόσληψη εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες αφομοίωσης όπως ο κοινωνικός κώδικας, 
που αφορά το πολιτισμικό επίπεδο, την ταξική κατάσταση και τις ιδεολογικές πιέσεις, η επιθυμία και 
η φαντασίωση, που αναφέρονται στα επίπεδα και τους τύπους νευρώσεων (Barthes, 2005:21). Τα 
παραπάνω στοιχεία μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες παραγόντων: από τη μια 
αντικειμενικοί που αφορούν την ιστορική συγκυρία, την κοινωνική και πολιτική κατάσταση, το 
οικονομικό υπόβαθρο και το κληροδοτημένο πολιτισμικό κεφάλαιο, ενώ από την άλλη 
υποκειμενικοί- ψυχολογικοί παράγοντες, εμφανείς στην τέχνη κυρίως από το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα και εξής , που αφορούν τα βιώματα του καλλιτέχνη, τις αναμνήσεις, τις επιθυμίες και τις 
επιδιώξεις του. Επιπλέον η μεταβλητότητα των αναγνώσεων εξαρτάται από τις διαφορετικές γνώσεις 
που επενδύονται στην εικόνα (γνώση πρακτική, εθνική, πολιτισμική, αισθητική), οι οποίες μπορούν 
να ταξινομηθούν, να επανεύρουν μια τυπολογία (Barthes, 2007:54).  

2. Κυρίως μέρος 
Υπάρχουν μηχανισμοί που διέπουν τη θέαση της εικόνας, οι οποίοι δυνητικά παραπέμπουν σε 

μηχανισμούς ταύτισης ή αποστασιοποίησης ανάλογα με αυτούς που συναντάμε στην τέχνη: θέατρο, 
κινηματογράφο (Σβαλίγκου, 2011: 8). Γι' αυτό είναι απαραίτητη η θεώρηση και εποπτεία της 
εικόνας, ως γενικής και αφηρημένης έννοιας, ως εικονικού σημείου, ως τόπου βαθύτερης εξέτασης 
των μορφών, των εκφάνσεων και των απολήξεών της, ως στοιχείου διατύπωσης, διαμόρφωσης και 
αποτύπωσης πολλαπλών εκφάνσεων και σημασιοδοτήσεων στον πολιτισμικό τομέα και ως συνολική 
λειτουργία που διαπραγματεύεται τον κόσμο και δρα ως καταλύτης για την κατανόησή 
του(Σβαλίγκου, 2011: 8).  

Πιο συγκεκριμένα οι τέχνες συμβάλλουν στην αισθητική ευαισθητοποίηση του δέκτη και 
ταυτόχρονα στη διαιώνιση της πολιτιστικής αξίας των έργων τέχνης μέσω της μαθησιακής 
διεργασίας με στόχο την προαγωγή της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα 
συνδέονται με τη γνωστική ανάπτυξη μέσω της συμβολής τους στην παρατήρηση και τη στοχαστική 
εμβάθυνση προσφέροντας γνωστική ευελιξία, ερμηνευτική ικανότητα, φαντασιακή σκέψη και 
αισθητική ανάπτυξη (Μέγα Γ.,2011,39-40). Ο καλλιτέχνης δημιουργεί γέφυρες που ενώνουν, η τέχνη 
δίνει τα μέσα για τη δημιουργία κοινότητας, την ανθρώπινη επαφή, παραχωρεί την ελευθερία όχι 
μόνο να φανταστούμε τα πράγματα, όπως θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, αλλά και τη 
δυνατότητα της ενεργητικής μάθησης (Phillips, 2003:48). Επιστημονικές έρευνες ανακάλυψαν την 
ύπαρξη κατοπτρικών νευρώνων οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν ένα άτομο εκτελεί μια ενέργεια, 
αισθάνεται ένα συναίσθημα ή βλέπει κάποιο άλλο πρόσωπο να έχει ανάλογη εμπειρία· με άλλα λόγια 
οι κατοπτρικοί νευρώνες αναδεικνύουν τη βιολογική βάση της ενσυναίσθησης  (Jurecic, 2011:10· 
Goleman,2011:160-171).  Η καλλιέργεια του οπτικού πολισμού συμβάλλει στην ευχερή επικοινωνία 
μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, 
διευκολύνει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς τα οπτικά σημαινόμενα παραμένουν σταθερά ενώ 
διαφοροποιείται μόνο  το το γλωσσικό σημαίνον. Με τον τρόπο αυτό ο οπτικός πολιτισμός αποκτά 
οικουμενική και διαχρονική διάσταση. Επιπλέον μια από τις βασικές λειτουργίες του πορτρέτου, πριν 
την ανακάλυψη της φωτογραφίας, ήταν να διατηρεί την ανάμνηση των ανθρώπων και των 
γεγονότων∙ οι σύγχρονοι ζωγράφοι που απεικονίζουν την ανθρώπινη μορφή, το κάνουν για να πουν 
κάτι για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους ανθρώπους, εκφράζοντας μια υποκειμενική στάση. 



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

440 

Οι άνθρωποι διαθέτουμε εξαρχής τις ικανότητες αντίληψης, συγκίνησης, σκέψης και 
παραγωγής των διαφόρων μορφών τέχνης, οι οποίες λειτουργούν  ταυτόχρονα στα επίπεδα της 
πράξης, της συνείδησης, του ασυνείδητου, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων και των πολιτισμών, 
δημιουργώντας νόημα στον κόμβο του πραγματικού, του πιθανού ακόμη και του απίθανου, 
καθιστώντας παράξενο το σύνηθες και εξημερώνοντας το απρόσμενο∙ από τη μία πλευρά ο 
επιστημονικός τρόπος σκέψης και από την άλλη, η καλλιτεχνική έκφραση είναι δύο μη αμοιβαία 
μεταφράσιμοι κόσμοι που τους έχουμε ανάγκη και τους δύο- το δεξί χέρι της λογικής και το αριστερό 
της διαίσθησης και των συγκινήσεων, από κοινού∙ αν πρόκειται για δύο μη αμοιβαία μεταφράσιμους 
κόσμους, τότε η επιστημονική ή ακόμη και η διεπιστημονική θεώρηση της τέχνης πρέπει να ανα-
γνωρίζει ότι υπάρχουν κάποια όρια περιγραφής και κατανόησης του μαγικού κόσμου της τέχνης, 
ενός κόσμου που εν πολλοίς μας διαφεύγει (Κουγιουμτζάκης κ.ά, 2008:183).   Η αντίληψη και τα 
συναισθήματα είναι στενά συνδεδεμένα στην τέχνη∙ αυτό που εκφράζεται καλλιτεχνικά είναι πιθανόν 
να θυμίζει στον θεατή καταστάσεις ή υποκειμενικές του εμπειρίες που συνοδεύονται από 
συγκεκριμένες διαθέσεις ή συναισθήματα ή κάποτε αποδίδουμε σε αισθητικά αντικείμενα ποιότητες 
χαρακτηριστικές του ανθρώπινου είδους∙ από την άλλη οι καλλιτέχνες δημιουργούν έργα με τέτοιους 
τρόπους που θεωρούν ότι εκφράζουν τους εαυτούς τους- για τα οποία οι θεατές αναζητούν πιθανά 
νοήματα, ενώ παράλληλα η ίδια η πολιτισμική πραγματικότητα διαμορφώνει και οριοθετεί σε μεγάλο 
βαθμό τις επιλογές των καλλιτεχνών σε σχέση με τη θεματική, το είδος της αναπαράστασης, το 
φάσμα των συμβόλων και των αλληγοριών που χρησιμοποιούν (Σταματοπούλου, 2008:285 ). 

Η τέχνη λειτουργεί σε πολλά επίπεδα αμφίδρομης φοράς ενεργοποιώντας κιναισθητικές 
προσομοιώσεις- μιμήσεις, οι οποίες ακολουθούνται από συναισθηματικές εμπειρίες και σύνθετη 
γνωστική επεξεργασία∙ και ακριβώς αυτή η δυναμική μείξη λειτουργιών συγκροτεί τον πολυσύνθετο 
και πολυεπίπεδο χαρακτήρα του νοήματος κατά την αισθητική εμπειρία (Σταματοπούλου, 2008:285-
286 ). Η διεργασία της «συμπαθητικής ταύτισης» δεν προϋποθέτει μια γραμμική σχέση μεταξύ της 
αντίληψης της έκφρασης και της συναισθηματικής εμπειρίας, ούτε μεταξύ της αντίληψης και της 
παραγωγής έκφρασης, όπως αυτή διατυπώνεται από θεωρίες που υποστηρίζουν την καθολικότητα 
στην αναγνώριση των συναισθημάτων, δίνοντας έμφαση στην αποκωδικοποίηση των 
συναισθηματικών ποιοτήτων με τρόπο ανακλαστικό και αυτόματο∙ προϋποθέτει μια αντιστοιχία και 
σύγκλιση συναισθημάτων μεταξύ του πομπού και του δέκτη, όπου το συναίσθημα μπορεί να είναι 
αντιστοίχως θετικό (συμπαθητική ευχαρίστηση) ή αρνητικό (συμπάθεια ή συμπόνια)∙ άρα το 
ζητούμενο δεν είναι η πλήρης ταύτιση, αλλά η μέθεξη και μετουσίωση (Σταματοπούλου, 2008:286). 
Ο όρος «εκφραστική αντίληψη» αναφέρεται στην ικανότητα που μπορεί να έχει κάποιος, ώστε να 
βλέπει μια εικόνα ως εκφράζουσα μελαγχολία, χαρά ή άλλες λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν, εύκολα και με σαφήνεια να εκφραστούν με λόγια (Σταματοπούλου, 
2008: 286-287). 

Στην τέχνη η συναισθηματική μετοχή παράγεται με τη διεργασία της «ενσυναίσθησης», η 
οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα συναίσθημα ενσωμάτωσής μας μέσα στον κόσμο της 
εικόνας∙ σύμφωνα με τους ερευνητές υπάρχουν δύο ειδών διεργασίες που θα μπορούσαν να 
εξηγήσουν πώς μέσω της ενσυναίσθησης συγκροτείται η αισθητική απάντηση- εμπειρία: η πρώτη 
εμπεριέχει αναπαραστάσεις, όταν ο θεατής ανασύρει μνήμες από προηγούμενες συναισθηματικές 
εμπειρίες που σχετίζονται με αυτό που νιώθει ή βλέπει, ενώ η άλλη θα μπορούσε να γίνει καλύτερα 
κατανοητή ως μια τάση να μιμηθούμε κιναισθητικά τις κινήσεις των άλλων∙ η κιναισθητική μίμηση 
με τη σειρά της οδηγεί τον θεατή, μέσω της κιναισθητικής προσομοίωσης, να απολαμβάνει και να 
βιώνει την ίδια συναισθηματική εμπειρία με το άτομο που δραματοποιεί ή τα ίδια συγκινησιακά 
σχήματα όπως αυτά αναδύονται από τη δυναμική συγκρότηση ενός πίνακα σε επίπεδο υφολογικό- 
σε σχέση με χωρο-χρονικές κανονικότητες και ρυθμικότητες (Σταματοπούλου, 2008:290-291 ).  

Η συναισθηματική σφαίρα αποτελεί πεδίο το οποίο μπορεί να χειριστεί κανείς με μεγαλύτερη 
ή μικρότερη επιδεξιότητα και απαιτεί το δικό της μοναδικό σύστημα ικανοτήτων, ενώ το 
συναισθηματικό ταλέντο είναι μια μετα-ικανότητα που καθορίζει τον τρόπο αξιοποίησης 
οποιασδήποτε ικανότητας, ακόμη και της ακατέργαστης ευφυΐας (Goleman, 2011:73). Οι άνθρωποι 
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με ανεπτυγμένες συναισθηματικές δεξιότητες είναι πιθανότατα πιο ευτυχισμένοι και 
αποτελεσματικοί στη ζωή τους, καθώς είναι ικανοί να ελέγξουν τις νοητικές εκείνες συνήθειες που 
δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητά τους(Goleman, 2011:73-74). Σ' αυτό συμβάλλει η καλλιτεχνική 
έκφραση ως τρόπος ψυχοθεραπείας, εφόσον μέσα από την ολοκλήρωση της πράξης το άτομο μπορεί 
να οδηγηθεί στην απελευθέρωση και στην κάθαρση (Maslow,2011:210).Έναντι του Αριστοτέλη που 
στην ιεραρχία των ανθρωπίνων ικανοτήτων η λογική είχε την πρωτοκαθεδρία, οι επιστήμονες της 
δυναμικής ψυχολογίας υποστηρίζουν ότι η αυτοπραγμάτωση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω 
της διάνοιας ή της λογικότητας· η αντίληψη του Αριστοτέλη συνδεόταν αναπόφευκτα με την άποψη 
ότι η λογική αντιδιαστέλλεται, παλεύει και βρίσκεται σε σύγκρουση με τη συναισθηματική και 
ενστικτώδη ανθρώπινη φύση· ωστόσο από τη μελέτη της ψυχοπαθολογίας και της ψυχοθεραπείας 
γνωρίζουμε ότι πρέπει να τροποποιήσουμε σημαντικά την εικόνα που έχουμε για τον ψυχολογικό 
οργανισμό, ώστε να σεβόμαστε εξίσου τη λογικότητα, τη συναισθηματικότητα και τη βουλητική ή 
επιθυμητική ενορμητική πλευρά της φύσης του· επιπλέον από τις εμπειρικές μελέτες του υγιούς 
ανθρώπου έχουμε μάθει ότι αυτά δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά συνεργατικά 
συγκροτώντας μια ενιαία και αδιαίρετη ανθρώπινη οντότητα (Maslow,2011:249). Η 
αυτοπραγμάτωση δεν επιτυγχάνεται μόνο με διανοητικές ενέργειες, αλλά με την πραγμάτωση 
ολόκληρης της ανθρώπινης προσωπικότητας που περιλαμβάνει την ενεργό έκφραση όχι μόνο των 
διανοητικών αλλά και συναισθηματικών και ενστικτοειδών ικανοτήτων (Maslow,2011:250). 

Ένας τρόπος να εισχωρήσουμε στην ακινητοποιημένη φρικιαστική εικόνα του ασυνείδητου 
είναι μέσω της τέχνης, η οποία από μόνη της είναι ένας διάμεσος του ασυνείδητου· ο συνειδησιακός 
εγκέφαλος εναρμονίζεται εξαιρετικά με τις συμβολικές έννοιες και με τη διαδικασία που ο Freud 
ονόμασε «πρωταρχική»: τα μηνύματα της μεταφοράς, της αφήγησης, του μύθου, της τέχνης 
χρησιμοποιούνται συχνά ως θεραπεία ψυχικά τραυματισμένων παιδιών· συχνά η τέχνη μπορεί να 
βοηθήσει τα παιδιά να μιλήσουν για μια στιγμή φρίκης, για την οποία διαφορετικά δε θα τολμούσαν 
να εκφραστούν (Goleman, 2011:313).  Οι ισχυρές αναμνήσεις που απασχολούν τα παιδιά 
παρεισφρέουν τόσο στην τέχνη τους όσο και στη σκέψη τους· εξάλλου η ζωγραφική από μόνη της 
αποτελεί θεραπευτική εμπειρία που σηματοδοτεί την έναρξη της επιβολής πάνω στην τραυματική 
εμπειρία (Goleman, 2011:314).  Γενικότερα η τέχνη μπορεί να αποτελέσει μέσο έκφρασης των 
καταπισεμένων κοινωνικών ομάδων, των αναξιοπαθούντων και των κατατρεγμένων  με τρόπο 
κρυπτικό και συμβολικό. Σε επίπεδο καλλιτεχνικό από την Artemisia Gentileschi ως την ως την Frida 
Kahlo και την Cindy Sherman η τέχνη αποτελεί έκφραση καταγγελίας της βίας που υφίστανται οι 
γυναίκες. Έτσι η γυναίκα, θύμα βίας πολιτικής και σεξουαλικής, υπερνικά τη φίμωση, που υφίσταται, 
μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η τέχνη δεν επιφέρει μόνο την κάθαρση των παθημάτων, αλλά 
επίσης μας παρέχει ευχαρίστηση και διασκέδαση· ακόμη συντείνει στην ηθική βελτίωση και 
προκαλεί συναισθήματα· σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η τέχνη συντείνει στην επίτευξη του 
ανώτατου σκοπού του ανθρώπου, που είναι η ευδαιμονία, μέσω αυτού που  ο ίδιος ονόμασε σχόλη 
(Πολιτικά, 1338a13). Η ψυχολογία της τέχνης συνιστά μια θεώρησης της τέχνης, η οποία κατά τον 
20ο αιώνα φαίνεται συχνά να κινείται στην κατεύθυνση της διεπιστημονικής έρευνας με πλήθος 
προοπτικών και ερευνών (Κουγιουμτζάκης κ.ά, 2008:157).    Η τέχνη είναι ζωτική για την ηθική 
υγεία, γιατί φέρνει στην επιφάνεια, εκφράζει και «καθαίρει» συναισθήματα και ενεργητικότητα, που, 
αν εκφράζονταν  στις συνθήκες της καθημερινής ζωής, ίσως να ήταν βλαβερά∙ η τέχνη μπορεί να 
μεγεθύνει το εύρος της προσωπικής μας ελευθερίας επεκτείνοντας την επίγνωση των επιλογών μας 
σε πράξεις και αλληλεπιδράσεις, πέρα από τις επιλογές της καθημερινής ζωής ταυτόχρονα αυξάνει 
την ανθρώπινη ζωτικότητα μέσα από τη μάθηση μιας πιο έντονης αντίληψης των χρωμάτων, των 
μορφών, των ήχων και των αξιών ενός κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε έχοντας αμυδρή επίγνωση 
των ποιοτήτων αυτών (Κουγιουμτζάκης κ.ά, 2008:156-157).  

Στην τέχνη ο εξπρεσιονισμός μέσω της έκφρασης διαγράφει πορεία από το εσωτερικό προς το 
εξωτερικό, καθώς το υποκείμενο αποτυπώνει τα συναισθήματά του εκφράζοντας μια σχέση 
βουλητική απέναντι στην πραγματικότητα, κάποτε και επιθετική· συνιστά μια τέχνη στρατευμένη, 
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που τείνει να επηρεάσει βαθιά την ιστορική κατάσταση θέτοντας το πρόβλημα της ενεργού σχέσης 
με την κοινωνία και συνεπώς της επικοινωνίας (Argan, 2013: 257).  Ο εξπρεσιονισμός είναι η τέχνη 
του ατόμου και είναι η διαμαρτυρία του ενάντια στους περιορισμούς της κοινωνίας (Clark, 
2018:266). Ο εξπρεσιονισμός και ο φοβισμός ως παράλληλα ρεύματα διαμορφώνονται υπό την 
επίδραση των αντιλήψεων του Berxon και του Nietzsche ως προς το θέμα της ύπαρξης: για τον πρώτο 
η συνείδηση είναι η ζωή, ως συνεχής ζωηρή επικοινωνία μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, ενώ 
για τον δεύτερο η συνείδηση νοείται  ως θέληση αγωνιστικής ύπαρξης ενάντια στην ακαμψία των 
λογικών σχημάτων, την αδράνεια του παρελθόντος που καταδυναστεύει το παρόν, την πλήρη άρνηση 
της ιστορίας(Argan, 2013: 258).  Με  χαρακτηριστικά τη χρήση των κραυγαλέων χρωμάτων, την 
παραμόρφωση και την προβολή της ασχήμιας οι εξπρεσιονιστές αποτύπωναν τόσο έντονα τον 
ανθρώπινο πόνο, τη φτώχεια, τη βία και το πάθος ώστε είχαν την τάση να πιστεύουν ότι η προσήλωση 
στην αρμονία και την ομορφιά στην τέχνη ήταν ένδειξη ανειλικρίνειας· ήθελαν να ασχοληθούν με 
τη γυμνή αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης και να εκφράσουν συμπόνια για τον απόκληρο και τον 
άσχημο(Gombrich, 1994:  564,566). 

Ο εξπρεσιονισμός διατυπώνεται ως κραυγή αγωνίας, ως ο πυρετός μιας ζωτικής ορμής, ως 
δραματικότητα της φθοράς, επιθυμία για δράση και κριτική στάση, αλλά ταυτόχρονα και ως 
ψυχολογική κατάπτωση και επιθετικότητα. Μορφολογικοί τρόποι αποτελούν η ένταση του 
χρώματος, ως εκφραστικού φορέα ελευθερίας,   η απελευθέρωση του σχεδίου, η ορμητικότητα και η 
εκφραστική αυτονομία και ένας εσωτερικός φωτισμός αποκαλυπτικός της ψυχικής υπόστασης.  
Άλλοτε η πληθωρική παρουσία του φωτός αποτελεί έκρηξη μιας ταραγμένης ψυχής που εμφορείται 
από την ένταση και τη δραματικότητα του πάθους. Ο όρος εξπρεσιονισμός προήλθε αρχικά από τη 
ζωγραφική και αργότερα μόνο χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει ένα λογοτεχνικό φαινόμενο· 
αρχικά δήλωνε την ιδιαίτερη ένταση στην εργασία των ζωγράφων εκείνων που αγωνίζονται να πάνε 
πέρα από τον ιμπρεσιονισμό, πέρα από την παθητική καταγραφή εντυπώσεων, και να αναπτύξουν 
μια περισσότερο βίαιη, περισσότερο ορμητική, ενεργητική δημιουργικότητα· η διάλυση των 
συμβατικών μορφών, η αφηρημένη χρήση των χρωμάτων, η προτεραιότητα της ισχυρής συγκίνησης 
και κυρίως η απομάκρυνση από τη μίμηση προαναγγέλλουν μια νέα συνειδητοποίηση και μια νέα 
προσέγγιση στη ζωγραφική, που η λογοτεχνία θα ακολουθήσει με καθυστέρηση· η ολοένα 
αυξανόμενη ανεξαρτησία της εικόνας, η απόλυτη μεταφορά, η έντονη υποκειμενικότητα του 
δημιουργού, η εμβάθυνση των ακραίων ψυχολογικών καταστάσεων, και ιδιαίτερα η εμφάνιση του 
καλλιτέχνη ως δημιουργού, ως παθιασμένου πυρήνα μιας στοβιλιζόμενης δίνης- όλα αυτά γίνονται 
ολοένα και πιο φανερά, ενώ ταυτόχρονα παραμερίζεται η αντικειμενικότητα των νατουραλιστών και 
η όψη εκείνη του συμβολισμού που διακήρυσσε το δόγμα «η τέχνη για την τέχνη» (Furness, 
1988:13)· η φωνή ή η κραυγή, που απαντά τόσο συχνά στην εξπρεσιονιστική τέχνη, δεν είναι πάντα 
κραυγή χαράς, αλλά μπορεί να είναι κραυγή απόγνωσης και υπαρξιακού τρόμου, όπως απέδειξε ο 
Edvard Munch στην περίφημη λιθογραφία του 1894 (Furness,1988:20, 74).  

Η έμφαση που δόθηκε από τον Nietzsche στην αυτογνωσία, την αυτοεπιβολή και την 
παθιασμένη αυτοπραγμάτωση στάθηκε το κυριότερο στοιχείο που προώθησε την εξπρεσιονιστική 
σκέψη· η έμφαση που έδωσε στον ιδεαλισμό, στη βούληση και στην παθιασμένη έκσταση είχε ως 
απήχηση την έντονη υποκειμενικότητα που εκφράστηκε από πολλούς εξπρεσιονιστές και την 
αναζήτηση για έναν καινούριο άνθρωπο· κυρίως όμως η λατρεία του Nietzsche για τη 
δημιουργικότητα και τη ζωτική δύναμη ήταν αυτό που επηρέασε βαθύτατα την καινούρια νοοτροπία 
(Furness, 1988:18). Οποιοσδήποτε εξπρεσιονιστικός πίνακας προκαλεί στον θεατή μια σχεδόν 
σωματική αίσθηση: ένας από τους πρώτους ζωγράφους που αποδίδει με εξαιρετική εκφραστική 
δύναμη τα ανησυχητικά και συγκινησιακά βιώματα, με τη βίαιη πινελιά του και τα ρεαλιστικά 
χρώματα, στάθηκε ο Van Gogh αναμεταδίδοντας με το κόκκινο και το κίτρινο το τρομακτικό 
ανθρώπινο πάθος· στη ζωγραφική του γίνεται ολοφάνερο ότι το χρώμα μεταβάλλεται σε αυτόνομο 
στοιχείο που αναμεταδίδει τη δύναμη της συγκίνησης προκαλώντας την ανταπόκριση χωρίς τη 
βοήθεια της συμβατικής μορφής· η εικόνα στον εξπρεσιονισμό δεν είναι η προβολή της 
πραγματικότητας, αλλά μια εσωτερική αλήθεια που εκφράζεται με γραμμές και χρώματα ή 
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αντίστοιχα στην ποίηση με τον έντεχνο χειρισμό των λέξεων (Furness, 1988:29). Για τον Kandinsky 
η τέχνη δεν είναι ούτε διακόσμηση, ούτε ψυχαγωγία, ούτε απλός καθρέφτης της φύσης: το κάθε έργο 
τέχνης πρέπει να είναι η εκδήλωση ενός δημιουργικού οράματος και το κάθε χρώμα πρέπει να 
αναμεταδίδει μια συγκινησιακή κατάσταση· τονίζεται μια υπέρμετρη υποκειμενικότητα- ο 
καλλιτέχνης είναι ένας δημιουργός ωθούμενος από μια εσώτερη αναγκαιότητα· ο Kandinsky 
επιχειρεί ακόμη έναν συγκερασμό των αισθήσεων και των μορφών τέχνης, έναν οπτικό μυστικισμό 
(Furness,1988:30).   

Στον 20ο αιώνα με την ανάδυση του μοντερνισμού και της υποκειμενικής έκφρασης η τέχνη 
έχει καταστεί τρόπος εκτόνωσης και αποφόρτισης από το άγχος της καθημερινότητας και η έμφαση 
δίνεται πλέον όχι στο έργο τέχνης καθαυτό, αλλά στη διαδικασία παραγωγής. Η έννοια της κίνησης 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό στη μεταπολεμική Αμερική, καθώς 
συνδυάζει τη βίαιη έκρηξη της ατομικότητας του εξπρεσιονισμού με τον παραμερισμό της 
παραστατικότητας της αφαίρεσης (Χαραλαμπίδης, 1995:10). Συνιστούσε κατάφαση στην έκφραση 
του γενικού, του θεμελιώδους, του οικουμενικού, των μόνιμων μύθων της ανθρωπότητας, στο 
αίσθημα και τον αυθορμητισμό που εκδηλώνεται με προσωπικό τρόπο, στην ανάγκη κατάδυσης τόσο 
στο ατομικό όσο και στο συλλογικό ασυνείδητο (Χαραλαμπίδης,  1995:12).  Η χειρονομία και κατ' 
επέκταση η κίνηση ολόκληρου του σώματος, έχοντας ως αφετηρία το ασυνείδητο, έπαιρνε τη μορφή 
χορογραφικής περιπέτειας· η έμφαση δίνεται στη διαδικασία, στην ίδια την καλλιτεχνική πράξη ως 
μέσο εκτόνωσης της ψυχικής έντασης και όχι στο αποτέλεσμα· πρόδρομος αυτής της μεταφοράς των 
ψυχικών δονήσεων του βαθύτερου ρυθμού της ύπαρξης στο χέρι και από εκεί στον μουσαμά 
θεωρείται ο van Gogh (Χαραλαμπίδης, 1995:18).   

3. Συμπεράσματα 
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η τέχνη αποτελεί μια μορφή επικοινωνίας, 

έναν  κώδικα σημείων αναγνωρίσιμο σε επίπεδο διαχρονικό και οικουμενικό ως έκφραση των 
πανανθρώπινων συναισθημάτων. Η οπτική επικοινωνία μπορεί να λάβει χώρα σε διαφορετικά 
συμφραζόμενα και περιβάλλοντα: σε επίπεδο ατομικό αναδεικνύει τα συναισθήματα, τις αντιλήψεις 
και τον ψυχικό κόσμο του πομπού, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει μορφή 
καταγγελίας, διαμαρτυρίας, πρόσκλησης για εξέγερση σε κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες, 
διαταγής ή εξαγγελίας. Η τέχνη γίνεται μορφή επικοινωνίας όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα 
οπτικά μέσα για να υμνήσουν τις εμπειρίες τους και να τις συμμεριστούν με τους άλλους· αντίθετα 
όταν είναι υπερβολική η αντίληψη της τέχνης ως επικοινωνίας, μπορεί να οδηγήσει στη χρήση των 
οπτικών μορφών με σκοπό την πειθώ ή την προπαγάνδα(Chapman, 1993: 51). Εξάλλου η κατεξοχήν 
τέχνη, η οποία συμβάλλει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, είναι το θέατρο καθώς μέσω της 
δραματοποίησης ο ηθοποιός υποδύεται ρόλους, ενσαρκώνει πρόσωπα και αντίστοιχα ο θεατής βιώνει 
μέσα από τον πλούτο των συναισθημάτων διανοητική και ψυχική κάθαρση. 

Οι εκθέσεις τέχνης χρησιμοποιούνται σε σύνδεση με προγράμματα που αποσκοπούν στην 
επαύξηση της κατανόησης ανάμεσα στα έθνη∙ αυτές οι προσπάθειες στηρίζονται στην υπόθεση ότι 
η θέαση έργων τέχνης ενός έθνους από εκπροσώπους άλλου έθνους  επιφέρει κάποια αποτελέσματα 
στις αντιλήψεις ή τις συμπεριφορές πέρα από την καθαρά αισθητική πρόσληψη, καθώς επίσης 
αναδύεται το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό των άλλων∙ επιπλέον στερεότυπα που φαίνονταν 
αντιφατικά μ' αυτά που παρουσιάζονται στην τέχνη αίρονται και διαμορφώνονται νέες αντιλήψεις 
(Bower, Sharp, 1956: 221-222).  Η τέχνη συμβάλλει στη διαπολιτισμική επικοινωνία, γιατί αίρονται 
τα προσκόμματα που δημιουργούν οι εθνικές γλώσσες, με αποτέλεσμα να έχει διαχρονική και 
οικουμενική εμβέλεια. Έτσι, εντός ενός ολοένα περισσότερο παγκοσμιοποιημένου κόσμου, η εικόνα 
συνιστά ένα προνομιούχο μέσον για να ξεπεραστούν τα όρια που επιβλήθηκαν από τη 
διαφορετικότητα και την ποικιλία των γλωσσών. 

Είναι φανερή η μετάλλαξη των εικόνων σε αντιληπτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση των 
οπτικών συστημάτων και των τεχνών ή και των τεχνικών μεθόδων. Για τον λόγο αυτό κρίνεται 
αναγκαία η προσέγγιση των νέων τρόπων επικοινωνίας μέσω των εικόνων, εν όψει της σύγχρονης 
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διαπολιτισμικότητας ή πολυπολιτισμικότητας, στο πλαίσιο της οποίας οργανώνονται οι διαφορές της 
γλώσσας, των σημειακών συστημάτων και των συμβολισμών, που παραχωρούν τη θέση τους στην 
παντοδυναμία και την ισχυρή εμβέλεια των εικόνων. Μια σημειωτική της εικόνας οφείλει να λάβει 
υπόψη, παράλληλα με τη συμβολή των θεωρητικών απόψεων των σημειολόγων, τα πορίσματα της 
Ρητορικής στον τομέα της επικοινωνιακής ιδιότητας και λειτουργίας της εικόνας, επομένως της 
επικοινωνίας που αποσκοπεί στην πειθώ∙ έτσι υπογραμμίζεται ο καταλυτικός ρόλος της εικόνας στην 
ανάγνωση των μαζικών επικοινωνιών ως ρόλου διαμεσολαβητικού του μηνύματος το οποίο 
παράγουν και μεταδίδουν τα ΜΜΕ καθόσον η επικοινωνία ορίζεται ως η επιρροή που προσπαθεί 
κάποιος να ασκήσει στη διάνοια εκείνου στον οποίο απευθύνεται (Σβαλίγκου, 2011:19). Δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός ότι σε περιόδους κρίσης (πολέμων, επιδημιών, καταστροφών), τα μηνύματα που 
απευθύνουν τα κέντρα εξουσίας προς τους πολίτες είναι κυρίως οπτικά, με αφίσες, που συνήθως 
φιλοτεχνούν καλλιτέχνες, και για τον πρόσθετο λόγο ότι απευθύνονται σε όλο τον λαό, κυρίως στα 
λαϊκά στρώματα στα οποία μέχρι πρόσφατα υπήρχε μεγάλο ποσοστό αναλφάβητων. Και δεδομένου 
ότι η εικόνα είναι το βιβλίο των αγραμμάτων, η πρόσληψή της είναι πιο εύκολη και ευρεία σε σχέση 
με τον λόγο (γραπτό ή προφορικό), γι' αυτό είναι το πιο δραστικό και αποτελεσματικό μέσο στην 
εμπορική διαφήμιση και την πολιτική προπαγάνδα.  
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EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ: Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Στειακάκης Χρυσοβαλάντης 
Δρ. στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτσμό» (Α.Π.Κ.Υ.) – Ιστορικός Τέχνης 

 

Περίληψη 
Στόχος της παρούσας εισήγησης, είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της αισθητικής της 

πρόσληψης ως μεθοδολογικός προσανατολισμός της ιστορίας της τέχνης και να προσδιοριστεί η 
συμβολή της στον τρόπο προσέγγισης των εικαστικών προϊόντων από τους στοχαστές της τέχνης και 
κατά συνέπεια η επικοινωνία του έργου τέχνης με το κοινό, τον αποδέκτη του, με προέκταση στον 
χώρο της εκπαίδευσης. Η θεωρία της πρόσληψης επιδιώκει να αναβιώσει την ολότητα των ιστορικών 
φαινομένων, δίνοντας στον «εγγενή» θεατή τη θέση που του ανήκει στη διαδικασία της 
καλλιτεχνικής παραγωγής. 

 
Λέξεις κλειδιά: πρόσληψη, υποδοχή, τέχνη, δημιουργός, έργο, θεατής. 

1. Εισαγωγή 
Στον χώρο της ιστορίας της τέχνης συναντά κανείς τους όρους «υποδοχή» και «πρόσληψη» 

του έργου τέχνης, με τον πρώτο να αναφέρεται στη σύγχρονη προς το έργο τεχνοκριτική και τον 
δεύτερο να έχει μια ευρύτερη έννοια. Πρόκειται για την τοποθέτηση του κοινωνικού συνόλου 
απέναντι στα έργα. Μια τοποθέτηση, θετική ή αρνητική, αλλά πάντα διαμεσολαβημένη από τον λόγο 
της τεχνοκριτικής (Στειακάκης, 2013β). Η πρόσληψη του έργου τέχνης «από μια μακροσκοπική και 
μη-ατομική σκοπιά», θα μπορούσε να ταυτιστεί με «τον αγώνα, που έχει ως στόχο την ιδιοποίηση των 
πολιτισμικών προϊόντων από διάφορες κοινωνικές ομάδες και τάξεις» (Χατζηνικολάου, 1994, 390-
391). Ο Γάλλος φιλόσοφος και κοινωνικός επιστήμονας, Pierre Bourdieu (1930-2002), στο έργο του 
La distinction. Critique sociale du jugement (Bourdieu, 1979), κάνει διάκριση στον τρόπο 
πρόσληψης και υποδοχής της τέχνης ανάμεσα στις κατώτερες και στις ανώτερες κοινωνικές ομάδες. 
Οι μεν πρώτες, όπως υποστηρίζει, αναζητούν έναν σκοπό στην τέχνη, σε αντίθεση με τα ανώτερα 
στρώματα όπου το έργο τέχνης προσλαμβάνεται μέσω μιας αποκτημένης παιδείας και 
κατηγοριοποιείται με κριτήριο το στυλ του έργου και το όνομα του καλλιτέχνη (Bourdieu, 1979). 

2. Κυρίως μέρος 

Με εφαρμογή σε ποικίλα επιστημονικά πεδία (Jauss, 1995, 110-136), ο  όρος «αισθητική της 
πρόσληψης» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατεύθυνση στη λογοτεχνική κριτική, που 
διαμορφώθηκε από τους Γερμανούς θεωρητικούς της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και της 
αισθητικής Hans Robert Jauss (1921-1997) και Wolfgang Iser (1926-2007). Πρόκειται για μια 
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κατεύθυνση που εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας στη Δυτική 
Γερμανία, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, δίνοντας 
έμφαση στο σχήμα αναγνώστης – κριτική αντίδραση (Holub, 1998, 110-113. Jauss, 1982, vii. Jauss, 
1995, 12. Στειακάκης, 2013β). Η θεωρία της πρόσληψης προέκυψε όταν ο Jauss έδωσε το 1967 μια 
διάλεξη με τίτλο «Τί είναι και για ποιό λόγο κάποιος μελετά λογοτεχνική ιστορία», ακολουθώντας το 
παράδειγμα του Γερμανού θεατρικού συγγραφέα, ποιητή και ιστορικού, Friedrich Schiller (1759-
1805) o οποίος, στην αυγή της Γαλλικής Επανάστασης, έδωσε μια διάλεξη με τίτλο «Τί είναι και για 
ποιό λόγο κάποιος μελετά παγκόσμια ιστορία», με τη διαφορά ότι ο Jauss αντικατέστησε τη λέξη 
«παγκόσμια», με τη λέξη «λογοτεχνική» (Holub, 1998, 111. Jauss, 1995, 12-13). Ο Jauss, όπως και 
ο Schiller, υποστήριξε ότι «το σήμερα» έχει ανάγκη να ανασκευάσει ζωτικούς κρίκους ανάμεσα στα 
καλλιτεχνικά γεγονότα του παρελθόντος και στις έννοιες του παρόντος.  

Κατά την παραδοσιακή ιστορία της λογοτεχνίας, η ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων 
γινόταν από την οπτική του παραγωγού του έργου, έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Ο Jauss κάνει λόγο 
για διαδικασία κατανάλωσης και  αλληλεπίδραση συγγραφέα-κοινού, αντικαθιστώντας τη 
βιογραφική με την ιστοριογραφική λογοτεχνία. Προτείνει τη συνύπαρξη και σύμπραξη ιστορίας και 
αισθητικής (Jauss, 1970. Jauss, 1987). Η προσέγγισή του συμπληρώνεται από τον Iser, που μελετά 
την αλληλεπίδραση αναγνώστη-κειμένου στο βιβλίο του Der akt des lesens (Iser, 1976). Στόχος του 
είναι να δει το νόημα στο κείμενο ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης αναγνώστη-κειμένου. Ο Iser 
στρέφει τον προσανατολισμό του από το κείμενο ως αντικείμενο στο κείμενο ως δυνατότητα, καθώς 
και από το αποτέλεσμα μιας ανάγνωσης στην πράξη της ανάγνωσης, προβάλλοντας τη λειτουργία 
του αναγνώστη στο κείμενο (Iser, 1976). Έτσι, αντικείμενο της αισθητικής της πρόσληψης, όπως 
τονίζει ο Jauss, είναι η ιστορία της λογοτεχνίας ως γίγνεσθαι στο οποίο μετέχουν ο συγγραφέας, το 
έργο και το κοινό, με αποτέλεσμα το προσλαμβάνον υποκείμενο να βρίσκει την ιστορική του 
δικαίωση (Jauss, 1995, 93).  

Περνώντας από τον χώρο της λογοτεχνίας, στον χώρο της ιστορίας της τέχνης, παρατηρεί 
κανείς ότι η θεωρία της πρόσληψης ενδιαφέρεται για τη λειτουργία του θεατή και τη συμμετοχή του 
στο έργο τέχνης (Kemp, 1995, 304). Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα και οι τρεις μέθοδοι που 
διαμορφώθηκαν, μορφολογική-στυλιστική, εικονολογική-εικονογραφική και μαρξιστική έστρεψαν 
το κέντρο βάρους από τον καλλιτέχνη στο έργο. Ειδικότερα, η μορφολογική-στυλιστική μέθοδος 
επιτρέπει στον θεατή-ερμηνευτή την κατανόηση του καλλιτεχνικού ύφους και των ρυθμών από την 
πολλαπλότητα (όλον) στην ιδιαίτερη ενότητα (μέρος), προχωρώντας σε μια ιστορία της όρασης, 
χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να προσδιορίσει τις αιτίες για τη μεταβολή και εξέλιξη ενός στυλ. Η 
εικονολογική-εικονογραφική μέθοδος εξετάζει την καταγωγή και τη σημασία των μοτίβων στις 
σύγχρονες προς το έργο πηγές, μέσα από μια συγκριτική μελέτη. Η μαρξιστική μέθοδος δίνει έμφαση 
στην υλιστική έννοια της τέχνης και του έργου εν γένει. Χάρη στη μαρξιστική θεωρία, που εστιάζει 
στα σύνολα και στην ερμηνεία του έργου τέχνης μέσα από τα πολιτισμικά συμφραζόμενα παραγωγής 
του, η έννοια του καταναλωτή της καλλιτεχνικής δημιουργίας εισάγεται στο πεδίο της ερμηνείας, 
ανοίγοντας τον δρόμο για μελέτες κοινωνιολογικού τύπου (Άνταλ, 1999, 235-249. - Κωτίδης, 1993, 
51, 54-55, 59-61). Στο όνομα των προωθούμενων νεωτερικών τάσεων, από τη δεκαετία του 1930 και 
εξής, ιστορικοί τέχνης, όπως ο Ούγγρος Arnold Hauser (1892-1978) και ο επίσης Ούγγρος Frederick 
Antal (1887-1954), δίνουν έμφαση στον αγνοημένο παράγοντα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, το 
κοινό, αν και για τον Antal το κοινό έχει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του έργου από ότι για τον 
Hauser. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει το έργο τέχνης ως αντανάκλαση των κοινωνικών εξελίξεων στις 
οποίες παράγεται (Hauser, 1984, τόμος 1-4). Αντίθετα, ο Antal θεωρεί ότι η ιδεολογία της τάξης ή 
της ομάδας είναι βασική αιτία της δημιουργίας του και μόνο όταν εντρυφήσει κανείς στην ιδεολογία 
της κοινωνικής ομάδας που το παράγει και εκείνης που το καταναλώνει, θα μπορέσει να το 
κατανοήσει (Antal, 1948). Η σχέση τέχνης-κοινωνίας απασχολεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1930 
και μετά, ιστορικούς τέχνης όπως ο Άγγλος Herbert Read (1893-1968), ο οποίος εξετάζει τον ρόλο 
και τη λειτουργία της τέχνης στην κοινωνία (Read, 1937). Ο Άγγλος μελετητής Anthony Blunt (1907-
1983) προσπαθεί να σκιαγραφήσει τη σχέση ανάμεσα στα κοινωνικά-πολιτικά γεγονότα, στον τρόπο 
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σκέψης και στις θεωρίες για την τέχνη στην Ιταλία του 15ου και 16ου αιώνα (Blunt, 1939-1940, 138-
141). O Αυστριακός θεωρητικός τέχνης Fritz Saxl (1890-1948) ερμηνεύει τις ρεαλιστικές σκηνές 
μάχης του Aniello Falcone σε σχέση με την κοινωνική θέση και το γούστο των Ναπολιτάνων 
πελατών του καλλιτέχνη στα μέσα του 17ου αιώνα (Saxl, 1939-1940, 70-87). O Αμερικανός ιστορικός 
τέχνης Meyer Shapiro (1904-1996) αποδεικνύει ότι μια ομάδα ριζοσπαστών διανοουμένων με 
συμπάθειες για την Επανάσταση του 1848, ανακαλύπτει και εκτιμά τη λαϊκή τέχνη των κατώτερων 
τάξεων, υποστηρίζοντας ότι η γνώση αυτής της τέχνης επηρέασε τον ρεαλισμό του Γάλλου 
ζωγράφου Gustave Courbet (1819-1877) (Shapiro, 1940, 164-191). Αργότερα, συνδέει τη 
Μεσαιωνική τέχνη με τις θρησκευτικές συγκρούσεις και τις πολιτικές αλλαγές της περιόδου από τον 
7ο έως τον 11ο αιώνα (Shapiro, 1944, 232-245). Ο Ελβετός εκφραστής του λόγου για την τέχνη 
Sigfried Giedion (1888-1968) διερευνά τη σχέση αρχιτεκτονικής και κοινωνικής εξέλιξης στην 
Ευρώπη και στην Αμερική του 19ου και 20ού αιώνα (Giedion, 1941). O Αμερικανός θεωρητικός 
τέχνης Millard Meiss (1904-1975), μελετώντας τα χαρακτηριστικά της τοσκανικής ζωγραφικής του 
14ου αιώνα, τη συνδέει με την οικονομική κρίση του 1340 και τη μετατόπιση της εξουσίας από τους 
τραπεζίτες και τους εμπόρους στις συντεχνίες και στα μικροαστικά στρώματα (Meiss, 1946, 1-16). 
Για τον χαρακτήρα της τέχνης, ως έκφραση των κοινωνικών ομάδων, αλλά και την αναγκαιότητα να 
λαμβάνονται υπόψη οι υλικές και ηθικές αξίες της κοινωνίας στη διαδικασία παραγωγής και 
κατανάλωσης των έργων τέχνης, κάνουν λόγο ιστορικοί τέχνης, όπως ο Αμερικανός Bernard 
Berenson (1865-1959) (Berenson, 1950, 217). Αντίστοιχα, ο Άγγλος μελετητής Francis Haskell 
(1928-2000) αντιμετωπίζει την τέχνη ως το περιεχόμενο της κοινωνίας και σχολιάζει τον ρόλο των 
θεσμών (εκκλησία, κράτος) και των παραγγελιοδοτών που ρυθμίζουν τη σχέση τέχνης-κοινωνίας 
(Haskell, 1962. Haskell, 1993, 217-235). O Γάλλος θεωρητικός Pierre Francastel (1900-1970) 
οριοθετεί ένα ευρύ πεδίο για την κοινωνιολογία της τέχνης, τονίζοντας ότι η τέχνη είναι έκφραση 
κοινωνικών ομάδων (Francastel, 1965, 29-57). Ο Βρετανός ειδικός της τέχνης Timothy James Clark 
(1943), στο βιβλίο του για τον Courbet, συνδέει την τέχνη με την πολιτική της κοινωνίας (Clark, 
1973, 9-20). O Ιταλός εκφραστής του πνεύματος Enrico Castelnuovo (1929-2014) μιλά για 
κοινωνικές τάξεις και διαφορετικότητα μέσα σε αυτές (Castelnuovo, 1987, 60-64). Επίσης, ο 
Έλληνας ιστορικός τέχνης Νίκος Χατζηνικολάου (1938) κάνει λόγο για κοινωνικές τάξεις και 
διευκρινίζει ότι το έργο εκφράζει το «πνεύμα» μιας κοινωνίας, μιας κοινωνικής ομάδας μιας 
συγκεκριμένης κοινωνίας (Χατζηνικολάου, 1982, 13-30). Aπό τους πρώτους θεωρητικούς τέχνης, 
που προχωρούν σε μια εφαρμογή της θεωρίας της πρόσληψης στη μελέτη της τέχνης και των 
προϊόντων της, είναι ο Άγγλος Michael Baxandall (1933-2008). Στο βιβλίο του Painting and 
experience in the 15th century Italy, επισημαίνει ότι η όλη μελέτη επικεντρώνεται στη «συμμετοχή 
του πελάτη στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη ζωγραφική» (Baxandall, 1988, 2). Ο 
Baxandall μελετά την καλλιτεχνική παραγωγή σε σχέση με τις σύγχρονες συνθήκες υποδοχής της 
στη Φλωρεντία, εστιάζοντας στον ρόλο της εκπαίδευσης και της εκκλησίας στη διαμόρφωση των 
αισθητικών κριτηρίων του Φλωρεντινού θεατή της Αναγέννησης. Στον ελληνικό χώρο, μια 
εφαρμογή της θεωρίας της πρόσληψης επιχειρεί ο Νίκος Χατζηνικολάου παρουσιάζοντας την 
επανεκτίμηση του El Greco (Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, 1541-1614) και του έργου του κατά την 
περίοδο από το 1838 έως και το 1912, όπου εντοπίζει μια γενικότερη επαναπρόσληψη του ρεύματος 
του Μανιερισμού, στο όνομα τουα αναδυόμενου μοντερνισμού (Χατζηνικολάου, 1987, 62-69). 
Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι από τη δεκαετία του 1930 και μετά, όταν αρχίζει να γίνεται λόγος για 
κοινωνική ιστορία της τέχνης, μια μεγάλη μερίδα ιστορικών τέχνης συνδέει το έργο με την κοινωνία, 
τις κοινωνικές ομάδες, τις τάξεις και τα σύνολα, ερμηνεύοντάς το μέσα από τις αντιδράσεις-
τοποθετήσεις των εκάστοτε θεατών που το προσλαμβάνουν (Carroll, 2000, 196. Neil, 1999, 68. Petts, 
2000, 64). Έτσι, σταδιακά, παρατηρείται μια υποτίμηση του ρόλου του δημιουργού, που πρέπει να 
ιδωθεί στο πλαίσιο της κρίσης του υποκειμένου και της μετάβασης σε μια πλουραλιστική 
σχετικότητα (Στειακάκης, 2013β).  

Ωστόσο, από τη στιγμή που η επιστήμη της ψυχολογίας κερδίζει έδαφος, από τη δεκαετία του 
1960 και μετά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της τρέχουσας κοινωνικής πραγματικότητας, 
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πολλοί θέτουν μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αισθητική της πρόσληψης και στην 
ψυχολογία της πρόσληψης (Kemp, 1995, 306). Τόσο η μια όσο και η άλλη, δέχονται τον διάλογο 
έργου-αποδέκτη, με τη διαφορά ότι η ψυχολογία της πρόσληψης αντιλαμβάνεται τη σχέση έργου-
αποδέκτη ως μια ψυχολογική σχέση, υπονοώντας έναν αφηρημένο δέκτη, ενώ η αισθητική της 
πρόσληψης θέλει την όλη διαδικασία να απορρέει από ορισμένες κοινωνικές, ιδεολογικές συνθήκες 
(Στειακάκης, 2013β). Η ψυχολογία της πρόσληψης, επηρεάζεται από τις ιδέες του Αυστριακού 
ιστορικού τέχνης, Ernst Gombrich (1909-2001), που αντιλαμβάνεται ότι ο παράγων κοινό είναι 
ρευστός και προσδιορίζεται από τις ατομικές ψυχολογίες των υποκειμένων του. Έτσι, εστιάζει στη 
μελέτη του κοινού, στις αντιδράσεις του και στις αιτίες που τις γεννούν, εισάγοντας στη μελέτη του 
κοινού, ως παράγοντα διαμόρφωσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τους όρους «ορίζοντας 
προσδοκίας» και «ψυχολογικός προσανατολισμός», τους οποίους και ταυτίζει (Κωτίδης, 1993, 51-
52). Με τον όρο «ορίζοντας προσδοκίας» ο Gombrich, εννοεί τους κώδικες που ο εκάστοτε 
αποδέκτης έχει διαμορφώσει για να επικοινωνεί με την καλλιτεχνική δημιουργία (Gombrich, 1995, 
78-81). Ο ορίζοντας προσδοκίας αναφέρεται σε ένα σύνολο προδιαθέσεων του κοινού απέναντι στο 
έργο τέχνης, που υπαγορεύονται από τις κατεστημένες αντιλήψεις για την τέχνη, οι οποίες έχουν 
διαμορφωθεί από την εμπειρία της πρόσληψης στο παρελθόν (Στειακάκης, 2013β). Αυτός ο 
ορίζοντας προσδοκίας μπορεί να μεταστραφεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις εκάστοτε 
κοινωνικές επιβολές, επιτρέποντας την πρόσληψη νέων μορφών τέχνης ή την επανεκτίμηση 
παλαιότερων αισθητικών αξιών. Κατά αναλογία με τον ψυχολογικό (Εsarpit, 1972, 134-135. Neil, 
1999, 68), μπορεί να προσδιοριστεί και ο κοινωνικός ορίζοντας προσδοκίας. Πρόκειται για την 
κοινωνικο-ιστορική κατάσταση τη στιγμή της πρόσληψης του έργου. Αφορά το σύνολο των ατόμων 
και όχι μεμονωμένα άτομα. Ουσιαστικά, έχει να κάνει με το τί περιμένει το κοινό από το έργο, με τις 
προσδοκίες, που καθορίζονται και από το στυλ του ιδίου του έργου, αλλά και την προϋπάρχουσα 
παράδοση. Ο ορίζοντας προσδοκίας, εκφράζει την ιστορική συγκυρία της δημιουργίας του έργου και 
της ανάγνωσής του στον χρόνο, καθώς και τις πολιτισμικές και τις κοινωνικές καταβολές του 
εκάστοτε δέκτη-παραλήπτη, με αποτέλεσμα να συνδέεται άμεσα με τη θεωρία της πρόσληψης 
(Στειακάκης, 2013β).  

Βασικός στόχος της θεωρίας της πρόσληψης – από την εμφάνισή της, τη δεκαετία του 1960 
και εξής – είναι να αποκαταστήσει το αρχικό περιβάλλον του έργου τέχνης, τις αρχικές συνθήκες 
πρόσληψής του, αναβιώνοντας την ολότητα των ιστορικών φαινομένων (Kemp, 1995, 308-310). Για 
αυτού του είδους την ολότητα μιλά ο Jauss, τονίζοντας την αναγκαιότητα σύνδεσης παρόντος-
παρελθόντος, προσδεμένη στον ιστορικό ορίζοντα του ερμηνευτή (Jauss, 1995, 11, 104, 107. Ηolub, 
1998, 111). Σύμφωνα με τον Jauss, το νόημα του έργου προκύπτει από τη διαμεσολάβηση δύο 
οριζόντων, του ορίζοντα προσδοκίας (πρωτογενής κώδικας), που προδιαγράφει το έργο, καθώς και 
του ορίζοντα εμπειρίας (δευτερογενής κώδικας), τον οποίο προσκομίζει ο παραλήπτης (Jauss, 1995, 
94), με αποτέλεσμα η «τρίτη εξουσία» (Κάλφας, 1990, 22), το κοινό, να παίζει καταλυτικό ρόλο στην 
επικοινωνιακή διαδικασία (Jauss, 1982, 18-19. Jauss, 1995, 51). Το νόημα του έργου κινείται 
ανάμεσα στην εσωτερική δομή και στο εξωτερικό αποτέλεσμα. Ο ορίζοντας προσδοκίας και ο 
ορίζοντας εμπειρίας βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και μόνο όταν ληφθεί υπόψη η αμοιβαία 
εξάρτηση επίδρασης και πρόσληψης, θα φανεί η ερμηνεία ως επικοινωνιακή διαδικασία κατά την 
οποία πραγματοποιείται μια συνεχής οικειοποίηση και ανταλλαγή ανάμεσα στον δημιουργό, στο 
έργο και στο κοινό, ανάμεσα στην εμπειρία της τέχνης του παρελθόντος και εκείνης του παρόντος. 
Το κοινό, παίρνοντας τον ρόλο του ερμηνευτή (Hadjinikolaou, 1978b, 12), προσπαθεί να εκμηδενίσει 
την απόσταση και να περάσει το έργο από το παρελθόν που το γέννησε στο παρόν του εκάστοτε 
δέκτη (Beardsley Monroe, 1989, 320-329. Dewey, 1980, 46-52. Petts, 2000, 61-71. Rosebury, 2000, 
76-77). Στην αλληλεπίδραση έργου και κοινού πρέπει να ιδωθεί και η σχέση του ενός έργου με το 
άλλο και να παρατηρηθεί η ιστορική συνοχή των έργων μεταξύ τους στις αλληλεξαρτήσεις 
παραγωγής και πρόσληψης. Όταν η διαδοχή των έργων δεν θα καθορίζεται μόνο βάσει του 
υποκειμένου που παράγει, αλλά και βάσει εκείνου που καταναλώνει, η τέχνη θα αποκτήσει έναν 
ενεργό κοινωνικό ρόλο «μια ιστορία που θα έχει το χαρακτήρα του δυναμικού γίγνεσθαι» (Jauss, 1982, 
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15. Jauss, 1995, 46). Έτσι, η θεωρία της πρόσληψης αποκαθιστά τον ρόλο που αρμόζει στον 
αναγνώστη-θεατή κατά την πορεία των διαδοχικών πραγματώσεων του νοήματος των έργων, καθώς 
«το νόημα του έργου τέχνης βγαίνει μόνο στη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας της πρόσληψής του 
δεν είναι μια μυστική ολότητα που μπορεί να αυτοαποκαλυφθεί με την πρώτη της εμφάνιση» (Jauss, 
1982, 59). Το έργο ζει όσο ασκεί επίδραση «και ζει ως έργο επειδή απαιτεί ερμηνεία και ενεργεί με 
πλήθος σημασιών» (Kosik, 1975, 128). Ουσιαστικά το έργο θα συνεχίσει την επίδρασή του στον 
βαθμό που οι μεταγενέστεροι συνεχίσουν ή ανανεώσουν την πρόσληψή του, όσο βρίσκονται 
«αναγνώστες» που θα θελήσουν να οικειωθούν εκ νέου το έργο του παρελθόντος ή δημιουργοί οι 
οποίοι θα θελήσουν να το μιμηθούν, να το υπερβούν ή να το αντικρούσουν (Jauss, 1982, 22. Jauss, 
1995, 55). Με το να ερευνήσει κανείς τους ορίζοντες των προσδοκιών των διαφόρων «αναγνωστών» 
είναι αδύνατο να καταλήξει στο οριστικό νόημα ενός έργου, αφού αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία 
ερωταπόκρισης. Ωστόσο, μπορεί να αντιληφθεί έως ένα σημείο το πώς το έργο αξιολογήθηκε-
ερμηνεύτηκε κατά καιρούς. Το έργο ως σημαίνον έχει ανεξάντλητες δυνατότητες ερμηνείας και 
προσαρμογής στις προσδοκίες των θεατών (Gombrich, 1963, 6. Κωτίδης, 1993, 57). Συνεπώς, δεν 
υπάρχει μια και μοναδική ερμηνεία, δεν υπάρχουν ορθές ή λανθασμένες ερμηνείες, αφού δεν 
υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για να αξιολογηθούν. Υπάρχουν άτομα, που ερμηνεύουν και η 
ερμηνεία τους είναι ταυτόχρονα ατομική και συλλογική. Έτσι, το νόημα του έργου παύει να είναι 
μοναδικό γιατί η μοναδικότητά του δε συμβιβάζεται με την πολλαπλότητα των «αναγνωστών», που 
δεν είναι μόνο συγχρονική, αλλά και διαχρονική. (Benjamin, 1972, 543. Κωτίδης, 1993, 55. 
Στειακάκης, 2013β). Ένα έργο εκτιμάται όταν ανταποκρίνεται στην αισθητική και στις ιδεολογίες 
της κοινωνικής τάξης που το προσλαμβάνει (Χατζηνικολάου, 1987, 62-69). Αν η εκτίμηση των 
καλλιτεχνικών προϊόντων και των δημιουργών τους ποικίλει με τον χρόνο, αυτό γίνεται γιατί οι 
αισθητικές ιδεολογίες, οι οποίες συνυπάρχουν ή διαδέχονται η μια την άλλη, έχουν διαφορετική αξία 
ανάλογα με την ιδεολογία της τάξης που τις διαμορφώνει ή από την οποία εξαρτώνται 
(Hadjinikolaou, 1978b, 11).  

3. Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με τη θεωρία της πρόσληψης, ένα έργο τέχνης πρέπει να εξετάζεται συγχρονικά και 

διαχρονικά, σε σχέση με το ιστορικό περιβάλλον και τις γενικότερες εξελίξεις (Στειακάκης, 2013α. 
Στειακάκης, 2013β). Η τάση αυτή κυριαρχεί από τη δεκαετία του 1960 και εξής στο πεδίο της 
θεωρίας της τέχνης. Μελετώντας ένα έργο, ο ιστορικός της τέχνης γίνεται ιστοριογράφος, καθώς 
περνά από τη βιογραφία ή την εργογραφία στην ιστοριογραφία. (Hadjinikolaou, 1978b, 27-76). Ο 
ιστορικός βρίσκει το κενό που δεν εντόπισαν οι προκάτοχοί του και υποβάλλει ένα ερώτημα το οποίο 
θα υπενθυμίζει κάτι γνωστό αλλά λησμονημένο και παραγνωρισμένο (Jauss, 1995, 9-10). Ο 
ιστορικός προσεγγίζει το παρελθόν από το δικό του παρόν (Benjamin, 1978, 72 κ. εξ.), εξετάζοντας 
την επικοινωνία έργου-θεατή μέσα από το υλικό που διαθέτει και τις αντιδράσεις-τοποθετήσεις των 
θεατών. Έτσι, υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζεται «ειδικό ομόχρονο υλικό» και συνδέεται με την 
άμεση ανταπόκριση-αντίδραση-έκφραση στο έργο του καλλιτέχνη την εποχή που εκτίθεται 
(Κωτίδης, 1993, 48-50). Ακόμη, υπάρχει το «ευρύτερο ομόχρονο υλικό» το οποίο είναι έμμεσο, 
καθώς αποτελεί τον κριτικό-αισθητικό λόγο για την τέχνη την εποχή που παράγεται ενώ τέλος, 
γίνεται λόγος για «ευρύτερο υστερόχρονο υλικό» (Κωτίδης, 1993, 48-50). Η εικόνα που 
σχηματίζεται για την πρόσληψη ενός έργου την εποχή την οποία παράγεται, διαμορφώνεται – πέρα 
από το φυσικό-κοινωνικό περιβάλλον – από τον σύγχρονό του κριτικό-αισθητικό λόγο 
(Χατζηνικολάου, 1982, 22). Ο ιστορικός, βλέποντας και ερμηνεύοντας τις αντιδράσεις των αρχικών 
θεατών του έργου τέχνης,  των μεταγενέστερων και των σύγχρονών του (Hadjinikolaou, 1978b, 11) 
– χωρίς να ξεχνάει ότι είναι πάντοτε διαμεσολαβημένες από τον τεχνοκριτικό λόγο (Adorno, 2000, 
387) – μπορεί να εξετάσει την πρόσληψη και την επανεκτίμηση ενός έργου, ενός καλλιτέχνη ή ενός 
στυλ, μέσα στον χρόνο και στον χώρο. Έτσι, ξαναβρίσκει την ιστορία της κοινωνίας, καθώς «η τέχνη 
ξαναθυμίζει το εφήμερο. Το διατηρεί και το ξαναφέρνει μπροστά της αλλάζοντάς το: αυτή είναι η 
κοινωνική εξήγηση του χρονικού της πυρήνα» (Adorno, 2000, 387). Για να γίνει αυτό, η έρευνα του 
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ιστορικού οφείλει να λάβει γνώση των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, ιδεολογικών αναφορών 
και των ιδεολογιών της κοινωνικής τάξης της περιόδου που μελετά (Hadjinikolaou, 1978a, 108, 197-
198). Με αυτόν τον τρόπο, αποκαθιστά το αρχικό περιβάλλον, την ολότητα των ιστορικών 
φαινομένων μέσα στα οποία παράγονται τα εικαστικά προϊόντα (Στειακάκης, 2013β).   

Μέσα από την εφαρμογή της θεωρίας της πρόσληψης στη διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης, 
σε όλους τους τύπους-βαθμίδες εκπαίδευσης, στην εποχή της ύστερης νεωτερικότηττας, οι 
μετέχοντες στη διαδικασία – χάρη στην ολιστική προσέγγιση που επιχειρείται, διαφοροποιούμενη 
από φορμαλιστικές και ξεπερεσμένες σε έναν βαθμό μεθόδους τεκμηρίωσης – έρχονται σε επαφή με 
τις σημαντικότερες περιόδους της τέχνης και βλέπουν αντιπροσωπευτικά έργα των καλλιτεχνικών 
κινήσεων. Με άξονα τον προσωπικό τους ορίζοντα προσδοκίας – όπως αυτός έχει συγκροτηθεί στο 
περιβάλλον στο οποίο διαμορφώθηκαν και συνεχίζουν να διαμορφώνονται πολιτισμικά – 
προσλαμβάνουν τις εικαστικές δημιουργίες, ιδωμένες στα συγχρονικά τους πολιτισμικά 
συμφραζόμενα. Ειδικότερα, σε επίπεδο γνώσεων, οι μετέχοντες αποκτούν βασικές γνώσεις γύρω από 
το πεδίο των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών. Παράλληλα, γνωρίζουν και καταλαβαίνουν τη 
βασική ορολογία στην ιστορία της τέχνης μέσα από συγκεκριμένες καλλιτεχνικές δημιουργίες, ενώ 
ταυτόχρονα εξοικειώνονται με τις τεχνοτροπίες των έργων, όπως αυτές μεταβάλλονται από εποχή σε 
εποχή. Σε επίπεδο ικανοτήτων, προσεγγίζουν με ευαισθησία τα έργα της τέχνης και αρχίζουν να 
ελέγχουν και να «διαβάζουν» την τεχνοτροπία τους. Σε επίπεδο στάσεων, εκτιμούν την ιστορία της 
τέχνης ως επιστήμη και συναισθάνονται την τέχνη ως έκφραση των κοινωνικών, ιδεολογικών, 
πολιτικών παραμέτρων της εποχής και του τόπου παραγωγής της. Επιπλέον, αξιολογούν, σύμφωνα 
με τον ορίζοντα προσδοκίας τους, τις διαφορετικές εικαστικές τεχνοτροπίες με τις οποίες έρχονται 
σε οπτική επαφή και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους γύρω από καλλιτεχνικές τάσεις, κινήματα, στυλ 
και δημιουργούς.  
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 

Σφακιωτάκης Σταύρος 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, MΔΕ Τουρκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο θα παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές 

παιδαγωγικές αρχές που σε διεθνές επίπεδο καθορίζουν τους στόχους και τις διδακτικές πρακτικές 
σε σχέση με το Ολοκαύτωμα και άλλες γενοκτονίες. Παράλληλα θα γίνει αναφορά στους 
παιδαγωγικούς στόχους που καθορίζει το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία του 
Ολοκαυτώματος. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν με χρονολογική σειρά εκδηλώσεις που 
έγιναν στα Χανιά και στο Ηράκλειο τα έτη 2018 και 2019 και αφορούν στο Ολοκαύτωμα. Βασικός 
στόχος των δράσεων αυτών ήταν η όσο το δυνατόν πιο ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικών και 
μαθητών τόσο στην οργάνωση όσο και στην πραγματοποίηση τους.  

 
Λέξεις κλειδιά: Ολοκαύτωμα, Εβραίοι, Κρήτη, διδακτική 

1. Εισαγωγή 
Η «Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος» 

καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής τον Ιανουάριο του 2004 και γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 27 Ιανουαρίου, «για να τιμηθεί η μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, που έχασαν τη ζωή 
τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και να εξαρθεί ο ηρωισμός των χριστιανών Ελλήνων, 
που με κίνδυνο της ζωής τους στην κατεχόμενη Ελλάδα, έσωσαν πολλούς Εβραίους συμπολίτες τους 
από βέβαιο θάνατο» (ΦΕΚ, Ν.3218/04 και Π.Δ. 31/05). 

Η καθιέρωση της ημέρας αυτής ταυτίζεται με την καθιέρωση από τον ΟΗΕ της Παγκόσμιας 
μέρας για τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος (United Nations, 2006). Η νομική αυτή 
κατοχύρωση έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς φορείς να ασχοληθούν όχι μόνο με την ιστορική πλευρά 
των γεγονότων, αλλά κυρίως με την παιδαγωγική. Έχουν γίνει σειρά εκδηλώσεων, προτάσεων, 
παρουσιάσεων και έχουν δημοσιευθεί πλήθος άρθρων, βιβλίων και κειμένων για τον τρόπο 
παιδαγωγικής προσέγγισης του Ολοκαυτώματος και της παρουσίασης ενός τόσο συναισθηματικά 
φορτισμένου γεγονότος στους σημερινούς μαθητές. Έχουν διατυπωθεί σειρά θεωριών για το τι 
πρέπει και τι επιτρέπεται να προβάλλουμε στους μαθητές, ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι κάθε 
διδακτικής πρότασης και τι πρέπει να αποφεύγεται όταν διδάσκουμε για το Ολοκαύτωμα 
(Ελευθερίου, 2012). 
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2. Παιδαγωγικοί στόχοι και θεσμικό πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης  
Μιλώντας για τις εκδηλώσεις μνήμης τέτοιων ιστορικών γεγονότων, οι Spencer και Di Palma 

σε άρθρο τους (Spencer, Di Palma, 2013) ορίζουν ότι είναι σημαντικό όταν μιλάμε για τη συλλογική 
μνήμη να «καθορίζουμε  

 ποιος είναι ο φορέας της μνήμης, ποιος θυμάται δηλαδή.   
 το περιεχόμενο της μνήμης,  τι είναι δηλαδή αυτό που πρέπει να θυμόμαστε. 
 το σκοπό της εκδήλωσης, γιατί πρέπει δηλαδή να θυμόμαστε το γεγονός αυτό. 
 τη μέθοδο παρουσίασης, το πώς και το που θα προβληθεί η μνήμη αυτή.»   

Το υπουργείο Παιδείας σε φυλλάδιο που έχει αποσταλεί στα σχολεία δίνει τους παρακάτω 
εκπαιδευτικούς στόχους όσον αφορά εκδηλώσεις σχετικές με το Ολοκαύτωμα (Μενεξιάδης, 2006).  

Στα πλαίσια μιας Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, οι εκπαιδευτικοί στόχοι, τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, περιλαμβάνουν: 

  Την πρόκληση ταύτισης με τα συναισθήματα των θυμάτων και τη διατήρηση της μνήμης 
τους. 

 την ενίσχυση της σημασίας που έχει η διαιώνιση της μνήμης των επιζώντων, των θυμάτων, 
των σωτήρων και των απελευθερωτών. 

 την αναγνώριση του ότι το Ολοκαύτωμα αποτελεί μια απώλεια τόσο για τις χώρες τις οποίες 
αφορά άμεσα, όσο και για τον παγκόσμιο πολιτισμό γενικότερα. 

 την απόκτηση καλύτερης κατανόησης του παρελθόντος. 
 την αύξηση της γνώσης για την τοπική, ευρύτερη και εθνική κληρονομιά. 
 την αφύπνιση της γνώσης για τον κίνδυνο που αποτελούν τα εξτρεμιστικά κινήματα και 

απολυταρχικά καθεστώτα. 
 την αφύπνιση της συνειδητοποίησης ότι υπάρχουν σύγχρονες μορφές αντισημιτισμού, 

ξενοφοβίας και κάθε μορφής μίση. 
 τον εντοπισμό και την εξέταση κι άλλων γενοκτονιών. 
 την προώθηση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα εκείνα των 

μειονοτικών ομάδων. 
 την αφύπνιση της κριτικής σκέψης και της ερευνητικής περιέργειας.  
 την καλλιέργεια της αίσθησης της προσωπικής ευθύνης που φέρει ο καθένας μας, ως 

δημοκρατικός πολίτης. 

3.  Χρονολόγιο εκδηλώσεων για το Ολοκαύτωμα   
Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις βασικές αυτές αρχές θα παρουσιαστεί στη συνέχεια μια σειρά 

εκδηλώσεων που έγιναν στην Κρήτη τα έτη 2018 και 2019 και αφορούν άμεσα ή έμμεσα 
εκπαιδευτικούς, θέλοντας να προβάλλουμε έτσι τη δράση των φορέων που τις διοργάνωσαν και να 
προσκαλέσουμε και άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές να συμμετέχουν στο μέλλον σε παρόμοιες 
δράσεις.  

Η παρουσίαση των εκδηλώσεων ακολουθεί χρονολογική σειρά, αφού πραγματικά η μια 
εκδήλωση ήταν σαν να άνοιγε την πόρτα για την επόμενη και αυτός είναι και ο γενικότερος στόχος 
μας, να μην γίνονται δηλαδή απλά εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα, αλλά να γίνονται εκδηλώσεις 
προβληματισμού και ενημέρωσης με στόχο τη διάδοση ιδεών και προτύπων και την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών με το θέμα του Ολοκαυτώματος.  

3.1. Εκδηλώσεις του 2018 
 Η  εκδήλωση που άνοιξε το δρόμο για τις επόμενες ήταν το σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που 

έγινε στα Χανιά στις 3-4 Μαΐου του 2018. Τέτοια σεμινάρια οργανώνονται  από το  Εβραϊκό Μουσείο 
Ελλάδος από το 2004. Αρχικά γινόταν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αλλά από το 2012 γίνονται 



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

454 

δύο κάθε χρόνο, ένα στην Αθήνα και ένα σε μια πόλη της επαρχίας (Ιωάννινα, Βόλος, Ζάκυνθος, 
Πάτρα, Λάρισα, Καρπενήσι, Δίστομο, Δράμα) και τελικά το 2018 στα Χανιά. Οι πόλεις που έχουν 
γίνει τα σεμινάρια ως τώρα, είχαν κάποια σύνδεση με τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ή 
είχαν σημαντικές εβραϊκές κοινότητες ή φορείς πρόθυμους να υποστηρίξουν το σεμινάριο αυτό. Στα 
Χανιά ο φορέας αυτός ήταν το προσωπικό της Συναγωγής Etz Hayyim. Το πρόγραμμα του 
σεμιναρίου περιλαμβάνει κάθε φορά κάποιες γενικές ομιλίες για την εβραϊκή ιστορία και παρουσία 
στην Ελλάδα και κάποιες παιδαγωγικές προτάσεις των υπευθύνων  μουσειολόγων και παιδαγωγών 
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Η χρηματοδότηση των σεμιναρίων γίνεται και από το Υπουργείο 
Παιδείας και από ιδιωτικούς φορείς. Το Υπουργείο παρέχει κάθε υπηρεσιακή διευκόλυνση στους 
εκπαιδευτικούς που θέλουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του σεμιναρίου.  

Το ιδιαίτερο στοιχείο σε κάθε πόλη είναι ότι σε κάθε σεμινάριο το Εβραϊκό Μουσείο επιδιώκει 
τη συμμετοχή ντόπιων ιστορικών και εκπαιδευτικών ως εισηγητών, για να τονίζονται κάθε φορά οι 
ιδιαίτερες πτυχές του Ολοκαυτώματος σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Το ίδιο συνέβη και στα Χανιά, 
όπου μέσα στο πρόγραμμα του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από ιστορικούς και 
εκπαιδευτικούς των Χανίων και του Ηρακλείου (Αναγνωστάκη, Φραδέλλος, Σφακιωτάκης). Η 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν σημαντική αριθμητικά (περίπου 60 από όλη την Κρήτη) αλλά 
κυρίως ήταν εντυπωσιακή σε ενέργεια. Διατυπώθηκαν σειρά ερωτημάτων και έγιναν εξαιρετικές 
αναλύσεις και συζητήσεις πάνω στην διδακτική του Ολοκαυτώματος. Τα πρακτικά του σεμιναρίου 
είναι ήδη δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος (Εβραϊκό Μουσείο 
Ελλάδος, 2018). Το σεμινάριο στα Χανιά έφερε κοντά εκπαιδευτικούς, φορείς και άτομα που θα 
παίξουν ρόλο και σε επόμενες εκδηλώσεις.  

Προχωρώντας χρονολογικά περνάμε σε μια δράση που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Κάθε 
καλοκαίρι από το 2006 το ίδρυμα Yad Vashem  στην Ιερουσαλήμ οργανώνει σεμινάριο διδακτικής 
του Ολοκαυτώματος που απευθύνεται σε έλληνες εκπαιδευτικούς. Η συμμετοχή γίνεται με αίτηση 
στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος κάθε άνοιξη και επιλέγονται περίπου 30 άτομα. Το σεμινάριο του 
2018 έγινε από 1-8 Ιούλη και συμμετείχαμε δύο εκπαιδευτικοί από το Ηράκλειο (Σφακιωτάκης, 
Φουσιτζή). 

Το ίδρυμα Yad Vashem είναι ο επίσημος κρατικός φορέας του Ισραήλ για την ιστορική  μελέτη 
και τη διδακτική προσέγγιση του Ολοκαυτώματος. Ιδρύθηκε το 1953 με βασικό στόχο τη συλλογή 
όσο το δυνατόν περισσότερων ονομάτων των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Το ίδιο το όνομα Yad 
Vashem προέρχεται από φράση της Παλαιάς Διαθήκης και σημαίνει «δώσε μου όνομα». Μέχρι 
στιγμής έχει καταγράψει  στην ηλεκτρονική του βάση δεδομένων και στο αρχείο του πάνω από 
4.000.000 ονόματα θυμάτων (Yad Vashem, 2020). Στο ίδρυμα αυτό πέρα από τα αρχεία και το 
μουσείο, στεγάζονται χώροι μελέτης και διδασκαλίας που κάθε καλοκαίρι γεμίζουν από 
εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες, κυρίως της Ευρώπης. Το σεμινάριο διαρκεί μια βδομάδα με 
θεωρητικά μαθήματα από εξαίρετους επιστήμονες διεθνούς κύρους, και σειρά εργαστηρίων που 
επιτρέπουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών. 

Οι εισηγήσεις αφορούν γενικά  την εβραϊκή ιστορία και θρησκεία, αλλά και ειδικότερα θέματα 
για τον εβραϊσμό της Ελλάδας. Οι εισηγητές ήταν κυρίως Ισραηλινοί, Αμερικανοί και Γερμανοί. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει και εκδρομές- ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία του Ισραήλ για να 
αποκτήσουν οι συμμετέχοντες εμπειρία και από τη σημερινή εικόνα της χώρας. Οι εργασίες του 
σεμιναρίου γίνονται στα αγγλικά και από τους οργανωτές καλύπτεται πλήρως η διαμονή και η 
διατροφή στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχει ένα μικρό ποσό διδάκτρων (85 ευρώ το 2018) που καλύπτει το 
διδακτικό υλικό που παίρνουν μαζί τους οι συμμετέχοντες  και είναι βιβλία, χάρτες και πακέτα 
εκπαιδευτικών δράσεων που μπορούν  να εφαρμοστούν μέσα στην τάξη. Στις δράσεις  του 
σεμιναρίου περιλαμβανόταν ακόμα και θεατρικό δρώμενο και η συγκινητική επίσκεψη-συζήτηση με 
τον κ. Moshe Aelion, Εβραίο από τη Θεσσαλονίκη, επιζώντα του Ολοκαυτώματος. Στην ομάδα των 
εκπαιδευτικών του 2018 περιλαμβανόταν άτομα σχεδόν από όλη τη χώρα και από όλες σχεδόν τις 
ειδικότητες, γεγονός που έδινε ιδιαίτερη δυναμική στην καθημερινή επαφή των συμμετεχόντων και 
επέτρεπε την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.   
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Το ίδρυμα Yad Vashem έχει καθιερώσει την απονομή του τίτλου του «Δικαίου των Εθνών» 
που αποδίδεται μετά από ενδελεχή έρευνα των στοιχείων σε πρόσωπα που την περίοδο του Β ΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο Εβραίους. Βασική προϋπόθεση είναι να 
μην υπήρχε οικονομικό αντάλλαγμα για τη βοήθεια αυτή. Οι πρώτοι «Δίκαιοι των Εθνών» είχαν το 
δικαίωμα να φυτέψουν ένα δέντρο στο χώρο του ιδρύματος στην Ιερουσαλήμ και σήμερα υπάρχει 
πια ένα ολόκληρο άλσος με τέτοια δέντρα. Συνολικά ως το 2019 έχουν τιμηθεί 27.362 άτομα από 
όλο τον κόσμο με τον τίτλο αυτό και από την Ελλάδα έχουν τιμηθεί 355.  Μια τέτοια επίσημη τελετή 
βράβευσης έγινε στα Χανιά στις 25 Οκτώβρη του 2018. Η βράβευση αφορά την Αθηνά Βαρβατάκη, 
μια νεαρή τότε Χανιώτισσα που ανέλαβε να αναθρέψει σαν  δικό της παιδί τον Ιωσήφ (Σήφη) 
Βεντούρα, τον τελευταίο εν ζωή Εβραίο που γεννήθηκε στα Χανιά. Η οικογένεια Βεντούρα έφυγε 
από τα Χανιά για την Αθήνα και η νεαρή Αθηνά παρουσίαζε τον μικρό Σήφη σαν δικό της παιδί και 
τον φρόντιζε μέχρι το τέλος του πολέμου και την επανένωση της οικογένειάς του.  

Η εκδήλωση έγινε στο νεόχτιστο θέατρο Μ. Θεοδωράκης με παρουσία εκκλησιαστικών, 
πολιτικών αρχών, της πρέσβειρας του Ισραήλ και πλήθους κόσμου. Το βασικό μέρος της εκδήλωσης 
αποτελούσε μια παρουσίαση των γεγονότων που αφορούσαν  την οικογένεια Βεντούρα αλλά και την 
εβραϊκή κοινότητα των Χανίων από μαθητές του 1ου Λυκείου Χανίων. Η παρουσίαση πραγματικά 
ήταν καθηλωτική και έδωσε την αφορμή στους μαθητές του σχολείου να ερευνήσουν, να μελετήσουν 
και να ασχοληθούν με την παρουσία και τη μοίρα των Εβραίων της Κρήτης.  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην οργάνωση της εκδήλωσης μπήκαν και οι ίδιοι στη 
διαδικασία της έρευνας και το αποτέλεσμα της δουλειάς των ίδιων αλλά και των μαθητών θα φανεί 
σε επόμενη εκδήλωση.   

3.2. Εκδηλώσεις του 2019 
Στις 23 Ιανουαρίου του 2019 η Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου τιμώντας την ημέρα 

μνήμης του Ολοκαυτώματος διοργανώνει εκδήλωση στην αίθουσα των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού 
στο Ηράκλειο. Αντί να γίνει μια τυπική εκδήλωση μνήμης με πολλές ιστορικές αναφορές επιλέχθηκε 
να χωριστεί η εκδήλωση σε δύο μέρη. Αρχικά μαθητές του 6ου Λυκείου Ηρακλείου παρουσίασαν την 
ιστορία της εβραϊκής κοινότητας του Ηρακλείου. Η παρουσίαση ήταν το προϊόν της εργασίας που 
εκπονούσαν οι συγκεκριμένοι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος του project τα δύο τελευταία 
χρόνια με την καθοδήγηση του καθηγητή τους Γ. Χατζηζήση.  

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους και της έρευνάς τους, είχαν προηγηθεί παρουσιάσεις 
από ειδικούς στο σχολείο τους και επισκέψεις των μαθητών στο Ιστορικό Μουσείο και τη Στοά 
Μακάσι. Τα παιδιά παρουσίασαν την εργασία τους μπροστά σε κοινό και έτσι έπρεπε να 
προετοιμαστούν και για αυτό, πέρα από την ιστορική έρευνα που ήδη είχαν ολοκληρώσει. Το ότι 
μαθητές πήραν το βάπτισμα του δημόσιου λόγου πιστεύουμε ότι εκπλήρωσε έναν ακόμα σημαντικό 
παιδαγωγικό σκοπό.  

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης αποτέλεσε η προβολή της ταινίας-μαρτυρίας  
«Ας είναι η μνήμη σου αγάπη» που αναφέρεται στη ζωή του Οβαδδία Μπαρούχ, ενός Εβραίου από 
τη Θεσσαλονίκη που τελικά επέζησε από το Άουσβιτς. Η ταινία είναι παραγωγή του 2008 του 
ιδρύματος Yad Vashem και είναι μια από τις λίγες παραγωγές του ιδρύματος με ελληνικούς 
υπότιτλους, άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό μέσα στην τάξη χωρίς τον 
περιορισμό της γλώσσας. Διαρκεί 45 λεπτά και απηχεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές για τη 
διδασκαλία του Ολοκαυτώματος. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που επέζησε, που αφηγείται με 
υπέροχο τρόπο την ιστορία της ζωής του και έχει στιγμές πολύ δραματικές αλλά και κωμικές. 
Η ταινία υπάρχει αποσπασματικά στα αγγλικά με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή μπορεί να 
αγοραστεί από το ίδρυμα Yad Vashem και να αποτελεί μόνιμο διδακτικό εργαλείο του εκπαιδευτικού 
(Yad Vashem, 2008).  

Προχωρώντας ημερολογιακά φτάνουμε στην 1η Μαρτίου 2019, όταν έγινε η επόμενη εβραϊκής 
θεματολογίας εκδήλωση στο Ηράκλειο. Με αφορμή τη γνωριμία τους στο σεμινάριο στα Χανιά, 
εκπαιδευτικοί του Λυκείου Γαζίου (Βαρούχα, Μπουλή) κάλεσαν τον Σήφη Βεντούρα στο Ηράκλειο. 
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Ο Βεντούρας μίλησε το πρωί σε εκδήλωση του σχολείου και το απόγευμα σε εκδήλωση για το 
ευρύτερο κοινό που έγινε στο αμφιθέατρο του σχολείου. Δεν ήταν μόνο μια απλή διάλεξη από έναν 
χαρισματικό ομιλητή, αλλά συνδυάστηκε με μελέτη και επεξεργασία του ποιητικού έργου του 
Βεντούρα από μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Οι ίδιοι μαθητές  απήγγειλαν 
αποσπάσματα από το έργο του Βεντούρα στην εκδήλωση. Η απλή παρουσία κάποιου διάσημου ή 
ειδικού στο σχολικό χώρο μπορεί να περάσει εντελώς αδιάφορη αν δεν εμπλακούν οι μαθητές όσο 
γίνεται περισσότερο. Η περίπτωση του Βεντούρα είναι μια τέτοια περίπτωση που με το λόγο του και 
την ιστορία της ζωής του καταφέρνει πάντα να επικοινωνήσει με το κοινό που τον παρακολουθεί και 
να περάσει τα μηνύματα που θέλει. Επίσης το γεγονός ότι η εκδήλωση έγινε σε ένα περιαστικό 
σχολείο του Ηρακλείου έχει τη σημασία του, αφού δίνει ένα στίγμα για το άνοιγμα  των σχολικών 
χώρων σε εκδηλώσεις πέρα από το σχολικό ωράριο και ιδίως σε περιοχές που έχουν ένα φορτισμένο 
ιστορικό με περιστατικά εθνικιστικών ιδεών. 

Η επόμενη δράση είναι ίσως και η σημαντικότερη για την εμπλοκή των μαθητών μας στη 
διδασκαλία του Ολοκαυτώματος. Από το 2015 το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος διοργανώνει μαθητικό 
διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι». 

 Το βίντεο πρέπει να διαρκεί το πολύ έξι λεπτά και να πληρεί μια σειρά τεχνικών προδιαγραφών 
που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που ανακοινώνεται μέσω του Υπουργείου 
Παιδείας μέσα στο φθινόπωρο. Η προθεσμία υποβολής των ταινιών είναι ως και τον Ιανουάριο και 
το έπαθλο του διαγωνισμού είναι ότι τα παιδιά που θα διακριθούν θα ταξιδέψουν στην Πολωνία για 
να επισκεφθούν το Άουσβιτς. Ο διαγωνισμός δεν αφορά όλες τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της χώρας κάθε χρόνο. Το 2018 επιτράπηκε η συμμετοχή από όλες τις διευθύνσεις της 
Κρήτης, σαν συνέχεια των δράσεων που είχαν προηγηθεί σε Χανιά και Ηράκλειο τα προηγούμενα 
χρόνια. Το να συμμετέχουν σχολεία της Κρήτης, είναι μια σημαντική επιβάρυνση για το συνολικό 
κόστος του διαγωνισμού και θελήσαμε να μην αφήσουμε την ευκαιρία που μας δόθηκε 
ανεκμετάλλευτη. 

Ο μόνος περιορισμός του διαγωνισμού είναι ότι οι συμμετέχουσες ομάδες μπορεί να 
αποτελούνται το πολύ από τρεις μαθητές. Έτσι το Λύκειο της Χερσονήσου πήρε μέρος με δύο 
ομάδες. Τα βίντεο γυρίστηκαν με την επίβλεψη εκπαιδευτικών (Σφακιωτάκης, Γιγουρτσής) και 
τελικά η μία ομάδα κέρδισε έπαινο και άρα το ταξίδι στην Πολωνία.   

Μαζί με το Λύκειο της Χερσονήσου διακρίθηκαν και δύο Λύκεια των Χανίων (που είχαν 
δραστηριοποιηθεί για τη βράβευση της Βαρβατάκη) και τα τρία σχολεία (εννιά μαθητές και δύο 
συνοδοί) βρέθηκαν πρώτα στη Συναγωγή των Χανίων για μια προπαρασκευαστική συνάντηση ώστε 
να προετοιμαστούν για την «επίπονη» και συναισθηματικά δύσκολη επίσκεψη στην Πολωνία. Στις 
6-9 Απριλίου ταξιδέψαμε στο Άουσβιτς μαζί με παιδιά από σχολεία της Αθήνας. Συνολικά στο 
διαγωνισμό πήραν μέρος πάνω από 300 παιδιά από όλη τη χώρα και τα 120 ταξίδεψαν στην Πολωνία 
χωρισμένα σε τρεις ομάδες και με όλα τα έξοδα καλυμμένα από τους οργανωτές.   

Είναι αυτονόητο ότι το ταξίδι αυτό είχε πολλαπλό παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Αρχικά τα παιδιά 
συνεργάστηκαν και ετοίμασαν μια πρωτότυπη ταινία με τεχνικές ατέλειες αλλά ολοκληρωμένη 
σεναριακά και θεματικά. Συνεργάστηκαν, δούλεψαν και παρέδωσαν έργο. Η ταινία μας γυρίστηκε 
στο Ηράκλειο, οπότε και μόνο το να βρούμε χρόνο να έρθουμε όλοι μαζί από τη Χερσόνησο δεν 
ήταν εύκολο. 

Συμμετείχαν σε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό και απέσπασαν έπαινο, γεγονός που δεν πίστευαν 
ότι μπορεί να συμβεί. Άρα απέκτησαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και βλέποντας τα αποτελέσματα 
και τις άλλες συμμετοχές παραδέχτηκαν ότι τα σχολεία που βραβεύτηκαν όντως άξιζαν το βραβείο. 

Το βίντεο που διακρίθηκε γυρίστηκε στη Στοά Μακάσι και σχολιάζει την έλλειψη 
οποιασδήποτε μνημειακής αναφοράς στην παρουσία και το τέλος της εβραϊκής κοινότητας στο 
Ηράκλειο. Το άλλο βίντεο που δεν διακρίθηκε στηρίζεται στη μελοποίηση μέρους του ποιήματος 
Ταναίς του Σήφη Βεντούρα από τον μαθητή της Α΄ Λυκείου, Άγγελο Μαραγκάκη, που παρουσίασε 
τη μουσική του στην εκδήλωση του Γαζίου, παρουσία του ίδιου του Σήφη Βεντούρα.   
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 Το ίδιο το ταξίδι στο Άουσβιτς ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία, αφού μόνο όταν κάποιος 
βρεθεί εκεί μπορεί να συλλάβει ένα μέρος του δράματος και να προσπαθήσει να κατανοήσει πτυχές 
του εγκλήματος. 

Παράλληλα δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε την ανθρώπινη επαφή με μαθητές από άλλες πόλεις 
και άλλα σχολεία, που μας έδωσε αρκετό υλικό σκέψεων και συζητήσεων. Ο διαγωνισμός 
περιλάμβανε και μια απολογιστική συνάντηση στην Αθήνα στο Υπουργείο Παιδείας (έγινε στις 9 
Μαΐου 2019), όπου όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν εμπειρίες και μοιράστηκαν 
σκέψεις και συναισθήματα.   

Ο διαγωνισμός είναι μια πρόκληση για κάθε σχολείο. Δίνει ερεθίσματα στους μαθητές να 
ενεργήσουν, να προσπαθήσουν χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες που τόσο καλά κατέχουν και 
να επιβραβευτούν αν η δουλειά τους αξίζει. Η φετινή μας εμπειρία ήταν πραγματικά ιδιαίτερη και 
συστήνουμε σε όσους συναδέλφους μπορούν να μπουν ενεργά στη διαδικασία.  

4. Συμπεράσματα 
Αυτές ήταν συνοπτικά οι δράσεις για το Ολοκαύτωμα που αφορούσαν και μαθητές και άρα 

εμπίπτουν στη θεματική του συνεδρίου. Σαφώς και έγιναν και δράσεις που αφορούν το «ενήλικο» 
κοινό και ανοίγουν ξανά συζητήσεις για ένα γεγονός του σχετικά πρόσφατου παρελθόντος που όμως 
δεν παύει να έχει θέση στην καθημερινή επικαιρότητα και να απασχολεί τις συνειδήσεις των 
σημερινών ανθρώπων σε πολλά μέρη του κόσμου.  

Ο βασικός στόχος όλων των εκδηλώσεων που έγιναν ήταν η ενημέρωση του εκπαιδευτικού και 
μαθητικού πληθυσμού για το Ολοκαύτωμα και η αναγωγή του ιστορικού γεγονότος στο σήμερα. Η 
απλή παράθεση συγκινητικών μαρτυριών ή φωτογραφικού υλικού είναι μια εύκολη διαδικασία που 
όμως μπορεί να μην έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη συναισθηματική φόρτιση των 
εμπλεκομένων. Το ζητούμενο είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να ασχοληθούν με το 
Ολοκαύτωμα, να ενημερωθούν, να ερευνήσουν και τελικά να παράγουν κάποιας μορφής έργο. Οι 
δράσεις αυτές κρίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνονται σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, 
όπου στη σημερινή μορφή της πόλης είναι ελάχιστα τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος της. Η 
αναφορά ακόμα και στην ύπαρξη εβραϊκής  κοινότητας στο Ηράκλειο προκαλεί συχνά έκπληξη 
στους μαθητές αφού δεν υπάρχει κανένα μνημείο ή κτίριο στην πόλη που να θυμίζει την παρουσία 
των ανθρώπων αυτών. Οι εκδηλώσεις που έγιναν ήδη και συνεχίζουν να γίνονται προσπαθούν να 
κάνουν τους μαθητές να ερευνήσουν, να κατανοήσουν  και να μιλήσουν για το πολυπολιτισμικό και 
πολυθρησκευτικό παρελθόν της πόλης τους, ξεχνώντας προκαταλήψεις και στερεοτυπικές 
αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί στην πορεία της ζωής και της εκπαίδευσής τους.  
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Abstract 
Movies are not a mere entertaining tool showing captivating plots, but they could also be used 

to prepare students to trigger their autobiographic stories and experiences, thus shaping and sharing 
memories. Travelling with movies through someone else’s eyes can become an innovative 
educational experience. In this way students will be able to meet different interpretations of our 
complex world and discuss interculturalism and plural identities. Movies always show a reality, 
filtered through a certain culture, as all movies are culture-bound.  This opens to both dialogue and 
reflections on one another’s world perceptions and on how people interpret reality 

The power of movies to make an emotional connection and how best to enable people to 
experience this power through them, aims to put films at the heart of children and young people's 
learning and cultural experience. 

When children from very different family backgrounds come together, there are culture clashes 
between them, and this means their relationships elsewhere could be volatileMovie stories can be a 
gateway to exploring complex ideas and opening children's eyes to other ways of looking at the world. 
Since young people are increasingly visually literate, the curriculum needs to reflect this (Stamou & 
Dinas, 2009). 

Key words:  stereotypes, prejudice, thematic analysis 

1. Introduction 
Movie stories can be a gateway to exploring complex ideas and opening children's eyes to other 

ways of looking at the world. Since young people are increasingly visually literate, the curriculum 
needs to reflect this. Travelling with movies through someone else’s eyes can become an innovative 
educational experience. In this way students will be able to meet different interpretations of our 
complex world and discuss interculturalism and plural identities. Movies always show a reality, 
filtered through a certain culture, as all movies are culture-bound.  This opens to both dialogue and 
reflections on one another’s world perceptions and on how people interpret reality 

The power of movies to make an emotional connection and how best to enable people to 
experience this power through them, aims to put films at the heart of children and young people's 
learning and cultural experience. 

When children from very different family backgrounds come together, there are culture clashes 
between them, and this means their relationships elsewhere could be volatileMovie stories can be a 
gateway to exploring complex ideas and opening children's eyes to other ways of looking at the world. 
Since young people are increasingly visually literate, the curriculum needs to reflect this.  
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2. Collective activities after watching the film 

2.1. Along the memories... 
In order to remember the feelings provoked by the film and focus on the most impressive 

scenes, students can write a sort of short story and read it to their classmates. By doing this, each 
student analyses the film through their viewpoint and each student's memory will contribute to 
rebuilding the film "shape". This will be useful to the successive activities. The short story might 
contain some of the following prompts: a character I'd like to meet in the world of films is..../ a colour 
I was impressed by..../ a place I remember.../ an important sentence.../ a gesture I (dis) liked.../ a 
positive feeling I had..../ a negative feeling I had.../ a peronal opinion on the film.../. 

3.2 Comments on the spur of the moment: collective brainstorming after watching the film 
The first aspect to consider in a film is one's attitude towards it. What did we experienced during 

the film? What has the film left in our eyes, hearts, minds? What are the elements which we have 
been mostly impressed by? What are the scenes we can easily and quickly remember and why? In 
order to answer these questions, the teachers can collect all impressions, sensations and ideas evoked 
by the movie though a brainstorm on large sheets or on a overhead projector and, if available, on an 
interactive whiteboard. 

The moderator writes and circle the film title, right in the middle. Each student is then invited 
to say freely and on the spur of the moment all associations springing to mind when thinking of the 
film. The ideas might be emotions, sensations, topics, mental associations, characters, places, objects, 
sounds and/or meaningful lines... 

Each student should try to express their ideas in a key word only, or at least in a couple of 
words. The moderator writes everything down, linking logically the words to the film title or other 
keywords by an arrow. 

Once finished, the brainstorming can lead to the subsequent activities: . opening and sparking 
a debate and a more detailed reflection thanks to the key words;  Developing concept maps on some 
of the mentioned key words. 

3. Individual activities after watching the film 
After an initial collective work phase, it is important to assess the students' thematic and content 

comprehension individually or in small groups. In this phase, as for the film characteristics, the focus 
of analysis should be thematic and content-related and should also consider aesthetic and linguistic 
features. Notably, students should focus on who acts (character typology), how they act (characters' 
behaviour, attitude and emotions), why they act (reasons), where they act (place typology and 
function), when they act (chronological order of events). 

3.1 Narrative and thematic analysis of the film 
It is of utmost importance to assess the level of internalisation and comprehension of the 

narrative units and the meaning given by the students to each of them. 
To avoid the common and pedantic synopsis, it might be interesting to propose activities which 

intertwine plot analysis with the identification of the film main themes. 
Some suggestions:  

3.1.1 Film streets 
On a large sheet, each group draws the "metaphorical streets" followed by the film characters, 

indicates the fundamental narrative phases (beginning of the film, crucial moments, ending) and 
writes down the meaningful events for each phase. It might be interesting to encourage the students 
to draw streets of different shapes and sizes and name them after feelings and emotions (courage 
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street, defeat street, solitude square, melancholy boulevard, fear lane, new horizons crossroads, 
meetings square...). 

3.1.2 A film to listen to 
Sounds are fundamental in films, but they are a factor that is easily neglected by students. 

Teenagers are used to watching rather than listening. They are attracted to the images projected by 
the screen to their eyes, therefore they retain a limited percentage of film sounds. Thus, it is important 
to invite student to focus on sounds by proposing careful listening activities in order to help students 
analyse and understand the film. By depriving the film of its images, one will listen to it carefully. 
This can trigger further discussions and reflections on topics, ideas, opinions and messages hinted by 
the film. One can do this by listening again to the soundtrack of some of the most meaningful scenes 
while covering the screen with a black cloth and asking the students to identify the scenes through 
verbal comments (Helot & Laoire, 2011). 

3.1.3 Mixed frames 
Instead of using the frames to reconstruct the previously watched events, they help invent a new 

story, completely different from the original. Confront with all students the works carried out by the 
single groups. 

It might end differently... 
Students should invent a different film ending in groups and then discuss the various ideas all 

together. 
After "The End"!... 
Students should imagine what might happen if the story carried on after "The End" How would 

it evolve? What events or situations might be filmed? 
A leap into space... A leap into time 
Encourage the students to rewrite the story by changing places and times of narration. Compare 

the different ideas produced by each group. Transfer the film narration into a different space or time. 

3.2 Character analysis 
A group or individual reflection on film characters might be carried out through some games 

as the following ones. 
Characters' ID cards 
Provide each group or student with an "ID" template to fill or make each group create an original 

ID template. 
At the end of the activity, discussing the results would be beneficial. IDs might contain any 

kind of information (physical appearance, temperament, behavior, lifestyle, role in the film, dreams, 
wishes, fears, ambitions...) 

I put myself in .'s shoes 
Prompt the students to embody one of the film characters and introduce themselves to the class 

in the first person. This activity is particularly useful as decentralization exercise and to take on the 
others' viewpoints 

From .'s viewpoint 
Trying to introduce the characters from various points of view is also important. (E.g. character 

A told and described from B's or C's, D's viewpoints). 

3.2.1 Relationship circle 
Analyzing the relationships among film characters may be interesting as well. In this case, each 

group is provided with a sheet where a character's name is written in the middle and all the others' 
are written around it in a circle. The task is defining the relations among the various protagonists of 
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the story. (E.g. trust, affection, tolerance, care, friendship, respect, indifference, carelessness, malice, 
fear, courage, contempt, help, protection, incommunicability, need for love...). 

3.2.2 Character impersonation. How the camera works 
The different ways of filming a character are crucial for the message that one wants to convey 

to the audience. The shooting angle, the distance between the camera and the object, the light shed 
on it, the chromatics around it are all linguistic tools used to describe the characters as individuals or 
as people having a relationship with others. Therefore, it is fundamental to emphasize the descriptive 
methods by going back to particularly meaningful situations or analyzing some film frames. When 
analyzing this, students should be guided through a series of prompt questions, such as: what moment 
does this frame refer to? Who's the filmed subject? Where is the video camera situated? How would 
you define this kind of framing? Why do you think this character was filmed in this manner? What 
did this type of scene intend to convey? What effect does this framing provoke? 

3.3 Analyzing the object and place system of the film 
The way objects are filmed and spatially situated is a vital element to many films. Objects and 

places might be symbols/ metaphors for something else. In these cases, an in-depth analysis of them 
and their meaning is necessary. When analysing the environments, a focus on their typologies is 
required. 

The different manners in which a director films a certain environment are of utmost importance 
for the message they want to convey to the audience. Lights and colours depicting different places, 
the way in which the camera describes and uncovers them to the spectators (such as field size, tilt, 
angle, camera movement) are subtle director's choices that create a particular meaning. In this 
activity, students will be able to focus on descriptive methods by going back to particularly 
meaningful situations or analyzing some film frames. 

When analyzing this, students should be guided through a series of prompt questions, such as: 
what moment does this frame refer to? What place is this? Where is the video camera situated? How 
is the scene illumination? What are the main colours in this scene? Why do you think this environment 
was filmed in this manner? How would you define this kind of framing? What did this type of scene 
intend to convey? What effect does this framing provoke? 

3.3.1 Objects and details 
Often films show objects with a high narrative meaning. To make such objects remarkable and 

able to draw spectators' attention, these are often filmed in detail and closed to the camera, so that 
they fill the whole scene. In order to analyse their functions and meanings, students may be invited 
to remember and explain when the objects enter the scene and what their functions are. 

A. Off and on line critics... 
Once the collective and group analysis is carried out, students can be asked to express value 

judgement on what they have just watched by writing critical reviews. 

3.3.2 Film report card 
Collectively establish some evaluation symbols for the film (such as stars, happy or grumpy 

smileys) and invite students to express their grades. 
I think this film- 
Expressing a judgement on the film using as many adjectives as possible. 

3.3.3 Off and on reviews 
Invite students to write reviews on the film they have just watched. Such reviews might be 

collected in a "self-produced magazine". It could also be interesting to decide the graphics and the 
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name of the magazine masthead and produce, for each watched film, a special number to show to the 
other school students, on the school website or on other websites on discussion forums. 

4. Τhe film XENIA(2014)-an example  
Strangers in their own birthplace, 16-year-old Danny and 18-year-old Odysseus cross the entire 

country in search of their Greek father, after their Albanian mother passes away. Determined to force 
him to acknowledge paternity, little do they know that the road to the much-coveted Greek citizenship 
is paved with ghosts from the past, adult savagery and a dream that needs to come true, no matter 
what. Reaching the end of this initiatory journey they eventually come of age even if Greece refuses 
to follow. Written by Xenia. 

4.1 Stereotype 
The term stereotype (from Greek stereos= firm, solid and topos= impression) is used in 

typography to describe the reproduction of printed images by means of fixed shapes. The term was 
used for the first time by Walter Lippmann while researching on the processes on the construction of 
public opinion (1922). According to Lippmann, the cognitive relation with the external reality is not 
direct. It is filtered by the mental images of everyone's own reality. Such images (i. e. stereotypes) 
are merely coarse and rather rigid generalisations created by our minds as "short-cuts" for grasping 
the endless complexity of the external world. This generalisation process and its outcome are not 
caused by a random individual decision. They derive from attitudes which the group had culturally 
established. Because stereotypes are built through social filters, they socially defend the group 
identity that had established them, so that such stereotypes can maintain the (social) system they were 
generated by (Appel & al, 2015). 

4.2 Prejudice 
Etymologically, the term prejudice stands for a judgement conceived before experience, that is 

a judgement expressed without sufficient data. Social disciplines added two further specifications: 
On the one hand, prejudice refers to social minority groups. On the other hand, it is identified as 
unfavourable, meaning that such misjudgement penalizes (rather than favours) the collective or 
individual prejudice target. According to this definition, prejudice might mean a predisposition to 
perceive, judge and act unfavourably towards groups which are different from one's own. The main 
feature of prejudice is guiding practical actions. Here, prejudice is intended both in its broader 
meaning of judgement preceding experience and in its sociological meaning of unfavourable attitude 
towards different groups.The following maps show some of the stereotypes that use generalisation. 
By doing this, they divide Europe in areas assumed to be homogeneous. Stereotypes tend to erase 
individual characteristics, different personal experiences and the various moments everybody spends 
daily in their life. By reading the maps, one can reflect on how stereotypical categorisations neglect 
substantial individual differences (for instance, is a Spanish person necessarily euphoric?) If one 
comes from Northern Europe, does this mean they are surely rich? 
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Abstract 
This article is a description of the development of teaching practice implemented in the 

Bachelor of Industrial Design under the modality of student-centered learning, project-oriented 
learning and the didactic strategy of team teaching. 

The main challenges in higher education teaching practice are calling for didactic strategies 
intended to identify what the students’ profiles are to center a consistent learning on their profile. 
This, in turn, allows teachers to implement the students’ academic and professional learning to 
oriented-to-real-life projects and to fulfil design discipline objectives. On the other hand, under this 
didactic modality of project-oriented learning the students are allowed to have an approach to their 
environment needs to satisfy the needs of other human beings by contributing to the improvement of 
their quality of life. 

 
Key words: Student-centered learning, project-oriented learning, team teaching 

1. Introduction 
Nowadays, teaching practice faces big challenges in higher education. Especially, when it 

comes to tackling professional areas characterized by creativity and a divergent professional profile 
schemes, such is the case of the design discipline which currently is very close to the needs and 
changes of both, human beings and the environment in which they develop. This requires an academic 
and professional formation that should let designers not only comply with the development of 
products and services to cover the needs of the human beings, but also to become professional beings 
characterized by an innovative professional practice that can let them develop themselves in an ever-
changing and complex environment.  

The current situation of the higher education in Mexico demands a constant search for 
improvement. Thus the need to carry out a continuous evaluation on the curricular structure which 
should be part of the different academic programs that conform the higher education institutes. 

It is important and a priority to consider the advantages that the curricular design offers since it 
is the basis that guides teaching activities and which is a tool for the pedagogical practice that offers 
the guidelines to teachers on what, when and how the evaluation should take place; In the same way, 
it should be kept in mind that its usefulness is dependent on taking in account the actual conditions 
in which the educative project will take place. 
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For the curricular design, the following aspects should be considered (Coll, S. César, 1997):  

 Cultural level, this assimilation is needed for the student’s personal growth (sociological and 
anthropological analysis); 

 Factors and processes implied in personal growth (psychological analysis);  
 Nature and structure of the learning contents (epistemological analysis); and 
 Pedagogical practice itself (pedagogical analysis). 

Thus, considering the above, the teacher should bear these aspects in mind and adapt them to 
each particular situation according to the characteristics of the students and other factors present in 
the educational process. 

With regard to pedagogical intervention, from this approach it comes to influence the 
constructive mental activity of the students, creating favorable conditions for the significances that 
they themselves develop and manage to be more positive and adapted to their characteristics. 

Counselling can be an activating and facilitating agent of the development of education, 
especially when we remember that it aims to develop the maximum capacities, abilities and potentials 
of the student. In this way, counselling is a process that accompanies the students throughout this 
development. 

Given this reality, teachers of the second level of the degree in industrial design of the 
University Center of Art, Architecture and Design of the University of Guadalajara, develop their 
teaching practice from their area of professional expertise collaborating strategically under the 
didactic modality of team teaching (Friend, 2018). This has been characterized by a paradigm from 
educational innovation allowing the development of didactic strategies oriented to student-centered 
learning and project-oriented learning. 

1 . Description of the teaching practice 
The experience in teaching practice was carried out during the second semester level of the 

Industrial Design Degree. A pilot project was implemented consisting of three groups from the 
subjects of Product Aesthetics and Product Conceptualization from the morning shift, from which 
two groups correspond to the subject of product aesthetics. There, didactic strategies based on 
student-centered learning and project-oriented learning were mainly developed. Likewise, emphasis 
was placed on accompanying the activities where various techniques and procedures were 
implemented that guided the identification of various aspects at the individual level of the students. 
This allowed for greater clarity in the student profile and thus the possibility of focusing learning 
based on such characteristics. 

It is important to point out that the teaching practice was based on the pedagogical approach 
called collaborative teaching also known as co teaching or team teaching for its acronym in English 
(Friend, 2018) 

In accordance with the above, below, a mention is made of the methodological structure on 
which the implementation of the teaching practice was carried out by the authors of this document. 

The academic planning of the course was carried out first, followed by the identification of the 
contents of the learning units, their hourly loads, the days of the week they are taught, the number of 
students, the weeks included in the school year, out-of-classroom activities that complement the 
educational process, objectives of the learning units’ program and the definition of the academic 
project to be developed. 

Secondly, the previous information was integrated by means of a graph in which the structure 
of the course and methodology to be implemented by the teachers to the students could be outlined 
and communicated. (See Fig. 1) 
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 Figure 1: Academic Planning 

Graph: Sonia Cervantes Dueñas 

Thirdly, a plenary session was held in which students were shown through the above graph the 
course frame, the methodology to be developed, the identification of their expectations towards the 
course, the diagnostic evaluation of previous knowledge, the introduction of the teachers who 
participate, their professional profiles, as well as the objectives and characteristics that the project to 
be developed would have. It was explained to them the importance of working together based on this 
methodology for the achievement of a multidisciplinary work in the development of the project to be 
developed and that it would be done in connection with a local company in the furniture sector (See 
images. 2, and 3). It is worth mentioning that the link with the industry was carried out through the 
Postgraduate Course in Industrial Design and Innovation. On the other hand, it is important to clarify 
that the implementation strategy of the project was developed with the postgraduate course based on 
a high complexity of the design project and subsequently there was a low-complexity-concept-
interaction approach with second level students. 

    

       
    Figure 2:  Plenary Session        Figure 3: Plenary Session 

Once the plenary session was held, the teachers proceeded to share the information with the 
students from the digital platform Drive in order to implement the ICTs and better the educational 
process organization. 

As part of the frame, they were explained the relevance of the development of various skills for 
their better academic performance, and with this, the topic of multiple intelligences was introduced; 
this topic was addressed emphasizing its impact on the creative development that it represents for the 
learning process. A small survey was carried out among the students as an example in which they 
made mention of their interests and abilities in various areas that they were developing, the relevance 
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and impact were identified in both the personal realm and in the academic one, the level of assessment 
that is given to this topic of multiple intelligences in our social context was checked since it is not 
always given the importance and relevance that it represents in the personal, social and academic 
fields. 

After this, a request was made to answer an online survey at 
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm on the 
multiple intelligences that each of the students presented, for which they, in turn, sent via email the 
results that each one got from this topic.  

A review of the results obtained was made and the students identified their different types of 
multiple intelligences, having consciousness of the level of impact that this has had throughout their 
academic life and, above all, the opportunity to channel their relevance in their current professional 
development. (See Fig. 4) 

 
      Figure 4: Multiple intelligences revision  

On the other hand, it is important to point out that, as part of the academic activities, a trip was 
made to the city of San Luis Potosí, Mexico to attend a design event, where additionally to 
participating, the planning to visit museums and cultural spaces took place with the intention of 
strengthening the acquisition of greater knowledge, skills and attitudes that contribute to their out-of-
classroom education. (See Fig. 5, 6 and 7). 

 

 
 

Figure 5: Study trip to San Luis Potosí, México 
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                              Figure 6: National Museum of masks visit         Figure 7: National Museum of masks visit 

 
It is worth mentioning that in the following sessions didactic strategies were implemented 

where teachers applied the methodology focused on learning and on the student through methods that 
included exposition, discussion and debates in class, practical exercises, cooperative work, 
development of conceptual techniques and validation of proposals, validation techniques and their 
aesthetic analysis. 

According to the above, the contributions of Medina, R. A.; Domínguez, G. M.C. and Sánchez 
R. C. (2011) on educational innovation should be considered, specifically what innovation in the 
classroom represents. For the authors, innovation represents an activity that strengthens the 
construction of prosperous and permanent advances of thought and educative practice. They say that 
the possibility of improving teaching practice depends on the culture generated in the classrooms, 
above all, with the opportunity to turn each classroom into an ecosystem of reflection and continuous 
improvement of the teaching-learning process. With this, the bases for innovating in the design and 
in the curricular development are strengthened. 

The classroom represents an innovative environment when the discourse that arises among the 
participants is characterized by a continuous search for meaning, relevant contributions and 
increasingly positive modalities of exchange aimed at achieving authentic educational values. This 
interactive benchmark is characterized by the advancement in the mastery of communicative 
competence of an intercultural nature among all those involved in the teaching-learning process and 
offers an adequate basis to promote climates of improvement in the classroom and at school. 

On the other hand, the aforementioned authors emphasize that the development of interaction 
in the classroom is necessary to deepen into the socialization of human beings and to discover the 
true factor that must characterize classrooms if they are to be consolidated. As areas of innovation. 
This creative and collaborative interaction is an essential element to promote design and, especially, 
curriculum development. The design is improved when the programming of the teaching-learning 
process in the classroom is based on the active communication between the teaching staff and the 
students to find out what is most valuable to achieve their formation in their discipline and, especially, 
as human beings. 

2  Student-centered learning 
The individualization of teaching represents, from the constructivist approach, adapting 

pedagogical support to the characteristics and educational needs of students. This activity requires 
the teacher himself to be aware of the importance of understanding and knowing his own students in 
the different spheres of life in which they develop. 
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Regarding the evaluation process, it is contemplated from the initial, formative and summative 
levels. In this sense, the criteria under which this evaluation process is carried out must take into 
account the educational purposes that are pursued. 

According to Rodríguez Valda, L. (2005), the educational evaluation ranges from the evaluation 
of the global educational system to the evaluation of learning that takes place in the classroom, a 
context in which the tutorial activity can be located. The evaluation of the student and the evaluation 
of learning stand out. Student evaluation is a systematic process that allows evaluations and 
validations to be generated in a partial and in a total way with respect to the educational context. The 
Learning Assessment, also called the Significant Assessment, is a permanent process of information 
and reflection that allows the teacher or tutor to know the level of achievement of the students in 
relation to the competences, to issue a value judgment, assign a quantitative or qualitative assessment 
and make decisions about the course of pedagogical activities to improve it. 

Its purpose is to guide and improve the Teaching-Learning Process (TLP) to ensure the training 
of students. In this case, the teacher's guiding function will be to provide the student with the 
possibility of improving their TLP by identifying the problems that may arise in their learning 
process, especially evaluating the factors that are involved in it. This means adopting a new evaluative 
culture that implies building a positive communicative interaction between teacher and student. 

The evaluation of learning is a systematic process of evaluating the interpretation of progress, 
achievements (performance) and difficulties that occur in the learning of students. Its purpose is to 
guide and improve student performance, the teaching work (teaching-learning process), the 
curriculum and the context, to provide help to ensure the comprehensive training of learners. This 
way, it is possible to promote limitless learning, continuous learning, and of ever higher quality and 
level. 

3  Project-oriented learning 
Project Oriented Learning (POL) is also called Project Based Learning or Project Learning. It 

is a learning methodology in which students are asked to work in small groups, plan, create and 
evaluate a project that responds to the needs posed in a given situation. 

The POL demands that the student be active at all times, interacting with their peers, contrasting 
opinions, ideas, theories, applications to reach informed and justified consensus, etc. Reflection on 
knowledge in order to generate new knowledge is a central axis of this methodology. (UPM, 2008). 

Among its characteristics are the following: 

 It is a methodology focused on the student and his learning 
 It comes from a real approach. 
 It favors the student's commitment to their learning and that of their work group. 
 It is desirable that different areas get involved when planning the project to be developed. 

Thus enhancing the interdisciplinary nature of this technique. 

The teacher must take into account the following aspects: 

 The objectives that the students will achieve with the completion of the project. 
 The knowledge they will acquire with the creation of the project. 
 The themes that the project will address. 

Four phases are distinguished for the elaboration of a project: 

1. Understand the project and collect information 
2. Related project planning 
3. Research and development of the project with it. 
4. Self-evaluation – Evaluation 
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The project is mobilizing for the students because the challenges matter to them. The existence 
of a real challenge brings schoolwork closer to situations that could be found in life: taking a survey, 
organizing a contest, a party or a sports day, putting on a show, writing a novel, editing a newspaper, 
doing a scientific experience etc. These incursions into social worlds, whether direct or indirect 
because they are evoked at the edge of operations, are part of the construction of a general culture 
and education for the citizenship. (Perrenoud, P. 2000). 

The functioning of the students in a project offers a wonderful opportunity for spontaneous or 
requested self-evaluation. Self-evaluation nurtures a form of lucidity that can guide to new learnings, 
but also and very simply, allow everyone to identify their strengths and weaknesses and choose their 
investments and their role accordingly. 

The teacher can also use the projects to get to know and understand their students better, as well 
as to better identify their achievements and difficulties, since he sees them in practice, in their multiple 
and complex tasks. It is a major formative observation tool. 

A project requires cooperation and, consequently, the development of the corresponding 
competences: knowing how to listen, formulate proposals, negotiate commitments, make decisions 
and fulfill them. 

A project methodology then favors a double learning: 

 on the one hand, the learning of autonomy with respect to the group that allows the individual 
to manage with prudence in areas in which he continues to be master of his action or at least 
of part of the modalities and even of the purposes; 

 on the other hand, learning the specific ways of making oneself heard in a group and 
influencing collective decisions, so that they can be recognized in them 

Learning to manage or collaborate on projects, in a critical and constructive way, is then, in 
itself, an important learning when this form of collective action becomes common. 

In teaching practice in higher education, one of the criteria that must be considered is that 
referring to the principle of globalization and that it can be part of the content as well as the design 
of teaching-learning activities that respond to the constructivist conception of school learning and 
pedagogical intervention. This allows students to understand and identify the impact that it represents 
for their professional practice the connectivity between what is developed in its own context and the 
connectivity and the immediate impact that it may represent in others. 

 

4.Didactic strategy of collaborative teaching or team teaching 
The term collaborative teaching or also called team teaching originates from the 1960s. Among 

the reasons for its implementation, there are the social, economic and political transformations that 
the United States underwent as a consequence of the postwar period in the 1950s and 60 and that 
directly affected the educational system. 

In particular, collaborative teaching in the context of higher education is linked to the opinion 
of Meyer, James A. (1969), who in his opinion the suitability of the team teaching model in the 
context of interdisciplinary studies. It is in the 90s that new educational strategies and approaches 
that address the university dynamic in its just complexity begin to be considered. Collaborative 
teaching was, precisely, one of those models that was contemplated and that continues to be practiced 
due to its adaptation to new educational concepts. This term refers to the methodology based on the 
socialization and integration of pedagogical strategies and resources in which more than one teacher 
is in charge of teaching a specific group. For its part, team teaching refers to the strategy in which 
more than one teacher participates in teaching a group and that can be developed from different 
degrees of interaction between members. (Santos, O. N., 2013) 

According to the aforementioned, it is important to point out that in the development of this 
pilot implementation for the New Study Plan for the Bachelor's Degree in Industrial Design, basic 
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training is contemplated in the first, second and third semesters; orientation training in the fourth 
semester; professional training in the fifth, sixth and seventh semesters and management training in 
the eighth semester. For this purpose, the pilot project is focused on the second level that corresponds 
to basic training and that under these pedagogical approaches of Student-centered Learning, POL and 
team teaching allow us to encompass the intervention that was carried out. On the one hand, we take 
into account the characteristics and the profile of the creative area of the industrial design student, 
which is reflected in his own personality of being and doing things. From the very nature of the 
program is that the student requires the self-management approach in the POL of the projects they 
develop. On the other hand, the team teaching approach strengthens this teaching-learning process 
through the different disciplinary trainings that the teachers involved in this pilot program cultivate. 

5.Conclusions 
Students present various profiles and characteristics at the individual, ideological, cognitive, 

psychological, social levels, among others; therefore, it is to be expected that the way in which it 
develops and learns will change according to its experiences and the environment in which it 
interrelates. 

As teachers it is necessary to be aware of the factors that impact our work and above all that is 
consistent with the individual and social needs to be met, taking into account that not only will student 
learning be at stake, but also the way in which it develops at the disciplinary and human level. 

For this reason, the circumstances that are presented in our context at a social, political, 
economic and environmental level undoubtedly affect the educational environment, which is why we 
are considering the restructuring of our didactic activity in order to generate disruptive approaches 
where there are interventions of the teachers as a whole - it is worth mentioning that we have detected 
that this is an area of opportunity that has been quite a challenge with the implications that this entails 
of not only dialoguing and sharing towards the students, but between teachers seeking the same vision 
that not only It is to teach but to provoke learning between student and teacher and also adds the 
challenge of visions and approaches of the different disciplines - with the contribution of their area 
of knowledge since within the course there are interventions not only for a group of the second 
semester, but to all the students that make up the generation and which in this particular case is It was 
made up of eighty students. It is worth mentioning that the academic work space was designed in a 
flexible way in rooms for 20 members and, in turn, with the possibility of modifying by folding down 
the walls to incorporate the 80 students in a single space (workshop work where team teaching is the 
core strategy that consolidates the construction of knowledge and the student's self-management 
process). In this way, we witnessed the impact that this disruptive proposal generated in the 
educational process. 
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Abstract 
Introduction: Common placement in the international literature is the finding that school 

psychologists would like to expand the services they offer. The present study examined the 
perceptions of teachers and school psychologists about the role of school psychologists in the region 
of Crete (Greece).  

Method: Two hundred seventy-nine teachers (67.7% women; mean age = 41.77; sd = 8,249) 
and fifty-seven psychologists (87.7 women; mean age = 35.28; sd = 5.130) completed a similar 
questionnaire on the role of the school psychologist. 

Results: The comparison of the responses revealed differences in perceptions among the target 
groups about the current and preferred roles of school psychologists. 

Conclusions: It is important to emphasize the actual and ideal roles of the school psychologist, 
as perceived by the stakeholders themselves, as a common understanding of the range and focus of 
the services provided by psychologists would facilitate effective and appropriate student’s referral to 
them. 

 
Key word: school psychologist, perceptions, current roles, preferred roles 

1. Introduction 
School psychology is a branch with a gradually growing identity in the field of psychology. In 

recent years, globally, the increased occurrence of learning difficulties (Boutte, 2012; Rodericks et 
al., 2018); behavioral problems (Hanchon & Fernald, 2013); mental health problems and new social 
conditions (Merikangas et al., 2011) led to an understanding of the need to address problems directly 
and to turn to psychology for help. Thus, school psychology is the solution that educational 
community has focused on, as it is the systematic provision of multiple psychological services within 
a school / educational system (Farrell, Jimerson, & Oakland, 2007). 

School psychologist is a scientist-practitioner whose major professional interests are children, 
families and the school process (Fallon et al., 2010). The basic education and training prepares him 
to provide a range of psychological assessments, interventions, prevention, health promotion and 
program development and evaluation services with particular emphasis on the developmental process 
of children and youth within the context of schools, families and other systems (Lee & Woods, 2017; 
Woods, 2015). In this light, the provision of school services offers a neutral environment in which 
young people learn that seeking help and support is standard and is in a continuous support, e.g. 
academic interventions, mental health services etc. (Eklund et al., 2015). 

Although the role of the psychologist in Greek school system and the extent to which fulfills 
modern requirements has not been adequately investigated, especially in general education, a series 
of studies has confirmed the positive view of all stakeholders on the role of school psychologist and 
the recognition of his multidimensional role (Hatzichristou, 2011). A review of the literature on the 
views of teachers, students, and other stakeholders in education reveals the shift from traditional roles 
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to more extended modern roles of school psychologists (Jimerson et al., 2009; Thielking & Jimerson, 
2006; Watkins et al., 2001).  

In particular, it is suggested that there are five key functions within school psychologist’s role 
(consultation, evaluation, intervention, research and training) which should be conducted at three 
levels (organizational, group and individual) across different settings (Rumble & Thomas, 2017). 
However, Villarreal (2017) found that most psychologists actually devote the majority of their time 
on assessment activities related to determining the special education activities.  

In Farrell, Jimerson, Kalambouka, and Benoit's (2005) research on the perceptions of teachers 
from different countries about the roles of school psychologists, it was found that Greek teachers have 
estimated that the activities most frequently performed are: assessment for special education, parent 
counseling for behavioral and learning problems, counseling teachers for disruptive behavior and 
collaboration within the school. Likewise the findings of Jimerson et al., (2007) according to which 
the main activities of Greek psychologists based on the time the devoted to them, are students’ 
counseling, psycho-educational assessment and parent counseling.  

Within the expanded and preferred roles of school psychologist, as described by Squires and 
Farrell (2007) are the treatment of learning difficulties, the prevention and promotion of the mental 
health & resilience of the student population, as well as the promotion of the collaboration between 
school and family. Further, in order to achieve the above roles, Gresham (2011) states that 
psychologists should have knowledge of teaching principles and methodology, assessment methods 
and decision-making. 

Many researchers characterize as ideal roles for the school psychologist the individual 
counseling with educators, crisis management, parenting work group, working with regular students 
and prevention of mental health problems (Farrell et al., 2005; Gilman & Gabriel, 2004; Watkins et 
al., 2001). Moreover, the literature indicates that school psychologists may have an indirect role in 
enabling teacher resilience by mitigating school-related challenges faced by teachers (Beltman et al., 
2015). It is therefore concluded that teachers need specialized support as they place particular 
emphasis on the increasing complexity of students' social, emotional and behavioral difficulties. 
School counseling services should focus on both the children and the families, but also take into 
consideration the needs of educational staff for emotional support and professional guidance 
(Adelman & Taylor, 2010; National Association of School Psychologists, 2010; Kauffman & 
Landrum, 2013). 

 Likewise, the Greek school community faces many challenges associated with the growing 
heterogeneity of the student population. For this reason this new social and school reality, as pointed 
out by Hatzichristou et al. (2011) calls for the extension of the role of the school psychologist and the 
reorientation of its traditional psychoeducational services, based on the real needs of all students and 
their families.  

2. Main part 

2.1. Method 
Two hundred and seventy-nine teachers (67.7% women; mean age= 41.77; s.d.=8.249) working 

in schools in region of Crete, together with fifty –seven psychologists (87.7 women; mean age= 35.28; 
s.d.=5.130), who also provided services in schools in the same region, served as participants in the 
present study. Specifically, participants worked during school year 2018-2019 at 145 primary and 45 
secondary schools that received psychological support services. A complete description of the 
demographic characteristics of the participants is presented in Table 1. 
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Table 1: Demographic characteristics of the sample 

Demographics   Teachers Psychologists 

Gender Male 
Female 

90 (32.3%) 
189 (67.7%) 

7 (12.3%) 
50 (87.7%) 

Age 25-35 
36-45 
46-55 
≥56 

67 (24%)        129 
(46.2%) 

69 (24.7%) 
14 (5%) 

36 (63.2%) 
18 (31.6%) 

3 (5.3%) 
0 (0%) 

Studies Bachelor 
2nd Bachelor 

Master 
PhD 

138 (49.5%) 
36 (12.9%) 
92 (33%) 
13(4.7%) 

3 (5.3%) 
5 (8.8%) 

42 (73.7%) 
7(12.3%) 

2.1.1. Instrument 
The survey instrument was adapted from the one used in the study by Magi & Kikas (2009). 

This questionnaire was translated and adapted to the Greek language by the researcher. For the 
purpose of the study, the research questions concerned the roles and tasks that the psychologist 
undertakes or would be desirable to undertake in the school context. 

The first section of the survey included questions designed to collect demographic information 
(e.g., gender, age), information about the participants’ education (e.g., type of degree), and work-
related experience (e.g., type of school, number of students served, urbanicity of school setting). 
Another section of the survey consisted of two parts: (a) 21 items about the preferred roles of school 
psychologist, (b) 21 items regarding the current roles and tasks, as assessed by the participants. 
Questions could be answered on a 3-point scale (1= disagree, 2= somewhat agree, 3= agree). The 
third part consisted of 13 statements concerning the problems in which the contribution of SP is 
considered important. 

The reliability of the rating in the questionnaire was determined by Cronbach’s alpha coefficient 
(ideal roles α= .868; current roles α= .848; students’ problems α= .891) 

2.1.2. Data analysis 
An exploratory factor analysis was carried out, in order to contrast the underlying structure of 

the instrument with the theoretical structure considered in its original version, providing important 
clues to study the construct validity and improve the questionnaire based on the results obtained. 

 In order to make a comparison between teachers' and psychologists' perceptions about the 
tasks of the latter, the t-test statistical criterion for independent samples was used. In addition to check 
whether teachers have different perceptions about what they want the psychologist to do at school 
and what they believe he actually does, the Paired Sample t-test was applied.  

Principal Component Analysis and Varimax Rotation Method with Kaiser Normalization were 
applied to the 21 items of preferred roles of school psychologist, in order to reduce the number of 
variables in our data to a smaller set.  

2.2. Results 
The control of media equality revealed large differences between the perceptions of the two 

groups regarding the current roles of psychologist. A significant difference was found in the following 
counseling roles: counseling students with learning and behavioral problems (t= -3.621; df=278; p= 
.000), counseling students with personal and family problems (t= -4.028; df=278; p= .000) and 
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counseling students with emotional problems (t= -2.926; df= 278; p= .004). Psychologists agree to a 
greater extent than teachers that the items are actually tasks that they perform in schools.  

They also state that the prevention (t= -4.861; df=163; p= .000) and group therapy (t= -2.441; 
df=161; p= .016), are among the tasks that are actually encountered in their daily work.  

The respondent psychologists indicated that they are most frequently involved in consultation 
to administrators and teachers (t= -2.872; df= 87.629; p= .005), and act as mediators in problems 
between teachers and students (t= -7.268; df=95.459; p= .000). 

Data showed that teachers think the real task of psychologists are the mediation of problems 
arising between administrations and teachers (t = 2,269, df=87,632; p = .026) and counseling on the 
improvement of learning and working conditions (t= 2,662; df=334; p=. 008). 

No statistically significant difference was found in the responses regarding the counseling of 
teachers on their personal issues and parents’ counseling. 

Furthermore, the analysis reveals that respondents' views differ on what the psychologist's 
desired services are in the school community. What teachers want from a school psychologist is the 
system counseling, that is, to act more often as a mediator in problems between administrator and 
teachers (t= 4,814; df= 334; p = .000). Desirable role for teachers is also the counseling for improving 
the learning and working process (t =2,299; df= 69.3; p=.025), as well as the support in their personal 
issues (t =6,713; df= 334; p= .000). 

The analysis of the responses of psychologists shows that desired role for them is counseling 
students with learning difficulties and emotional, behavioral (t= -4,203; df=278; p= .000) and 
personal- family problems (t = -3,332; df=278; p=.01). 

Comparing the samples (as shown in figure 1), we can see that teachers consider as "very much" 
helpful and necessary the provision of help from SP in management of stress for performance (M= 
4.71; sd= .598), depression (M= 4.69; sd = .605), hyperactivity (M= 4.69; sd= .605), low self-esteem 
(M= 4.85; sd= .505), mourning-loss (M=4.88; sd= .429) and family problems (e.g. divorce) (M=4.88; 
sd= .403). Also the help of the psychologist was considered very important in the management of 
aggression (M=4.80, sd= .534) and bullying incidents (M=4.88; sd= .472). In the other problems 
facing the school community and students, particularly those related to learning performance (school 
dropout, poor performance, difficulties in learning), it seems that the responses of teachers sharing 
between “moderate” and “very much”. 

Psychologists appear to be more absolute in their responses regarding to the problems they 
consider most important to intervene. While they consider that all the issues, mentioned in the 
questionnaire are equally important for their contribution in resolving them, in terms of learning 
difficulties (M=4.44; sd= .708) and low school performance (M=4.56; sd= .682) are not evaluated to 
the same extent as problems that require their support. 
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Figure 1: Diagram 1: Comparison of views of the two groups for the students’ problems (t- independent samples) 

5. Conclusions 
The roles and functions of the school psychologist have been subject to continued debate, with 

discussions often focusing on how the profession can expand from its emphasis on assessment-related 
activities (Watkins et al., 2001) to greater involvement in roles such as designing and implementing 
academic and behavioral interventions, consultation of teachers and administrators (Castillo et al., 
2016; Magi & Kikas, 2009), group and individual counseling (Eklund et al., 2017). The practice of 
school psychologists encompasses direct (supporting children and youth, assessment and program 
planning) and indirect interventions (school development, supervision, and consultation with 
teachers, parents and other professionals) (Jimerson, Oakland & Farrell, 2007).  

Consequently, school psychologists can deliver a wide array of services designed to improve 
the outcomes of students and their families (Armistead & Smallwood, 2014; Merrell, Ervin, & 
Gimpel-Peacock, 2012). In more detail, according to Perfect and Morris (2011) they undertake a 
range of activities including: conduction of various assessments, consulting on a range of issues, 
working with parents, in-service training, counseling, program evaluations, research, and responding 
to critical incidents.  

The results of this study show that there are significant differences in teachers 'and 
psychologists' perceptions about the desirable and current roles that school psychologists assume. 
Although many school psychologists wish to expand their role from traditional client-centred tasks 
to more systemic interventions such as consultation (Dimakos, 2006; Gilman & Gabriel, 2004; 
Thielking & Jimerson, 2006), participating psychologists declare that spend most of their time on 
students’ counseling (with learning, behavioral and social difficulties). This finding is in line with 
previous studies, which reveal a tendency to continue using the client-centred model (Eklund et al. 
2017).  

Participating psychologists felt that part of their daily activities is prevention. This seems 
unexpected, since previous research showed that most school psychologists reported feeling less 
competent in providing prevention activities than assessment and consultation activities (Stoiber & 
Vanderwood, 2008). In another study, almost half of the participating psychologists reported that 
their training prepared them somewhat poorly or did not prepare them at all, to provide prevention 
activities or intervention in crisis situations (Hanchon & Fernald, 2013). 

Although there is lot of talk about work at the system level in the school psychology literature, 
in Greece it can seldom be seen in practice, according to both teachers and psychologists. Further, 
the results of this study indicate that teaching staff in Greece desire the school psychologist to play a 
mediating role in problems arising among other staff, as well as to provide counseling support on 
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their personal problems, but practically not see it happening. Greek psychologists also declare that 
career guidance and counseling is not among the tasks they undertake, even though it is among their 
desired roles. 

The results are in line with the literature, which indicates that not much time is left for 
consultation, as a wide variety of child-centred activities predominate (Magi & Kikas, 2009; Watkins 
et al., 2001). However, an interesting finding is that while the literature demonstrates the importance 
of providing psychological services to parents, in the present study, this task was not included in the 
actual and desired roles of the psychologists. A large aspect of their practice involves providing direct 
services to learners; however, school psychologists are also trained to facilitate teacher and parent 
development, and to intervene at the level of the school as an organization (Moolla & Lazarus, 2014). 
It can be concluded that while those involved in the educational process wish to continue providing 
individual counseling to students to an even greater extent, also evaluate the psychological support 
to parents to be highly important (Eklund et al., 2017; Magi & Kikas, 2009; Watkins et al., 2001). 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ «ΜΕ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ»: 
ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ 

ΚΝΩΣΟ» ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 

Ακριτίδου Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

Περίληψη  
Η παρούσα εργασία αφορά μια πρόταση διδασκαλίας του αποσπάσματος «Μια Κυριακή στην 

Κνωσό», που ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ 
Γυμνασίου. Ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται και δομείται το προτεινόμενο σενάριο είναι 
ο επαγγελματικός προσανατολισμός και αφορμή γι’ αυτό η απουσία του μαθήματος του Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φύση δε του κειμένου καθώς 
και η κοσμοθεωρία του συγγραφέα, όπως προβάλλεται μέσα από αυτό, προσανατολίζουν τις 
σχεδιαζόμενες για τους μαθητές δραστηριότητες και τις αναζητήσεις τους προς τον κλάδο των 
ανθρωπιστικών σπουδών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πώς τομείς και κατευθύνσεις των ανθρωπιστικών 
επιστημών δύνανται να αντιστοιχιστούν με συγκεκριμένα χωρία του αποσπάσματος, στοιχείο που θα 
αξιοποιηθεί κατά τη διδακτική προσέγγιση. Μεθοδολογικά προκρίνεται ένας συνδυασμός ατομικής 
και ομαδικής εργασίας. Γενικός στόχος της διδακτικής πρότασης είναι η με αφορμή τη μελέτη της 
Λογοτεχνίας εμφύσηση στους μαθητές κριτικής σκέψης εφαρμοζόμενης στο πεδίο της επιλογής 
επαγγέλματος και της αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης σχετικά με το επάγγελμα καθώς και 
της ίδιας της προσφερόμενης πληροφορίας. Παράλληλα, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η 
αναπλήρωση του κενού από την κατάργηση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο 
οποίος φρονούμε πως θα πρέπει να ενταχθεί στοχευμένα και επιλεκτικά στο πλαίσιο άλλων 
υφιστάμενων διδακτικών αντικειμένων. 

 
Λέξεις κλειδιά: Διδακτική Λογοτεχνίας, Ανθρωπιστικές σπουδές, Επαγγελματικός 

προσανατολισμός, Πληροφοριακή παιδεία 

1. Εισαγωγή 
Η διδακτική πρόταση που κατατίθεται εδώ κινείται στο πλαίσιο εργαλειακής αξιοποίησης της 

Λογοτεχνίας προς χάριν του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. Το 
έναυσμα για μια τέτοια πρακτική δίνει, γενικά, η Λογοτεχνία χάρη στην πολυεπίπεδη και εύπλαστη 
φύση της, η οποία προσαρμόζεται ιδανικά στις ανάγκες των αναγνωστών της, και δη στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών-αναγνωστών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικότερα, 
αφορμή για τη σύνδεση με την Επαγγελματική Συμβουλευτική στάθηκε ο χαρακτηριστικός τρόπος 
του συγγραφέα να διασυνδέει πολλαπλούς τομείς του επιστητού, πρόσφορους για τις μελλοντικές 
επαγγελματικές αναζητήσεις και επιλογές των μαθητών. Η εργασία περιλαμβάνει το ποικίλης 
προέλευσης θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης, την αναλυτική της περιγραφή, μια 
ενδεικτική κριτική-αξιολόγηση και ορισμένα στοιχειώδη συμπεράσματα.   
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2. Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής Πρότασης  

2.1. Επαγγελματική Συμβουλευτική  
Το μοντέλο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής που προκρίνεται στην παρούσα διδακτική 

πρόταση είναι το Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο (Ασβεστάς, 2007: 97-98). Στόχος του είναι η 
κριτική επαγγελματική διαπαιδαγώγηση με διαλεγόμενους μεταξύ τους άξονες την αυτογνωσία και 
την κοινωνιογνωσία (Κοσμίδου-Hardy, 2004: 328-330) στη βάση της βιωματικότητας και της 
αυτενέργειας (Χαροκοπάκη, Βλαχάκη & Τετραδάκου, 2007: 208).  

Τα σημεία που συνηγορούν για μια απόπειρα κριτικής επαγγελματικής διαπαιδαγώγησης στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας μέσα από το επιλεγμένο απόσπασμα είναι τα εξής:   

 Η καταλληλότητα της γυμνασιακής ηλικίας για την έναρξη του επαγγελματικού 
προσανατολισμού (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2004: 219). 

 Ο ήρωας του αποσπάσματος αντιστοιχεί ηλικιακά στο στάδιο εκείνο όπου λαμβάνει 
χώρα η διαμόρφωση της ταυτότητας, η οποία με τη σειρά της αποτελεί τη βάση για 
έναν επιτυχή επαγγελματικό προσανατολισμό (Ασβεστάς, 2007: 88). Επομένως, η 
φυσιολογική ταύτιση του μαθητή-αναγνώστη με αυτόν ευνοεί τον σκοπό της 
διδακτικής πρότασης (Ξενάριος, 1997: 365).   

 Η διδακτική πρόταση συνδυάζει ισόρροπα τους δύο πόλους του Κριτικού 
Αναπτυξιακού μοντέλου του επαγγελματικού προσανατολισμού (Βλαχάκη & 
Σγουράκη, 2007: 177).  

 Το περιεχόμενο του αποσπάσματος προσφέρεται για μια διεπιστημονική προσέγγιση 
του επαγγελματικού κόσμου (Βλαχάκη & Σγουράκη, 2007: 174-175).  

 Η λογική της πρότασης υπακούει στην ανάγκη σύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία 
στο πεδίο της επαγγελματικής ζωής.   

2.2. Θεωρία και Διδακτική της Λογοτεχνίας   
Για την παρούσα διδακτική πρόταση λογοτεχνικού κειμένου συνίσταται να ακολουθηθεί η 

μεθοδολογία που υποδεικνύεται από τη Συναλλακτική θεωρία (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2007: 58-
75).  

Οι λόγοι που υποβάλλουν αυτήν την επιλογή έγκεινται στα εξής κοινά σημεία:  
 τον συνδυασμό αυτογνωσίας και κοινωνιογνωσίας,  
 την έννοια της πληροφοριακής ανάγνωσης και τον ενεργό ρόλο του αναγνώστη-

παραγωγού νοημάτων (Ασβεστάς, 2007: 98; Κουρτέσης, 2016: 32),  
 τη διερευνητική φύση της ανάγνωσης της Λογοτεχνίας και της μεθοδολογικής 

προσέγγισης στην επαγγελματική συμβουλευτική,  
 τον διαλογικό / διαλεκτικό χαρακτήρα τόσο της προτεινόμενης από τη Συναλλακτική 

θεωρία ανάγνωσης της Λογοτεχνίας όσο και μεγάλου μέρους του επιλεγμένου 
λογοτεχνικού αποσπάσματος.  

2.3. Θεωρία των λογοτεχνικών ειδών  
Η θεωρία των λογοτεχνικών ειδών δεν είναι μία και ενιαία. Για τα λογοτεχνικά είδη επικρατούν 

δύο αντίθετες αντιλήψεις. Σύμφωνα με την πρώτη τα λογοτεχνικά είδη θεωρούνται ως 
οριστικοποιημένες, κλειστές ομάδες που αποτελούνται από κείμενα που διέπονται από σχέσεις 
αλληλοαποκλεισμού. Σύμφωνα με τη δεύτερη αντίληψη δεν υπάρχουν σαφή στεγανά μεταξύ των 
λογοτεχνικών ειδών. Οι δύο παραπάνω θεωρήσεις δεν είναι εντελώς ασύμβατες μεταξύ τους, αν 
λάβουμε υπ’ όψιν μας τη διαλεκτική προοπτική. Ότι δηλαδή τα λογοτεχνικά είδη, αν και σταθερά 
αρχικά, μεταβάλλονται και εξελίσσονται μέσα στο πλαίσιο: α) επικοινωνίας και β) 
«αλληλοδιείσδυσης» των εκάστοτε κειμένων που υπάγονται στις κατηγορίες τους καθώς και γ) 
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μερικής «ανυπακοής» τους στους κανόνες και τις συμβάσεις του είδους τους συνιστώντας νέα μικτά 
είδη με ανάλογες προοπτικές (Αγγελάτος, 1997: 160, 55).   

Το λογοτεχνικό κείμενο του οποίου το απόσπασμα αφορά η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, 
η «Αναφορά στον Γκρέκο», πρόκειται για ένα τέτοιο ιδιότυπο είδος (Ντουνιά, 2011). Οι λόγοι που 
το καθιστούν δε κατάλληλο για την εν λόγω διδακτική πρόταση μπορούν να συνοψιστούν στους 
εξής: 

Η ειδολογική του διαλεκτικότητα αντιστοιχεί και σε μια θεματική πολυσυλλεκτικότητα και 
συγκέντρωση πληροφοριών από ποικίλα πεδία δράσης και γνώσης, χρήσιμων στο πλαίσιο της 
συμβουλευτικής για το επάγγελμα.  

Ο στόχος του έργου είναι η αναψηλάφηση της διαδρομής του συγγραφέα προς ένα είδος 
προσωπικής ωρίμανσης ή κατασταλάγματος σ’ εκείνες τις αξίες που του προσδίδουν ισορροπία 
(Ντουνιά, 2011: 185) και που για τον ίδιον αποτελούν την κορυφή εκείνη που αυθαίρετα ονομάζει 
«Κρητική ματιά», επομένως σχετίζεται με την αυτογνωσία στην οποία στοχεύει και το μοντέλο 
επαγγελματικής συμβουλευτικής που έχουμε επιλέξει για τη διδακτική πρόταση.  

2.4. Επιστήμη της Πληροφόρησης  
Το σημείο τομής της παρούσας διδακτικής πρότασης με την Επιστήμη της Πληροφόρησης 

συνίσταται στην έννοια της «Πληροφοριακής Παιδείας». Ως πληροφοριακή παιδεία νοείται «η 
εξοικείωση των μαθητών με τις πηγές και τα μέσα πληροφόρησης, η ανάπτυξη κριτικής στάσης 
απέναντι στις πηγές αυτές και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν την ανεξάρτητη και αυτόνομη 
χρήση τους» (Τσιμπόγλου, 2005: 61; Παπάζογλου, 2005: 161). Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ζητούμενο είναι να καλλιεργηθεί στους μαθητές η πληροφοριακή παιδεία στη σύγχρονη Κοινωνία 
της Πληροφορίας, όπου κυριαρχεί, επιπλέον, η ψηφιακή πληροφορία, εν σχέσει με την επιλογή 
κατεύθυνσης σπουδών και επαγγέλματος.  

Στοιχεία που ώθησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου λογοτεχνικού αποσπάσματος για ένα 
διδακτικό εγχείρημα με έμφαση στην πληροφοριακή παιδεία στάθηκαν τα εξής (Τσιμπόγλου, 2005: 
54-58; Τσάφου, 2005: 89; Νικητάκης, 2005):  

οι ομοιότητες της Λογοτεχνίας γενικά και του καζαντζακικού έργου, ειδικότερα, με την 
ψηφιακή πληροφορία σε ορισμένα σημεία (π.χ. αξιοποιήσιμη χωρίς να είναι αναλώσιμη, 
πολυεδρικότητα), 

οι ομοιότητες του συγκεκριμένου αποσπάσματος, ειδικότερα, με τον διαδικτυακό χώρο ως 
προς τη δαιδαλώδη φύση του αντίστοιχα με εκείνην του ανακτόρου της Κνωσού,  

η κοινή στη βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση και στη σχολική εκπαίδευση, η οποία προετοιμάζει 
τους μαθητές για την καθημερινότητα, τάση και ανάγκη για διεπιστημονικές προσεγγίσεις,  

οι δυνατότητες που δίνει ο λόγος του Καζαντζάκη στο απόσπασμα για πιο διευρυμένες 
προσεγγίσεις με επίκεντρο τη διεπιστημονικότητα,   

η πρόκληση για πρακτική εφαρμογή της επιζητούμενης διακλαδικής συνεργασίας φορέων 
πληροφόρησης και εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από την κατάλληλη διαμόρφωση της 
διδασκαλίας σύμφωνα με το πρότυπο αντίστοιχων ήδη εφαρμοσμένων σχολικών προγραμμάτων 
πληροφοριακής παιδείας.  

3. Σκοπός της παρούσας εργασίας  
Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται σε πρώτο επίπεδο να τεθεί στη διάθεση των 

εκπαιδευτικών-φιλολόγων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο Γυμνασίου οι οποίοι 
ενδιαφέρονται για καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της 
διαθεματικότητας-διεπιστημονικότητας και της επαγγελματικής συμβουλευτικής μια διδακτική 
πρόταση για ένα λογοτεχνικό απόσπασμα που ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων 
Β΄ Γυμνασίου. Σε δεύτερο επίπεδο αναμένεται να διευρύνουν την οπτική τους ως προς τις 
εργαλειακές δυνατότητες που δίνει η Λογοτεχνία παράλληλα με την ανάγκη παρακολούθησης των 
εξελίξεων στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και την ανάγκη πολύπλευρης ενημέρωσης στη 
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σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας. Σε τρίτο επίπεδο υποδεικνύει την ανάγκη παρεισαγωγής της 
Πληροφοριακής παιδείας στο πλαίσιο του σύγχρονου Αναλυτικού Προγράμματος της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

.4. Διδακτική πρόταση  

4.1. Ταυτότητα της διδακτικής πρότασης  
Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά τη διδασκαλία του αποσπάσματος «Μια Κυριακή στην 

Κνωσό» από τη μυθιστορηματική αυτοβιογραφία «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου Καζαντζάκη 
από το σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου. Ο γενικός σκοπός 
της διδακτικής πρότασης είναι να μεταφέρουν οι μαθητές το πολυεπίπεδο της λογοτεχνικής γραφής 
του Καζαντζάκη (Γαραντούδης, Χατζηδημητρίου & Μέντη, 2007: 79) στη διάσταση του 
επαγγελματικού προσανατολισμού αντιπαραβάλλοντας στη συνέχεια την περιδιάβαση στις 
επαγγελματικές επιλογές και αντίστοιχες σπουδές με τη φιλοσοφική ενατένιση και την ταξιδιωτική 
περιήγηση επιστρέφοντας κυκλικά στο κείμενο. Τα προαπαιτούμενα για αυτήν τη διδακτική πρόταση 
είναι το σχολικό εγχειρίδιο, ο πίνακας, λευκά φύλλα όπου θα σημειώνουν οι μαθητές τις ιδέες και τα 
κείμενά τους και υλικοτεχνική υποδομή για πρόσβαση στο διαδίκτυο.   

Η εν λόγω διδακτική πρόταση δύναται να ολοκληρωθεί σε πέντε έως επτά διδακτικές ώρες. Η 
μορφή της διδασκαλίας είναι κυρίως διερευνητική-ανακαλυπτική, όπως επιτάσσει και η 
Συμβουλευτική και ο Προσανατολισμός όσον αφορά τη διαχείριση της πληροφορίας (Χαροκοπάκη, 
Βλαχάκη & Τετραδάκου, 2007: 208). Ως μέθοδος διδασκαλίας προκρίνεται ένας συνδυασμός 
ατομικής και ομαδικής εργασίας.   

Ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους, οι μαθητές αναμένεται:  

 Να γίνουν στον βαθμό που είναι εφικτό και θεμιτό για την ηλικία τους κοινωνοί των 
πνευματικών αναζητήσεων του συγγραφέα. 

 Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση και τον κριτικό στοχασμό σε επίπεδο πληροφόρησης 
σχετικά με το επάγγελμα. 

 Να απολαύσουν αλλά και να αξιολογήσουν κριτικά μια εικονική περιήγηση στο μινωικό 
παλάτι της Κνωσού.  

 Να μυηθούν στο διαχρονικό πνεύμα του αρχαίου ελληνικού – και δη κρητικού – πολιτισμού 
ιδωμένο μέσα από την προοπτική του καζαντζακικού έργου.  

 Να προβληματιστούν και να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με την ένταξη του έργου 
«Αναφορά στον Γκρέκο» σε κάποιο ή κάποια κειμενικά είδη.  

 Να αντιληφθούν την ενότητα των τομέων γνώσης τόσο σε επίπεδο κειμένου όσο και γενικά 
στην πραγματική ζωή.  

 Να καλλιεργήσουν το γλωσσικό τους αισθητήριο μέσα από ασκήσεις που υποστηρίζουν τη 
σύνδεση Γλώσσας και Λογοτεχνιας.   

 Να συνηθίσουν να εργάζονται μεθοδικά και συστηματικά και να λειτουργούν 
ομαδοσυνεργατικά.  

4.2. Δομή της διδακτικής πρότασης 

4.2.1. 1η διδακτική ώρα: «Ιδού ο άνθρωπος» ή «Τα εις εαυτόν»     
Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει τους διδακτικούς στόχους που σχετίζονται με την επεξεργασία 

του ανθολογούμενου στο σχολικό εγχειρίδιο κειμενικού αποσπάσματος «Μια Κυριακή στην Κνωσό» 
από το έργο «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου Καζαντζάκη. Αρχικά, οι μαθητες καλούνται να 
συγκεντρώσουν βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα ως αφόρμηση για την όλη δραστηριότητα. 
Αυτό μπορεί να γίνει είτε ατομικά ως εργασία για το σπίτι είτε ομαδικά σε μια διδακτική ώρα στο 
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Εργαστήριο Πληροφορικής. Στη συνέχεια οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών 
τους και γίνεται συζήτηση και σχολιασμός τους.  

Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή και η παρουσίαση των βιογραφικών στοιχείων του 
Καζαντζάκη, ξεκινά η επεξεργασία του λογοτεχνικού αποσπάσματος σύμφωνα με τη Συναλλακτική 
θεωρία. Ως αφόρμηση για αυτήν τη διδακτική ώρα ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές τις 
αναγνωστικές τους προσδοκίες με βάση τον τίτλο του ανθολογούμενου κειμένου. Γνωρίζοντας την 
κρητική καταγωγή του συγγραφέα και συνδέοντάς την με την εμφάνιση του κρητικού τοπωνυμίου 
στον τίτλο, οι μαθητές οδηγούνται στον εντοπισμό της αυτοβιογραφικής ειδολογικής ταυτότητας του 
έργου πέρα από άλλους θεμιτούς σχολιασμούς. Στη συνέχεια γίνεται ανάγνωση του κειμένου από 
τον εκπαιδευτικό και σε μια πρώτη φάση αναγνωστικής ανταπόκρισης οι μαθητές με ελεύθερο 
διάλογο καταθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και σκέψεις με αφορμή τα γραφόμενα. Με τον 
τρόπο αυτό οι μαθητές εκφράζουν τον εαυτό τους ο καθένας μέσα στην ολομέλεια της τάξης. Ως 
προετοιμασία για την επόμενη διδακτική ενότητα ο εκπαιδευτικός δε λησμονεί να «κλείσει» αυτήν 
τη διδακτική ενότητα με έναν παραλληλισμό της πολυσχιδούς προσωπικότητας του Καζαντζάκη και 
του πολύπλευρου έργου του με τις διαθεματικές και διεπιστημονικές προεκτάσεις που θα λάβει στην 
επόμενη φάση της η διδακτική προσέγγιση.   

4.2.2. 2η διδακτική ενότητα: «Ταξιδιωτικός οδηγός σπουδών» ή «Επαγγελματική 
χαρτογράφηση»   

Ανακοινώνεται ο στόχος, που είναι η ενασχόληση με τα επαγγέλματα που εντοπίζονται μέσα 
στο απόσπασμα. Την πρώτη διδακτική ώρα της ενότητας γίνεται αφόρμηση με ερωτήσεις προς τους 
μαθητές σχετικά με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, το επάγγελμα που τους αρέσει να 
ακολουθήσουν ή το επάγγελμα που πιστεύουν πως θα τους ταίριαζε και τους λόγους για την επιλογή 
καθώς και τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος. Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει διαθεματική 
σύνδεση ή παράλληλη διδασκαλία με την 5η ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Συζητώντας για 
την εργασία και το επάγγελμα». Στη συνέχεια ζητείται από τον κάθε μαθητή να σκεφτεί και να πει 
ποιο σημείο του κειμένου τού τράβηξε περισσότερο την προσοχή και το ενδιαφέρον, ώστε όλοι μαζί 
να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν πώς συνδέεται αυτό με τα ενδιαφέροντα και το επάγγελμα που 
ανάφερε προηγουμένως ότι επιθυμεί ο καθένας. Πιθανώς οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η 
επιλογή χωρίου συνάδει μ’ εκείνα τα ενδιαφέροντα και με εκείνες τις προεξέχουσες πτυχές της 
προσωπικότητάς τους, οι οποίες καθορίζουν και την προτίμησή τους στον τομέα του επαγγέλματος. 
Έτσι, συστηματοποιούν τη γνώση για τον εαυτό τους και συνδέοντάς την με το επάγγελμα 
προετοιμάζονται για μια πιο ενσυνείδητη επιλογή. Η διδακτική στρατηγική είναι η συζήτηση στην 
ολομέλεια της τάξης.  

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα ανακοινώνεται, αρχικά, από τον εκπαιδευτικό ο στόχος, που 
είναι να εξασκηθούν οι μαθητές να εργάζονται μεθοδικά και συστηματικά. Προς τούτο οι μαθητές 
καλούνται να αντιστοιχίσουν με βάση το περιεχόμενό τους όσο περισσότερα χωρία του κειμένου 
είναι δυνατόν με τις σχολές του επιστημονικού πεδίου των Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως 
εμφανίζονται στο μηχανογραφικό δελτίο για τελειόφοιτους. Αρχικά, οργανώνονται οι εργασίες που 
πρέπει να γίνουν και οι οποίες είναι: σε πρώτη φάση α) η καταγραφή των σχολών από το 
μηχανογραφικό ή από σχετικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, β) η αναζήτηση του οδηγού σπουδών της 
καθεμιάς, γ) η κατανόηση του περιεχομένου των σπουδών για καθεμιά από αυτές, δ) η αντιστοίχισή 
τους με τα χωρία του αποσπάσματος, και σε δεύτερη φάση ε) η αιτιολόγηση της ύπαρξης ορισμένων 
μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, ώστε να φανεί η εσωτερική λογική και συνέπεια του κάθε 
αντικειμένου σπουδών και ακολούθως στ) η επιστροφή στο κείμενο και η επανεξέταση χωρίων, ζ) η 
εκ νέου αντιστοίχιση των χωρίων, ώστε να φανούν οι διεπιστημονικές σχέσεις των αντικειμένων των 
ανθρωπιστικών σπουδών με τα οποία «συνομιλεί» το απόσπασμα. Η παραπάνω μελέτη θα έχει 
ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα, οπότε οι μαθητές θα έχουν χωριστεί σε ομάδες και ο εκπαιδευτικός 
θα έχει συζητήσει μαζί τους πριν την έναρξη της διαδικασίας για να τους παραπέμψει σε πηγές 
πληροφόρησης τις οποίες πιθανώς δεν έχουν λάβει υπ’ όψιν τους [σχολική βιβλιοθήκη, δημόσια 
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βιβλιοθήκη, πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη περιοχής τους, Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), διαδίκτυο γενικά και διαδικτυακή διαδραστική πύλη για μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου που σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους ειδικότερα (www.eoppep.gr/teens/)]. 
Πραγματοποιείται, έτσι, και η σύνδεση του σχολείου με το τοπικό και ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον αλλά και αναδεικνύεται ο διαθεματικός χαρακτήρας του αποσπάσματος, του έργου του 
Καζαντζάκη αλλά και η διαθεματική φύση της Λογοτεχνίας εν γένει.  

4.2.3. 3η διδακτική ενότητα: «Ταξίδι στον χωροχρόνο» ή «Ψηφιακός τουρισμός» 
Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την αναζήτηση των επαγγελμάτων στην αναζήτηση του 

κρητικού τόπου και της ιστορίας του με κοινή αφετηρία τη μεσολάβηση του διαδικτύου. Αφού οι 
μαθητές ενημερωθούν για τον στόχο της ενότητας, παρακινούνται να εντοπίσουν πληροφορίες για 
τον ιστορικό χώρο της Κνωσού. Με αφορμή αυτό μεταφέρονται στο πεδίο του ψηφιακού τουρισμού 
μέσω των εικονικών περιηγήσεων τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν στο διαδίκτυο. 
Καταλήγουν, έτσι, να αντιληφθούν τη σύνδεση των διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και τομέων 
σπουδών μέσα από το πώς ο Πολιτισμός υπηρετείται από την Πληροφορική και πώς προάγεται μέσα 
από τα τουριστικά επαγγέλματα, τα οποία εμπερικλείουν επίσης την έννοια της πληροφόρησης (π.χ. 
ξεναγός). Με αφορμή τις παραπάνω δραστηριότητες η διδασκαλία μπορεί να λάβει χώρα παράλληλα 
με τη διδασκαλία της 1ης ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας «Από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα 
(Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα-πολιτισμό)».  

Ολοκληρώνοντας την ενημερωτική περιήγηση στους διαδικτυακούς χώρους πληροφόρησης οι 
μαθητές καλούνται α) να ανανεώσουν τη λίστα επαγγελμάτων και σπουδών που σχετίζονται – έστω 
και έμμεσα – με το απόσπασμα, β) να στοχαστούν πάνω στην αξία της πληροφοριακής παιδείας 
αναψηλαφώντας πια από απόσταση και αξιολογώντας τη διερευνητική μαθησιακή τους πορεία. Στη 
συνέχεια, όμως, τους ζητείται κυρίως όχι μια αυτοαξιολόγηση αλλά μια αξιολόγηση των ιστοσελίδων 
απ’ όπου άντλησαν τις πληροφορίες ή παρακολούθησαν μια εικονική περιήγηση. Ο εκπαιδευτικός 
θα έχει προμηθεύσει τους μαθητές με φύλλο εργασίας, όπου θα καταγράφονται τα κριτήρια 
αξιολόγησης των πληροφοριακών πηγών του Διαδικτύου (Νικητάκης, 2005: 125-126), ώστε να τα 
έχουν υπ’ όψιν οι μαθητές και να ανατρέχουν σε αυτά για να επιχειρηματολογήσουν στη συζήτηση 
που θα ακολουθήσει στην ολομέλεια της τάξης. Μέσω αυτής θα αναδειχθούν τόσο η αξία του 
διαδικτύου για την (ανα)παραγωγή και μετάδοση της πληροφορίας αλλά και για τη δυνατότητά του 
να διασυνδέει πολιτισμούς και ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα όσο και προβληματισμοί για τον 
ευρύτερο ρόλο του κατά τη διαμόρφωση άποψης σε ποικίλα θέματα – ειδικά όταν πρόκειται για 
υποκείμενα-μαθητές στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας.  

4.2.4. 4η διδακτική ενότητα: «Αναφορικά με την Αναφορά» ή «Κειμενοκαθάψια»  
Ο προβληματισμός της διδασκαλίας προτείνεται να περιστραφεί γύρω από την ειδολογική 

τοποθέτηση του συνολικού έργου με αφορμή και βάση το συγκεκριμένο απόσπασμα. Τούτο 
προϋποθέτει ότι οι μαθητές έχουν διαβάσει όλο το έργο, κάτι το οποίο θα έχει ζητηθεί από τον 
εκπαιδευτικό πριν την έναρξη εφαρμογής της διδακτικής πρότασης ή, έστω, πριν τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Κατά τη δραστηριότητα αυτήν ακολουθείται η μαιευτική μέθοδος των ερωτήσεων 
από τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές, ώστε να συναχθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα 
κατέτασσαν το έργο σε κάποιο λογοτεχνικό είδος. Η αφόρμηση γίνεται από τον τίτλο του έργου 
(«Αναφορά στον Γκρέκο») με επίκεντρο τη λέξη «αναφορά». Έτσι, με τη χρήση λεξικού ατομικά ή 
κατά ομάδες οι μαθητές καταγράφουν τις διάφορες σημασίες της λέξης και οδηγούνται στην 
ιδιαίτερη σημασία της ως κειμενικού είδους. Κατόπιν, τους ζητείται να τη συνδέσουν με το 
περιεχόμενο του συγκεκριμένου καζαντζακικού έργου και ύστερα να εκφέρουν την άποψή τους 
σχετικά με το είδος του κειμένου με βάση κυρίως τα στοιχεία περιεχομένου που έχουν συγκρατήσει 
από τη συνολική του ανάγνωση. Μέσα από τις προτάσεις που καταθέτουν οι μαθητές με τη μέθοδο 
του καταιγισμου ιδεών ο εκπαιδευτικός δράττεται της ευκαιρίας να συστηματοποιήσει τα 
χαρακτηριστικά των συναφών και πιθανώς αναφερθέντων λογοτεχνικών ειδών (ταξιδιωτικό κείμενο 
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/ περιγραφή, αυτοβιογραφία, μυθιστόρημα, φιλοσοφικό δοκίμιο / κείμενο φιλοσοφικού στοχασμού, 
κείμενο ιστορικού / αρχαιολογικού προσανατολισμού, ημερολογιακή καταγραφή) και να φέρει προς 
σχολιασμο τους τρόπους τομής τους. Λόγω της πλουραλιστικής φύσης του αποσπάσματος ειδικά 
αλλά και του έργου γενικά, η οποία εξαρτάται από τις πολυποίκιλες ενασχολήσεις του συγγραφέα 
αντικατοπτρίζοντας την πολυσχιδή του προσωπικότητα είναι δύσκολο να καταλήξουν οι μαθητές σε 
μια τελεσίδικη απόφαση περί ειδολογικού χαρακτηρισμού του έργου. Προς τούτο δύναται να 
προσκομίσει ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές μετά από βιβλιογραφική καθοδήγηση του πρώτου σχόλια 
και πληροφορίες για τη φύση του έργου από κριτικούς του ή από τον ίδιο τον συγγραφέα. 
Προτρέπονται παρ’ όλα αυτά να εντοπίσουν εκείνον τον όρο-ομπρέλα, ο οποίος να εμπεριέχει ή να 
συνοψίζει καλύτερα τα πιο σημαντικά σημεία του κειμένου, ή ακόμη και να κατασκευάσουν έναν 
δικό τους νέο όρο με τη μέθοδο της δημιουργικής γραφής. Στόχος, πάντως, είναι εκτός από τη γόνιμη 
ανταλλαγή αξιοπρόσεκτων απόψεων να εμπεδωθεί η ευγένεια και ο πολιτισμένος τρόπος συζήτησης 
και αντιπαράθεσης.  

4.2.5. 5η διδακτική ώρα: «Συνολική θεώρηση “με Κρητική ματιά”»   
Γίνεται μια συνολική θεώρηση του έργου και της διδακτικής πρότασης. Τα σημεία που 

μπορούν να αποτελέσουν εναύσματα συζήτησης στην ολομέλεια της τάξης είναι τα εξής:  

 Κατά πόσον μπορεί να συνδέεται η ζωή ενός συγγραφέα με το λογοτεχνικό του έργο, αν 
συγκλίνουν ή αποκλίνουν, με ποιον τρόπο μετασχηματίζεται η πρώτη στο δεύτερο και πώς 
καταφέρνει να θέσει ο συγγραφέας σ’ αυτό τη σφραγίδα του. 

 Τι σχέση μπορεί να έχει η εικόνα που έχει ένας συγγραφέας για τον εαυτό του και το έργο 
του με εκείνην που αποκομίζουν οι αναγνώστες του. 

 Σε ποια επίπεδα και με ποιους τρόπους δύναται να επιδράσει στη ζωή του αναγνώστη ένα 
λογοτεχνικό κείμενο. 

 Με αφορμή την κοινόλεκτη μεταφορά «Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ» σε σχέση με τον εν μέρει 
ταξιδιωτικό χαρακτήρα του αποσπάσματος, αν και κατά πόσον η αντίληψη που διαθέτουμε 
για τα πράγματα δρα με ενοποιητικό τρόπο για το σύνολο των τρεχόντων ερεθισμάτων και 
εμπειριών μας, αν γίνεται να διαμορφωθεί περαιτέρω ή να μεταβληθεί σταδιακά η θεώρηση 
του κόσμου και πώς μπορεί να επηρεάσει τις επαγγελματικές και άλλες επιλογές μας καθώς 
και το πώς βλέπουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.   

 Ποια η συμβολή του διαδικτύου και της πληροφορίας ευρύτερα στη διαμόρφωση ή μεταβολή 
της κοσμοθεώρησης ενός ατόμου και, ειδικότερα, ενός εφήβου τόσο γενικά όσο και σε σχέση 
με την επιλογή επαγγέλματος. 

Προαιρετικά είναι δυνατόν ως επιστέγασμα της διδακτικής προσέγγισης με άξονα τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό να ανατεθεί η σύνταξη επαγγελματικής μονογραφίας για το 
επάγγελμα που ελκύει τον κάθε μαθητή, η οποία απαιτεί συστηματικότερη διερεύνηση 
(Χαροκοπάκη, Βλαχάκη & Τετραδάκου, 2007: 213), αντίστοιχη με την προσπάθεια περαιτέρω 
εμβάθυνσης την τελευταία διδακτική ώρα.  

5. Κριτική-Αξιολόγηση της Διδακτικής Πρότασης   
Η ανωτέρω διδακτική πρόταση μπορεί να αξιολογηθεί ως αποτελεσματική στον βαθμό που 

συμβάλλει στην προσωπική ωρίμανση και την κοινωνικοποίηση των μαθητών με αναφορά σε 
ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και πληροφοριακής παιδείας. Είμαστε δε σε θέση 
να ισχυριστούμε ότι επιτυγχάνονται οι ανωτέρω στόχοι χάρη στην εντός της ισόρροπη εκπροσώπηση 
του ορθολογισμού, της κριτικής σκέψης και του στοχευμένου τρόπου δράσης, και από την άλλη 
πλευρά του συναισθήματος, της υποκειμενικής διαίσθησης και της ευαισθησίας στις ανάγκες των 
εφήβων μαθητών, όπως απαιτείται από έναν εκπαιδευτικό συνειδητοποιημένο και με ολοκληρωμένη 
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και πολύπτυχη προσωπικότητα που μπορεί να λειτουργήσει ανά πάσα στιγμή ως πρότυπο για τους 
μαθητές.   

6. Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς ότι ο – εργαλειακός κατά κάποιον τρόπο – ρόλος της 

Λογοτεχνίας και στον τομέα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
αναδεικνύεται κρίσιμος. Το δε «πείραμα» παρεισαγωγής του σχολικού επαγγελματικού 
προσανατολισμού στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποβεί 
επιτυχές, εξυπηρετώντας και τις ανάγκες της πληροφοριακής παιδείας στη σύγχρονη κοινωνία της 
(ηλεκτρονικής) πληροφορίας και χωρίς να μειώνει σε τίποτα αλλά, αντίθετα, αναδεικνύοντας την 
πολύπλευρη προσωπικότητα του συγκεκριμένου συγγραφέα, ο οποίος και αποτελεί ξεχωριστή μορφή 
στον χώρο των νεοελληνικών λογοτεχνικών πραγμάτων. Φρονούμε ότι περισσότερα συμπεράσματα 
δύνανται να συναχθούν κατόπιν εφαρμογής της παρούσας διδακτικής πρότασης, η οποία δεν έχει 
τύχει ακόμη πρακτικής εφαρμογής σε σχολική τάξη.  
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Περίληψη  
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή του φαινόμενου του σχολικού 

εκφοβισμού και η διερεύνηση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε σχέση με το πόσο 
προκαλεί ή αποτρέπει τέτοιου είδους φαινόμενα η οικογένεια και το σχολείο. Σκοπός της παρούσας 
εισήγησης, είναι η ανάδειξη του εν λόγω φαινομένου μέσω μιας σχετικής βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης, αλλά και το πως θα μπορούσε να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό από τις σύγχρονες 
κοινωνίες. Για να διευκολυνθεί η ανάλυση όλων των πλευρών που στοιχειοθετούν το σχολικό 
εκφοβισμό, παρατίθενται στην εισαγωγή οι ορισμοί και η περιγραφή του, σύμφωνα με την 
ελληνόγλωσση και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, στο κυρίως μέρος αναλύεται το 
προφίλ των παιδιών θυμάτων, των παιδιών θυτών και των παιδιών παρατηρητών του σχολικού 
εκφοβισμού και οι αιτιολογικοί παράγοντες. Επίσης, στο κυρίως μέρος γίνεται λόγος για τις 
επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού και για τους τρόπους παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον, 
στη σχολική τάξη, σε επίπεδο εκπαιδευτικών και σε επίπεδο κοινότητας. Κλείνοντας το κυρίως 
μέρος, δίνονται κάποιες οδηγίες προς τους γονείς των παιδιών θυμάτων και τους γονείς των παιδιών 
θυτών για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Τέλος, προκύπτει το συμπέρασμα ότι για να εξαλειφθεί 
ο σχολικός εκφοβισμός ως φαινόμενο, απαιτείται η σύμπραξη όλων των φορέων που εμπλέκονται με 
μαθητές κάθε ηλικίας. 

 
Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, εκπαίδευση, πολιτικές αντιμετώπισης. 

1. Εισαγωγή 
Ο σχολικός εκφοβισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο υφίσταται 

από πολύ παλιά, αλλά σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Στόχος της παρούσας εισήγησης 
είναι να αναλυθεί το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying), το οποίο αναφέρεται στην 
επιθετικότητα και τη βία μεταξύ των παιδιών και  συναντάται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ο 
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σχολικός εκφοβισμός, υπήρχε πάντα στις κοινωνίες ανά τον κόσμο άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε 
σε μικρότερο βαθμό. Σήμερα, που τα ΜΜΕ αναφέρουν καθημερινά περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού στα σχολεία, οι κοινωνικές έρευνες για το ζήτημα έχουν αυξηθεί και προγράμματα 
πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου έχουν οργανωθεί, ώστε το φαινόμενο αυτό να 
μπορέσει να αντιμετωπιστεί σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Ο σχολικός εκφοβισμός και η θυματοποίηση (bullying) κατά τον Olweus (2003) υφίστανται 
όταν ο μαθητής εκτίθεται επαναλαμβανόμενα σε αρνητικές πρακτικές από έναν ή περισσότερους 
μαθητές. Επίσης, αναφέρεται ότι συνήθως τα αγόρια επιδίδονται σε σωματική κακοποίηση ενώ τα 
κορίτσια σε λεκτική. Ακόμη, σύμφωνα με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του 
Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) ως σχολικός εκφοβισμός ορίζεται «η εσκεμμένη και επαναλαμβανόμενη βία και 
επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την πρόκληση σωματικού ή και ψυχικού πόνου σε μαθητές από 
συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου».  

Στη συνέχεια, ο Olweus (2003) επισημαίνει πως ο εκφοβισμός προϋποθέτει την ύπαρξη 
ανισορροπίας δύναμης αντικειμενικής (π.χ. σωματική υπεροχή) ή αντιληπτής (π.χ. ισχυρής 
προσωπικότητας), που σημαίνει ότι οι μαθητές που εκτίθενται σε αρνητικές πρακτικές 
δυσκολεύονται να αμυνθούν, με αποτέλεσμα η θυματοποίηση να ενισχύει την ανισότητα. Είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι ο σχολικός εκφοβισμός δεν αφορά μόνο το θύτη και το θύμα, αλλά και 
όσους είναι παρατηρητές ή γνωρίζουν την ύπαρξή του, μαθητές και ενήλικες. Για αυτό το λόγο 
θεωρείται ομαδικό φαινόμενο. Επιπλέον, ο θύτης συχνά δεν είναι ένα άτομο, αλλά οργανωμένη 
συμμορία παιδιών.  

Αυτό που πρέπει να γίνει γνωστό, είναι ότι ο σχολικός εκφοβισμός εκδηλώνεται με διάφορες 
μορφές: 

 Σωματική βία.  
 Συναισθηματική βία. 
 Λεκτική βία. 
 Σεξουαλική βία. 
 Ηλεκτρονική βία (cyber bullying). 
 Θάνατος λόγω εκφοβισμού (bullycide). 

 Τέλος, στην παρούσα εισήγηση οι όροι σχολική βία, σχολικός εκφοβισμός και θυματοποίηση, 
θα αποτελούν ταυτόσημους όρους για λόγους ευκολίας.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Τα χαρακτηριστικά των παιδιών θυμάτων και τα σημάδια θυματοποίησης τους 
Τα παιδία θύματα, συνήθως παρουσιάζουν αποστροφή προς τη βία, υψηλές ηθικές αρχές, 

ευαισθησία, συμπόνια, δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, ανεκτικότητα, εσωστρέφεια, ανασφάλεια, 
έλλειψη δυναμικότητας και είναι αγχώδη. Έχουν σε υψηλό ποσοστό υπερπροστατευτικούς γονείς 
και έχουν ανάγκη για αποδοχή και έγκριση (Πρεκατέ, 2008).  Δεν υπερασπίζονται με ευκολία των 
εαυτό τους, ενώ παράλληλα συγχωρούν πολύ εύκολα και πιθανόν να κάνουν άκαρπες προσπάθειες 
συμφιλίωσης με τον θύτη.  

Η κλινική εικόνα των παιδιών θυμάτων είναι δύσκολο να αποσαφηνισθεί, καθώς δεν είναι 
συνήθως ευδιάκριτο ποια στοιχεία της συμπεριφοράς τους προηγούνται και ποια έπονται της 
θυματοποίησης τους. Από την άλλη μεριά, η θυματοποίηση μπορεί να κάνει τα παιδιά με οργανικά 
και ψυχολογικά προβλήματα όπως άγχος και κατάθλιψη, να είναι πιο ευάλωτα στο να γίνουν θύματα 
(Schwartz et al., 1993, Hodges et al. 1997). Ο Owleus για παράδειγμα υποστηρίζει, πως η έλλειψη 
στοργής και αφοσίωσης από τους γονείς, προδιαθέτει τα παιδία να γίνουν θύματα εκφοβισμού από 
τους συμμαθητές τους. Άλλες έρευνες έχουν δείξει, ότι οι διαταραχές όπως η κατάθλιψη και το άγχος, 
αφενός προηγούνται της θυματοποίησης και αφετέρου αυξάνουν την πιθανότητα να συνεχισθεί η 
θυματοποίηση (Hodges and Perry 1999, Schwartz et al. 1999).  
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Σε αντιδιαστολή με αυτά τα «παθητικά» θύματα, ορισμένοι ερευνητές αναφέρονται σε άλλα 
παιδιά που γίνονται θύματα, τα λεγόμενα «προκλητικά θύματα». Τα παιδιά αυτά τείνουν να είναι 
υπερκινητικά, μη συνεργάσιμα, φαίνεται ότι ενεργητικά προκαλούν τις επιθέσεις των άλλων 
συνομηλίκων τους και έχουν την τάση να παρενοχλούν τους άλλους. Όταν όμως η ένταση αυξηθεί, 
υποκύπτουν και παίρνουν το ρόλο του θύματος (Χαντζή & Χουντουμάδη & Πατεράκη, 2000). Οι 
Dodge κ.α. (1990) αναφέρουν χαρακτηριστικά, πως πολλά από τα παιδιά θύματα όχι μόνο δεν 
απεχθάνονται τους δράστες, αλλά και επιδιώκουν την παρέα τους, φτάνοντας μέχρι το σημείο να 
τους “παρακαλούν” για περισσότερα πειράγματα.  

Τέλος, έχει διαπιστωθεί πως η χρόνια θυματοποίηση συμβάλει στην περεταίρω μείωση της 
αυτοεκτίμησης και στην αύξηση της κατάθλιψης, στοιχεία που πιθανόν να συνοδεύουν το άτομο και 
στην ενήλικη πορεία του. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι φίλοι των παιδιών, μπορούν να 
υποψιαστούν ότι το παιδί θυματοποιείται παρατηρώντας τα ακόλουθα συμπτώματα:   

 Μειωμένη διάθεση. 
 Αδικαιολόγητες απουσίες. 
 Πτώση σχολικής επίδοσης. 
 Καθυστερεί να πάει στο σχολείο ή στο σπίτι ή θέλει να το συνοδεύουν απαραίτητα. 
 Ρούχα σκισμένα και κατεστραμμένα, απώλεια προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων. 
 Σημάδια και μελανιές στο σώμα. 
 Άρνηση συμμετοχής  σε σχολικές εκδηλώσεις. 
 Ξαφνικές και επίμονες αλλαγές στην διάθεση. 
 Ψυχοσωματικά προβλήματα, τραύλισμα. 
 Φόβος χρήσης κινητού τηλεφώνου ή e-mail. 
 Σταματάει να τρώει. 
 Κλαίει πριν κοιμηθεί ή έχει εφιάλτες. 
 Απειλεί με αυτοκτονία. 

2.1.1. Τα χαρακτηριστικά των παιδιών θυτών  
Τα παιδιά θύτες, παρουσιάζουν οργανικά προβλήματα όπως νυκτερινή ενούρηση και 

κατάθλιψη, διαταραχές του ύπνου και κεφαλαλγίες (Williams et al. 1996, Salmom et al. 1998, Forero 
etal. 1999). Επίσης, παρουσιάζουν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα όπως αυτοκτονικό ιδεασμό 
(Κaltiala-Heieno et al. 1999, Cleary, 2000), κατάθλιψη και διαταραχές του συναισθήματος και της 
συμπεριφοράς (Rigby, 1998, Kumpulainen et al. 1999, Van der Wal και συν. 2003).  

Σύμφωνα με τον Τσαγκάρη (2003), τα παιδιά που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά προς 
τους συνομηλίκους τους, συχνά παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: 

 Αισθάνονται ανεπάρκεια και μειονεξία ως προς την αντιμετώπιση γεγονότων της 
καθημερινής ζωής. 

 Πιθανότατα, έχουν υποστεί ανάλογη συμπεριφορά τα ίδια, μέσα στο οικογενειακό ή ευρύτερο 
περιβάλλον τους. 

 Προέρχονται από οικογένειες οι οποίες «εκθειάζουν» τις «αρετές» και τα «οφέλη» τέτοιων 
συμπεριφορών. 

 Είναι τα ίδια «θύματα» κάποιας μορφής κακοποίησης. 
 Δεν ξέρουν πώς να εξωτερικεύσουν/εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή δεν τους επιτρέπεται 

να το κάνουν. 
 Δεν επιτυγχάνουν «επιθυμητές» σχολικές επιδόσεις. 
 Δεν έχουν συναίσθηση της αυτό- εκτίμησης τους, ή της αξίας για τον εαυτό. 
 Είναι άτομα που έχουν μάθει «να γίνεται πάντα το δικό τους», θεωρούν τα πάντα αυτονόητο 

δικαίωμά τους, ενώ κάθε τι και καθένας που δεν ανταποκρίνεται ανάλογα, θα υποστεί τις 
οδυνηρές συνέπειες. 
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 Κάποια άλλα, απλά ικανοποιούνται να είναι «αρχηγοί» και εδραιώνουν το «status» τους μέσω 
τέτοιων εκφοβιστικών συμπεριφορών προς τους «ανυπάκουους».  

 Είναι άτομα με «αυτοπεποίθηση», αλλά έντονα ενοχλητικά και αντιπαθητικά για τους 
συνομηλίκους τους, που δεν τους θεωρούν «ισότιμους». 

 Είναι συνήθως δημοφιλή παιδιά με πολύ καλές κοινωνικές δεξιότητες που προσελκύουν 
υποστηριχτές, τους οποίους μπορούν εύκολα να χειριστούν. 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί, πως μεγαλώνοντας τα παιδιά θύτες, μπορεί να έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να συμπεριφέρονται με βίαιο τρόπο στην οικογένειά τους, να έχουν δυσκολίες στην 
επαγγελματική τους ζωή και να υιοθετήσουν επικίνδυνες συμπεριφορές και συνήθειες 
(κάπνισμα, χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, παράνομες πράξεις). 

2.1.2. Τα χαρακτηριστικά των παιδιών παρατηρητών  
Τα παιδιά παρατηρητές (bystanders), αποτελούν ένα ακόμα ρόλο που μπορεί να αναλάβουν οι 

μαθητές μέσα στο σχολικό περιβάλλον, σε περιπτώσεις εκδήλωσης φαινομένων εκφοβισμού. Είναι 
τα παιδιά εκείνα των οποίων η στάση – ενθάρρυνση, αποδοκιμασία, αδιαφορία, παίζει καταλυτικό 
ρόλο στην συνέχιση ή μη του φαινομένου του εκφοβισμού. 

Πολλές φορές τα παιδιά παρατηρητές φοβούνται εξίσου με τα παιδιά θύματα, τραυματίζονται 
ψυχολογικά, αισθάνονται ενοχές που δεν κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί θύμα, κυρίως γιατί 
υποψιάζονται πως μπορεί να έρθουν αντιμέτωπα με την οργή του παιδιού θύτη. Ακόμη, συχνά 
νιώθουν θλίψη, αδυναμία και αποτυχία και θεωρούν αρνητικό το κλίμα στο σχολείο.  

 Η στάση όμως των παιδιών παρατηρητών, είναι καθοριστική και αποτελεί εργαλείο στα χέρια 
των ενηλίκων (γονιών και εκπαιδευτικών), καθώς μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για το 
παιδί  θύτη αποθαρρύνοντας τον, την στιγμή που θα τον αφήσουν χωρίς ακροατήριο. 

2.2. Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού  

Από έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα μας, γνωρίζουμε πως περίπου 1 στους 7 μαθητές είναι 
θύμα εκφοβισμού. Ο εκφοβισμός έχει σοβαρές συνέπειες σε όλα τα παιδιά: στα παιδιά θύματα,  στα 
παιδιά θύτες, αλλά και στα παιδιά παρατηρητές, που απλά βλέπουν τον εκφοβισμό να συμβαίνει 
γύρω τους.  

Οι επιπτώσεις στις ζωές όσων εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικής βίας είναι οδυνηρές και 
βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση με την συχνότητα και την ένταση του εκφοβισμού, που το παιδί 
στόχος υφίσταται. Επιπλέον, μαζί με τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, 
καθορίζουν την έκταση των μικρών ή μεγαλύτερων σωματικών και ψυχολογικών προβλημάτων που 
μπορεί να εκδηλωθούν, φτάνοντας ακόμα και στις πιο τραγικές εκφάνσεις τους, όπως είναι η 
αυτοκτονία ή και η ανθρωποκτονία.  

Πιο αναλυτικά, τα παιδιά θύματα εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν μία 
σειρά προβλημάτων όπως: θλίψη, στενοχώρια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μοναξιά, απομόνωση, 
αίσθημα πανικού, δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής, αδυναμία στο να αντιδράσουν, απελπισία, 
κατάθλιψη, συχνούς πονοκεφάλους, πόνους στο στομάχι, δυσκολία ύπνου, αγωνία για τις κοινωνικές 
τους σχέσεις, άρνηση στο να πάνε σχολείο, χαμηλή επίδοση στα μαθήματα τους, ψυχωτικά 
συμπτώματα και αυτοκτονικές τάσεις, ιδιαίτερα όταν το διάστημα κατά το οποίο εκφοβίζονται έχει 
μεγάλη διάρκεια και ένταση.   

Συνεχίζοντας, τα παιδιά θύτες φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν 
σχολική αποτυχία, νευρικότητα-υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, εκδήλωση παραβατικής 
συμπεριφοράς, κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, εμπλοκή σε καυγάδες, εμπλοκή σε 
βανδαλισμούς,  εγκατάλειψη σχολείου, άσκηση πρόωρης σεξουαλικής δραστηριότητας, να προβούν 
σε σεξουαλική παρενόχληση, ενώ στην ενήλικη ζωή τους υπάρχουν πιθανότητες να αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες στη σύναψη ερωτικών σχέσεων και πιθανόν να ασκούν βία στους συντρόφους τους και 
στα παιδία τους, αδυνατώντας να κρατήσουν ακόμη και τις φιλικές τους σχέσεις. 
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Τέλος, τα παιδιά παρατηρητές αισθάνονται έντονο άγχος, ανασφάλεια, θλίψη, αδυναμία, 
αποτυχία και απουσιάζουν συχνά από το σχολείο, ιδίως σε περιόδους κατά τις οποίες το κλίμα στο 
σχολικό περιβάλλον είναι εκρηκτικό. Επίσης, συχνά παρουσιάζουν προβλήματα στον ψυχισμό τους 
όπως η κατάθλιψη, έχοντας αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσουν το κάπνισμα, να κάνουν 
κατάχρηση αλκοόλ ή και ναρκωτικών ουσιών. 

2.3. Παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού 
Ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού, είναι να αναγνωριστούν οι 

παράγοντες που αποτελούν κίνδυνο για την εκδήλωσή του. Όπως αναφέρουν οι Χηνάς και 
Χρυσαφίδης (2000), οι παράγοντες που αποτελούν κίνδυνο εντοπίζονται σε τρία επίπεδα: 

 Στο επίπεδο του μαθητή, όσον αφορά την ατομική συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του και τη σχέση που έχει με το σχολείο. 

 Στο επίπεδο της οικογένειας, όσον αφορά πιθανές οικογενειακές συγκρούσεις, στάσεις 
αποδοχής προβλημάτων, οικονομικών προβλημάτων και προβλημάτων επιβίωσης. 

 Στο επίπεδο του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, όσον αφορά καταστάσεις όπως 
διακίνηση ναρκωτικών ή και χρήση, εγκληματικές συμπεριφορές, εικόνες βίας, απουσίας 
διαπροσωπικών σχέσεων, φτώχειας και στέρησης, απουσίας εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 

Συνήθως στο σχολείο, κάθε επιθετική συμπεριφορά θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως 
διατάραξη της σχολικής λειτουργίας. Έτσι οι πρακτικές που υιοθετεί το σχολείο, αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του μέσω της τιμωρίας (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000).  Ο 
σχολικός εκφοβισμός, εφόσον διαφέρει από τις φυσιολογικές συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα 
ανάμεσα σε μαθητές, πρέπει να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Άρα, το σχολείο για να 
αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό οφείλει: 

 Να οργανώνει παρεμβάσεις για κάθε ηλικία και σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. 
 Να επιδιώκει τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που το απαρτίζουν. 
 Να οργανώνει συχνές συνελεύσεις των εκπαιδευτικών, σχετικές με το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού. 
 Να δημιουργεί Σχολικές Επιτροπές, ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό και την ενδοσχολική 

βία. 
 Να ενημερώνει το σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας μέσω ημερίδων, ομιλιών και 

φυλλαδίων. 
 Να συντάσσει σχολικές διακηρύξεις ενάντια στη βία, οι οποίες θα ορίζουν δικαιώματα, 

υποχρεώσεις και καθήκοντα για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
 Να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και να ενθαρρύνει 

τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο. 
 Να αναβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον με τη συμμετοχή των μαθητών (π.χ. διακόσμηση που 

θα συναποφασίζεται με τους μαθητές, αφίσες, γκράφιτι κλπ). 
 Να δίνει έμφαση και να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών. 
 Να αναπτύσσει προγράμματα ψυχοκοινωνικής αγωγής, τα οποία προάγουν την ψυχική και 

κοινωνική υγεία των μαθητών. 
 Να ορίζει ομάδες εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα έχουν ρόλο διαμεσολαβητή για τη διαχείριση 

και επίλυση των συγκρούσεων. 
 Να προβαίνει σε επικοινωνία με τους γονείς των θυτών και των θυμάτων. 
 Να φροντίζει για την εποπτεία των χώρων, όπου τείνει να εκδηλώνεται ο σχολικός 

εκφοβισμός. 
 Να αναπτύσσει συστήματα υποστήριξης μέσω των μαθητών, όπου οι μεγαλύτεροι μαθητές 

«υιοθετούν» μικρότερους και γίνονται βοηθοί και υποστηρικτές τους. 
 Να διατηρεί αρχείο με τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα (Καραβόλτσου, 2013). 
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2.3.1. Παρεμβάσεις στη σχολική τάξη για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού 

Κατά την Φιλιππάκη (2012), ο ρόλος του εκπαιδευτικού πλέον δεν περιορίζεται στην μετάδοση 
της γνώσης, αλλά έχει διευρυνθεί και αφορά την καθοδήγηση προς τη μάθηση, την ανάλυση και τη 
σύνθεση της γνώσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, τις 
διαπροσωπικές σχέσεις και τη διαχείριση προβλημάτων. Για να συντελέσουν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί 
στην πρόληψη και την αποτροπή του σχολικού εκφοβισμού προτείνεται: 

 Να συζητούν στην τάξη για τον ορισμό, τις μορφές και τις επιπτώσεις του σχολικού 
εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας. 

 Να ενημερώνουν τους μαθητές, για τους λόγους που ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι 
αποδεκτός στο σχολείο. 

 Να οργανώνουν βιωματικά εργαστήρια, για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού σε 
σταθερή βάση, ενταγμένα στο πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς (π.χ. παιχνίδια ρόλων, 
συζήτηση, οπτικοακουστικό υλικό, σχεδιασμό αφίσας, κλπ). 

 Να εφαρμόζουν σε σταθερή βάση, προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας, που 
αποσκοπούν στη διαχείριση συναισθημάτων, συγκρούσεων κλπ. 

 Να αξιοποιούν τα μαθητικά συμβούλια, για την ενίσχυση της φωνής των μαθητών μέσα από 
τακτικές συνελεύσεις, όπου συζητιούνται τυχόν προβλήματα και αναζητούνται λύσεις. 

 Να συναποφασίζουν με τους μαθητές, ένα σύνολο κανόνων συμπεριφοράς στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς. 

 Να δεσμεύονται, για τη διαλεύκανση κάθε αναφοράς για σχολικό εκφοβισμό. 
 Να αναπτύσσουν ένα πλαίσιο ανοιχτής επικοινωνίας με τους μαθητές, βασισμένο στην 

εμπιστοσύνη. 
 Να εφαρμόζουν ένα σύστημα καταγγελίας περιστατικών σχολικού εκφοβισμού από τους 

μαθητές, όπως π.χ. κουτί παραπόνων τάξης. 
 Να παρατηρούν αν κάποιος μαθητής είναι περιθωριοποιημένος και αν ναι, να ερευνούν τα 

αίτια. 
 Να αναθέτουν ομαδικές εργασίες και γενικότερα να αξιοποιούν τη ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία. 
 Να φροντίζουν για την ομαλή ένταξη μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά 

πολιτισμικά πλαίσια. 
 Να αφιερώνουν χρόνο στην ανάπτυξη και καθιέρωση ενός υγιούς σχολικού κλίματος και όχι 

μόνο στην κάλυψη της ύλης του εκάστοτε αντικειμένου. 
 Να συζητούν με τους θύτες κατ’ ιδίαν και να αποφεύγουν τις δημόσιες απειλές και ειρωνείες. 
  Να ενημερώνουν τους γονείς τακτικά, σχετικά με τη συμπεριφορά των παιδιών τους και να 

αντιμετωπίζουν με προσοχή τις πιθανές ανησυχίες των πρώτων για σχολικό εκφοβισμό. 
 Να ερευνούν ενδελεχώς τα περιστατικά, να αναζητούν τις μαρτυρίες τόσο των θυμάτων όσο 

και των παρατηρητών, αλλά να αποφεύγουν να ρωτούν τους θύτες με «ανακριτικό» τρόπο. 
 Να συζητούν με τα παιδιά θύματα και να τα διαβεβαιώνουν πως δεν είναι υπεύθυνα για την 

εκφοβιστική συμπεριφορά που δέχτηκαν, πως κανείς δεν πρέπει να είναι δέκτης τέτοιων 
συμπεριφορών και πως θα είναι κοντά τους για οτιδήποτε εκείνα χρειαστούν (Καραβόλτσου, 
2013). 

2.3.2. Άμεση παρέμβαση εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού 
Εφόσον ο σχολικός εκφοβισμός εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος, είναι πιθανό να βρεθεί ο εκπαιδευτικός σε θέση αυτόπτη μάρτυρα ενός περιστατικού 
βίας. Οι προτάσεις που δίνονται για την άμεση παρέμβαση του εκπαιδευτικού είναι: 

 Να επέμβει και να σταματήσει άμεσα την επιθετική συμπεριφορά. 
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 Να συζητήσει με το παιδί θύτη για το περιστατικό, χωρίς να το απειλήσει ή να το 
κατηγορήσει, εξηγώντας του παράλληλα τους λόγους που δεν είναι αποδεκτή η επιθετική 
συμπεριφορά. 

 Να ζητήσει τις μαρτυρίες των υπολοίπων παρατηρητών, εάν υπάρχουν, σχετικά με το 
συμβάν. 

 Να καθησυχάσει το παιδί θύμα και να δεσμευτεί ότι θα το βοηθήσει (Καραβόλτσου, 2013). 

2.3.3.  Παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 
Είναι σημαντικό, ο σχολικός εκφοβισμός να αναγνωριστεί ως πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί 

με ευαισθησία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρακάτω δίνονται κάποιες προτάσεις σε 
επίπεδο κοινότητας, οι οποίες μπορούν να επεκταθούν και σε επίπεδο κοινωνίας: 

 Την διάδοση της πολιτικής των σχολείων στην κοινότητα μέσω εφημερίδων, ιστοσελίδων, 
ραδιοφώνου, τηλεόρασης κλπ. 

 Την αναζήτηση ηθικής στήριξης και οικονομικών πόρων από την τοπική κοινότητα. 
 Την συνεργασία με τοπικούς φορείς, κοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικούς συλλόγους, ώστε οι 

νέοι να έχουν τη δυνατότητα της θετικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους. 
 Τον αυστηρότερο έλεγχο στα τηλεοπτικά προγράμματα και τα δελτία ειδήσεων, τα οποία 

ενδέχεται να βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των παιδιών 
(Καραβόλτσου, 2013). 

2.3.4.  Οδηγίες προς τους γονείς για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 
Στους γονείς που τα παιδιά τους είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού προτείνεται: 

 Να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το σχολείο, προκειμένου να πληροφορηθούν για την 
έκταση και τη σοβαρότητα του περιστατικού που έλαβε χώρα, καθώς και για να πάρουν 
συμβουλές για την αντιμετώπισή του. 

 Να αντιμετωπίσουν με προσοχή τις αναφορές του παιδιού και του σχολείου για περιστατικά 
βίας. 

 Να παράσχουν υποστήριξη στο παιδί τους, χωρίς να το κατακρίνουν και να αποφύγουν να 
επιρρίψουν την ευθύνη για τον εκφοβισμό σε αυτό. 

 Να αποφεύγουν να ενθαρρύνουν την αντίδραση στη βία με βία. 
 Να παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και της υγείας του παιδιού 

τους. 
 Να διατηρούν γραπτό αρχείο, με τις αναφορές του παιδιού τους για περιστατικά βίας και να 

ενημερώνουν άμεσα το σχολείο. 
 Να αποφεύγουν να έρθουν σε επαφή με τους γονείς των παιδιών θυτών και τα ίδια τα παιδιά 

θύτες. 
 Να θυμούνται ότι σκοπός είναι να βοηθηθεί το παιδί τους και όχι να τιμωρηθεί το παιδί θύτης. 
 Να δείχνουν υπομονή, καθώς η παθητική συμπεριφορά των παιδιών θυμάτων δεν αλλάζει 

εύκολα,  όπως αντίστοιχα και η επιθετική συμπεριφορά των παιδιών θυτών. 
 Να ενθαρρύνουν το παιδί τους να ανακαλύψει τα ταλέντα και τις ικανότητές του, προκειμένου 

να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του. 
 Να δείχνουν ότι νοιάζονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί τους και να 

αναζητούν λύσεις μαζί με αυτό. 
 Να επισημαίνουν στο παιδί τους, ότι είναι σημαντικό να μοιράζεται μαζί τους τα προβλήματα 

που βιώνει στο σχολείο. 
 Να διαβεβαιώνουν το παιδί τους, ότι δεν είναι εκείνο που ευθύνεται για την επιθετική 

συμπεριφορά απέναντί του. 
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 Αν τα παράπονα του παιδιού εξακολουθούν και το πρόβλημα επιμένει ή χειροτερεύει, να 
ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου ειδικού, όπως π.χ. παιδοψυχολόγου (Καραβόλτσου, 2013). 

Στους γονείς που τα παιδιά τους είναι θύτες προτείνεται: 

 Να συζητήσουν με τον διευθυντή του σχολείου για το συμβάν. 
 Να συνεργαστούν με το σχολείο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του παιδιού τους 

αναφορικά με τη βία. 
 Να συνεργαστούν με τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, για την εφαρμογή κανόνων και 

την πρόληψη τέτοιων συμπεριφορών. 
 Να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης.  
 Να παρατηρούν αν το παιδί τους εμπλέκεται συχνά σε καυγάδες ή αν εκδηλώνει επιθετική 

συμπεριφορά στο σπίτι και στη γειτονιά. 
 Να μην ενστερνίζονται τη λογική ότι είναι παιδιά και θα τα βρουν μόνα τους. 
 Να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με υπομονή, χωρίς να κατακρίνουν το παιδί τους. 
 Να μην επιβάλλουν σωματικές τιμωρίες και να ελέγχουν το θυμό τους απέναντι στο παιδί 

τους  (Καραβόλτσου, 2013, Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000). 

3. Συμπεράσματα 
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέδειξε, ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού  αποτελεί 

ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο μαστίζει τις σχολικές κοινότητες ανεξαρτήτου βαθμίδας ανά 
τον κόσμο. Οι επιπτώσεις του είναι δραματικές για όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό. Πολλά και 
ποικίλα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται στην προσπάθεια καταπολέμησης του.   

Στο επίκεντρο των προγραμμάτων βρίσκεται η εκπαίδευση των μαθητών, στους οποίους 
προσπαθούν να προαγάγουν την κοινωνική συμπεριφορά. Αναγκαίο ρόλο στην αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού στο σχολείο, παίζει η συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων και ομάδων. Οι διάφορες 
κοινότητες που συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να συνεργαστούν 
με τους διευθυντές, τους γονείς και τους μαθητές, ώστε να ληφθούν μέτρα, προκειμένου να λάβει 
χώρα μια αποτελεσματική πρόληψη – παρέμβαση, για την αντιμετώπιση ατού του φαινομένου.  

Όταν ενθαρρύνεται ο διάλογος εντοπίζονται λύσεις, αποφεύγονται λάθη, βελτιώνονται οι 
διαπροσωπικές σχέσεις και δημιουργείται καλύτερη επικοινωνία. Αναντίρρητα, απαιτείται αρκετή 
έρευνα, βιβλιογραφική ανασκόπηση, πρακτικές και προγράμματα, ώστε να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά ο σχολικός εκφοβισμός. Για αυτούς τους λόγους, το σχολείο πρέπει να είναι τόπος 
συνεργασίας, επικοινωνίας, συναναστροφής, ομαδικής εργασίας και ενεργού συμμετοχής. Το μέλλον 
του κόσμου είναι η παιδεία, είναι η εκπαίδευση και το μέλλον των νέων, των μαθητών, των παιδιών, 
βρίσκεται στα χέρια όλων μας. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη και ευθύνη όλων μας, να 
προστατεύσουμε τα παιδιά, ώστε να διασφαλίσουμε το μέλλον της χώρας μας. 
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ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Η 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ, Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  
 

Γεωργίου Ελένη  
Διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΠΑΠΕΛ 

 

Περίληψη  
Η τέχνη και τα αποτελέσματά της δεν αποτελούν αποκλειστικά προϊόντα έκφρασης και 

επικοινωνίας που αγγίζουν διάφορους τομείς της αισθητικής αλλά αποτελούν και εμπορικά προϊόντα, 
η απήχηση των οποίων στην εποχή μας εξαρτάται, πέρα από το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο που 
διαμορφώνουν οι σύγχρονες τάσεις, και από την επιρροή της διαφήμισης και της μαζικής 
επικοινωνίας. Στην ανακοίνωση διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν η πληροφορία και 
η επικοινωνία στην επιλογή δραματολογίου, μέσα από τα παραδείγματα συγκεκριμένων 
παραστάσεων και τάσεων και εξετάζεται το πώς η πληροφορία επηρεάζει τους καλλιτέχνες, την 
επιλογή ρεπερτορίου και αντιστοίχως το κοινό. 

 
Λέξεις κλειδιά: Θέατρο, Δραματολόγιο, Ρεπερτόριο, Μαζική Κουλτούρα, Πληροφορία  

1. Εισαγωγή 
Μαζική επικοινωνία: Ο όρος μαζική αναφέρεται στην έννοια του μεγάλου εύρους, ενώ ο όρος 

επικοινωνία στην έννοια της μετάδοσης, από έναν Α πομπό σε έναν Β δέκτη (McQuail, 1999∙ 
Μπαμπινιώτης, 2012).  
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Σύμφωνα με τον Gerbner (1967, 99) η επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως «η κοινωνική 
αλληλεπίδραση διαμέσου μηνυμάτων» γραπτών ή προφορικών. Περιλαμβάνει το σύνολο των 
τεχνικών μέσων με τα οποία γίνεται η επικοινωνία και τη διαδικασία με την οποία μεταδίδονται 
μηνύματα, πληροφορίες κ.λπ. ή ανταλλάσσονται γνώσεις, σκέψεις μεταξύ ατόμων ή ομάδων με 
συνέπεια τη δημιουργία σχέσεων (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1998). 

Η ίδια η έννοια της επικοινωνίας απαλλαγμένη από τον επιθετικό προσδιορισμό «μαζική» 
αποτελεί την πρώτη ύλη της τέχνης, την πρώτη ύλη του θεάτρου. Το έργο, το κείμενο διαμορφώνουν 
έναν πρώτο άξονα πληροφοριών. Μεγάλο μέρος του κοινού παρακολουθεί μια θεατρική παράσταση 
λόγω του έργου. Το ρεπερτόριο είναι που προσελκύει τους θεατές. Οι συντελεστές, σκηνοθέτες και 
πρωταγωνιστές διαμορφώνουν έναν δεύτερο άξονα και έναν τρίτο διαμορφώνουν ο χώρος και ο 
χρόνος, ο θεατρικός χώρος και η θεατρική περίοδος. Άλλοι χώροι είναι περισσότερο γνωστοί, 
περισσότερο επισκέψιμοι και άλλες περίοδοι είναι περισσότερο ενεργές, όπως οι περίοδοι των 
εορτών.  

Η μαζική επικοινωνία είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο διαμορφώνεται αυτό που ονομάζουμε 
μαζική κουλτούρα. Κάποτε καθοριζόταν από τα έντυπα μέσα και από την προφορική πληροφορία, 
στην εποχή μας καθορίζεται κυρίως από το σύνολο των Μ.Μ.Ε.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται στην παρούσα εργασία σχετίζονται με τη λειτουργία 

της πληροφορίας στη θεατρική τέχνη και αγορά και τη συνεπικουρία της στις διαδικασίες 
προσφοράς, ζήτησης και πρόσληψης. Διερευνώνται, με την παραγωγική και αναλογική μέθοδο, οι 
στόχοι τόσο των καλλιτεχνικών σχημάτων στη χώρα μας όσο και η αναδιαμόρφωση της θεατρικής 
αγοράς από τις τάσεις που δημιουργούνται.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Το νεοελληνικό θέατρο από την αναγέννησή του, για την ταξινόμησή του σύμφωνα με 

ποιοτικές καταγραφές, συχνά χωρίζεται από τους μελετητές σε εμπορικό και ποιοτικό. Πρόκειται για 
έναν διαχωρισμό που τείνει να διαμορφώσει, κατά περιόδους, μια αντιπαράθεση μεταξύ υψηλής και 
μαζικής κουλτούρας, μεταξύ ενημερωμένου κοινού και κατευθυνόμενου. Κάτι που στην εξέλιξη του 
νέου ελληνικού θεάτρου γίνεται έντονα εμφανές.  

Συν τω χρόνω, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και με τον καταλυτικό τρόπο που λειτουργούν 
τα νέα μέσα, η έννοια της ενημέρωσης και η έννοια της κατανάλωσης συνδέονται άρρηκτα 
(Livingstone & Bovill, 2001) και η σύνδεση αυτή επηρεάζει σαφώς τη θεατρική αγορά.  

Όπως αναφέρει ο Σάββας Πατσαλίδης (2020) σε ένα από τα τελευταία άρθρα του, η σύγχρονη 
εποχή χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των ερεθισμάτων αλλά και από την αναζήτηση της 
ιδιαίτερης εμπειρίας. «Και ο κόσμος προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Όπως λένε οι σημειολόγοι, όλα πλέον 
“πωλούνται”, αλλά προσέξτε: πωλούνται ως σημεία και μόνο, δηλαδή χωρίς το περιεχόμενό τους, έτσι 
ώστε να διακινούνται και να καταναλώνονται πιο εύκολα (και απροβλημάτιστα)».   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μένει να εξετάσουμε τις επιλογές ρεπερτορίου και τις τάσεις για να 
κατανοήσουμε εάν τελικά το ελληνικό θέατρο πωλείται ως προϊόν χωρίς τη σύνδεση με ένα 
πολυεπίπεδο περιεχόμενο. Έχει σημασία να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται οι 
επιλογές ρεπερτορίου στις σύγχρονες ελληνικές σκηνές. Ένας τρόπος είναι να εξετάσουμε 
αποκλειστικά τις θεατρικές διαφημίσεις. Ένας άλλος είναι να δούμε το συγχρονικό σε σχέση με το 
ιστορικό πλαίσιο. Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στον χρόνο είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς 
πως όλο τον 20ό αιώνα η πρόσληψη του νέου ρεπερτορίου, των νέων φωνών συγγραφέων που 
δονούσαν τις σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής, γινόταν με διττό τρόπο α) παρουσίασης των 
νέων έργων και β) πρόσληψης του νέου ύφους στην εγχώρια δραματουργία. Οι πρωτοποριακοί 
θίασοι κάθε εποχής είναι αυτοί που μεταφέρουν το νέο πνεύμα στο θέατρο. Δίνεται έμφαση στην 



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

498 

πρωτοπορία και η πρωτοπορία υποστηρίζεται. Οι ενημερωμένοι Έλληνες σκηνοθέτες, εκείνοι που 
ταξιδεύουν, σπουδάζουν στο εξωτερικό ή ψάχνουν τις νέες τάσεις κάθε εποχής είναι εκείνοι που 
μεταφέρουν το νέο σκηνοθετικό ύφος, τις νέες σκηνοθετικές γραμμές αλλά και τα νέα έργα στη χώρα. 
Από το ρεπερτόριο και τις σκηνοθετικές επιλογές των Οικονόμου,15 Χρηστομάνου,16 Πολίτη,17 
Μελά,18 Σολωμού, μέχρι τις αντίστοιχες των Κουν,19 Ευαγγελάτου,20 Βογιατζή21 κυριαρχεί πάντα 
μια τάση ανανέωσης και καθιέρωσης νέων, για την ελληνική σκηνή, συγγραφέων αλλά και η 
ανάδειξη της χαμένης στο πρόσφατο παρελθόν ελληνικής θεατρικής παράδοσης.  

Ο τρόπος μετάδοσης της πληροφορίας, της «διαφήμισης» στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα 
γίνεται από τα έντυπα μέσα, με τις κριτικές των παραστάσεων και φυσικά από την πληροφορία από 
στόμα σε στόμα.  

Η διαδοση της πληροφορίας από στόμα σε στόμα, από θεατή σε θεατή επηρεάζει κυρίως το 
λεγόμενο ποιοτικό θέατρο. Τρανό παράδειγμα αυτής της επιρροής είναι το Θέατρο Τέχνης του 
Κάρολου Κουν που γεννιέται το 1942 υπό αντίξοες συνθήκες μέσα στην καρδιά της Γερμανικής 
κατοχής (http://www.theatro-technis.gr/istoria/) και διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα για το 
ελληνικό θέατρο. Το 1943 ιδρύεται ο Όμιλος Φίλων του Θεάτρου Τέχνης με σκοπό την επικοινωνία 
και την ανάπτυξη ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ των θεατών και του Θεάτρου, καθώς και την 
οικονομική ενίσχυση του Θεάτρου Τέχνης. Σε όλη την πορεία του το Θέατρο Τέχνης στοχεύει στην 
επιλογή ενός ρεπερτορίου που εστιάζει κυρίως σε πρώτες παρουσιάσεις - Τσέχωφ, Ίψεν, Πιραντέλλο, 
Ουίλλιαμς, Μίλλερ, Ουάιλντερ, Ζενέ, Μπρεχτ, Μπέκετ, Ιονέσκο, κ.ά - (Μαυρομούστακος, 2005). 

Από τις επιλογές ρεπερτορίου των θιάσων της Κοτοπούλη και της Κυβέλης μέχρι τους 
πρωταγωνιστικούς της Κατερίνας, της Μερκούρη και αργότερα της Λαμπέτη, του Χορν, κ.ά. 
πρωταγωνιστών, μια μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου που εισέρχεται στο εγχώριο θέατρο εξυπηρετεί 
συχνά το εμπορικό πνεύμα των θιασαρχών και στοχεύει στην εμπορική επιτυχία. Βεβαίως κάθε 
εποχή παρουσιάζει διαφορετικά standards ως προς τις εμπορικές επιτυχίες που στοιχειοθετούν το 
εκάστοτε «εμπορικό» ή όχι δραματολόγιο και συχνά καθορίζονται από την προσωπικότητα του 
πρωταγωνιστή ή του σκηνοθέτη ο οποίος μπορεί να ανεβάζει τα standards, συνδέοντας την 
εμπορικότητα με την ποιότητα. Ένα τέτοιο παράδειγμα βλέπουμε την περίοδο 1946-1949 στη 
συνεργασία του Κουν με τους πρωταγωνιστικούς θιάσους της Κατερίνας και της Μερκούρη στους 
οποίους ο σκηνοθέτης σκηνοθετεί έργα όπως τον Γυάλινο Κόσμο και το Λεωφορείο ο Πόθος του 

                                                
15 Σύμφωνα με τον Ρώτα ο Οικονόμου εκλήθη στην Ελλάδα ως «ξένος» και όταν ήρθε «προσπάθησε να 

συμμορφώσει το Θέατρο με τον πολιτισμένο και ρεαλιστικό-νατουραλιστικό τρόπο, που η σχολή των Μάινινγκεν είχε 
επιβάλει στη Γερμανία» (Ρώτας, 1964). 

16Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος ανέβασε μεταξύ άλλων έργα των Ίψεν, Τσέχωφ, Μέτερλινγκ, Παλαμά, 
Ξενόπουλο, κ.ά.  

17 Ο Φώτος Πολίτης ανεβάζει μεταξύ άλλων τα έργα: Ο Βασιλικός του Αντώνη Μάτεση (1927), Γιάννης Γαβριήλ 
Μπόρκμαν του Ίψεν (1928), Η Θυσία του Αβραάμ (δράμα) (1929) κ.ά. Παράλληλα, δοκιμάζει, το 1927, την πρώτη του 
παράσταση αρχαίου δράματος σε υπαίθριο χώρο, την Εκάβη του Ευριπίδη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με την Μαρίκα 
Κοτοπούλη και τον θίασό της (Σολομός, 1989). Ως πρώτος σκηνοθέτης του Εθνικού Θεάτρου ισορροπεί άριστα ανάμεσα 
στο κλασικό θέατρο και στο σύγχρονο αναδεικνύοντας στη δεύτερη περίπτωση και τους Έλληνες δραματουργούς και 
εστιάζοντας στο «να φέρει στην επιφάνεια το βαθύτερο νόημα του έργου» (Μπαστιάς, 1935).  

18 Το 1925 ο Σπύρος Μελάς σχηματίζει θίασο με την επωνυμία Θέατρο Τέχνης, πειραματίζεται με τη σκηνοθεσία, 
δοκιμάζοντας ένα νέο ρεπερτόριο και επιχειρεί μία πρωτοποριακή πορεία κατά την οποία καθιερώνει τον Pirandello στην 
ελληνική σκηνή (Γεωργίου, 2014). 

19 Ο Κάρολος Κουν ανεβάζει πρώτος έργα των Τσέχωφ, Ίψεν, Πιραντέλλο, Ουίλλιαμς, Μίλλερ, Ουάιλντερ, Ζενέ, 
Μπρεχτ, Μπέκετ, Ιονέσκο, κ.ά. 

20Έχει σκηνοθετήσει έργα: Aίσχύλου, Σοφοκλή, Eυριπίδη, Αριστοφάνη, Mενάνδρου, Σενέκα, Σαίξπηρ, 
Γουέμπστερ, Λόπε ντε Bέγκα, Kαλντερόν, Mολιέρου, Tσικαμάτσου, Γκολντόνι, Γκαίτε, Σίλλερ, Mπύχνερ, Ίψεν, 
Στρίντμπεργκ, Τσέχωφ, Γκόρκι, Πιραντέλλο, Mπρεχτ, Λόρκα, T. Ουίλλιαμς, Ιονέσκο, Nτε Φιλίππο, Nτύρρενματ, 
Mρόζεκ, Kόχουτ, Xάντκε, Στρατίεβ κ.ά., καθώς και πολλά παλαιά και λιγότερα σύγχρονα νεοελληνικά έργα. 

21 Μεγάλοι σταθμοί στην καριέρα του Βογιατζή ήταν η παράσταση των έργων Η νύχτα της κουκουβάγιας, του 
Γιώργου Διαλεγμένου, Τέφρα και σκιά, του Χάρολντ Πίντερ, Καθαροί πια, της Σάρα Κέην, το οποίο ανεβάζει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, το Σ' εσάς που με ακούτε, της Λούλας Αναγνωστάκη, το Bella Venezia, του Γιώργου Διαλεγμένου 
κ.ά.  
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Τέννεσυ Ουίλλιαμς, το Πόθοι κάτω από τις λεύκες του Ευγένιου Ο’ Νιλ, το Ήταν όλοι τους παιδιά 
μου και το Θάνατο του εμποράκου του Μίλερ, το Αχ, αυτά τα φαντάσματα του ντε Φιλίππο 
(http://www.theatro-technis.gr/istoria/). 

Αν ρίξουμε μια ματιά στο ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου και στις μελέτες που έχουν 
εκπονηθεί γύρω από τις δραματουργικές επιλογές, θα αντιληφθούμε τον κλασικό χαρακτήρα που 
κρατάει η εθνική σκηνή στις επιλογές του ρεπερτορίου, ο οποίος καθορίζεται από το πολιτικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκάστοτε διεύθυνσή του (Κανάκης, 1999).   

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση 
(Μαυρομούστακος, 2005) επικρατεί στην ελληνική σκηνή μια τάση για το νέο ελληνικό έργο, που 
εξυπηρετείται κυρίως από τον Κουν και αργότερα από τον Παπαγεωργίου. Οι Καμπανέλης, Σταύρου, 
Σκούρτης, Αναγνωστάκη, Ευθυμιάδης, Κεχαΐδης ανανεώνουν το ρεπερτόριο στις ελληνικές σκηνές. 
Το νεοελληνικό θέατρο γίνεται τάση και εξακολουθούν ο τύπος και το ενημερωμένο κοινό να είναι 
αυτοί που ανατροφοδοτούν τη συγκεκριμένη τάση.  

Παράλληλα ο κινηματογράφος εισάγει νέα καλλιτεχνικά πρότυπα και τα αστέρια της μεγάλης 
οθόνης είναι αυτά που φέρνουν εισιτήρια στα ταμεία των θεάτρων. Η αναγνωρισιμότητα λειτουργεί 
ως διαφήμιση που γεμίζει τα ταμεία των θεάτρων και κυρίως τις θέσεις με το πλατύ κοινό που δεν 
έχει μυηθεί στις αρχές του ποιοτικού θεάτρου. Το φαινόμενο γιγαντώνεται με την εμφάνιση της 
τηλεόρασης. Πρόκειται για μια γιγάντωση που έχει τις προεκτάσεις της στην εποχή μας. Η εικόνα 
σταδιακά επικρατεί επί του κειμένου, ως καθοριστικό στοιχείο που ανεβάζει τις πωλήσεις των 
εισιτηρίων στα θέατρα. Πλέον τα ΜΜΕ καθορίζονται από την εικόνα και τη δύναμή της και από 
κανόνες που διέπονται από στερεότυπα. O Lippmann (1995) έδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 
χρησιμοποιούν εργαλεία όπως τα στερεότυπα για να διαμορφώσουν τη γνώμη τους, ότι το κοινό 
παραμένει με αυτές τις στερεοτυπικές κρίσεις έως ότου τα ΜΜΕ του παρουσιάσουν περιορισμένη 
πληροφόρηση που μπορεί να του μεταβάλλει την αντίληψη του για ένα γεγονός.  

Στην περίπτωση της εικόνας και της επιρροής της υπάρχει μια διαβάθμιση που οριοθετεί το 
πλαίσιο προβολής, μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές της πληροφορίας. Οι πρωτογενείς 
σχετίζονται άμεσα με το έργο τέχνης και τους δημιουργούς του, στοχεύοντας στη διαφημιστική 
προώθηση μιας παράστασης, αναδεικνύοντας τις αξίες και τα στερεότυπα της διαφημιστικής 
διαδικασίας. Οι δευτερογενείς πηγές αφορούν στους διακινητές, στους αντιγραφείς πληροφορίας, 
στους χώρους εργασίας που διαχέουν δευτερογενώς την πληροφορία, στους followers επωνύμων 
οδηγητών πληροφορίας στο διαδίκτυο, στους mouth to mouth διακινητές της. 

Η προτροπή αγοράς ενός καλλιτεχνικού προϊόντος καθορίζεται από τη θεματική και τις τάσεις 
κάθε εποχής σχετικά με αυτή, από το εκάστοτε θεατρικό είδος και την καινοτομία που προβάλλει και 
υπηρετεί, από τα ονόματα των συντελεστών, την καθοδήγηση των κριτικών, την άποψη των θεατών 
ακόμα και από μια ρητορική που άπτεται των πολιτικών κατευθύνσεων κάθε καλλιτέχνη ή κάθε 
θιάσου.  

Όπως αναφέρει ο Σάββας Πατσαλίδης (2020), ο σύγχρονος θεατής είναι ένας ενημερωμένος 
ακόλουθος της θεατρικής αγοράς, λειτουργεί με τους όρους του καταναλωτισμού και αντιμετωπίζει 
τη θεατρική εμπειρία ως ένα ακόμα προϊόν: «Δοκιμάζει θεατρικές εμπειρίες με την ίδια λογική που 
δοκιμάζει ρούχα. Όσο πιο ασυνήθιστη η εμπειρία, τόσο το καλύτερο, γιατί ακριβώς θα ξεχωρίζει όταν 
θα την αφηγείται στην παρέα. Όπως θα ξεχωρίζει και με τα ιδιαίτερα ρούχα ή με τα ιδιαίτερα τατουάζ. 
Όλα έχουν να κάνουν στο τέλος με την προσωπική αφήγηση. Την εικόνα της επιτέλεσης. Την 
περιφερόμενη αυτοβιογραφία μας. Και το θέατρο είναι το αλατοπίπερο. Προσφέρει και ψήγματα 
πνευματικότητας». Τι είναι αυτό που επιλέγουμε ως θεατρικό προϊόν και τελικά με ποιες προσδοκίες 
το επιλέγουμε; Ποια μέσα μας επηρεάζουν περισσότερο στη διαδικασία πληροφόρησης και επιλογής;  

Εξετάζοντας το ρόλο της Ελληνικής τηλεόρασης, ως προς το περιεχόμενο, και μόνο ο 
διαχωρισμός κρατικής και ελεύθερης τηλεόρασης, με το διαφορετικό μορφολογικό περιεχόμενο 
επηρεάζει τόσο τη διαφήμιση όσο και τα πρότυπα που αντανακλούν τελικά και στο ελληνικό θέατρο.  

Τα κρατικά κανάλια και τα λεγόμενα ειδησεογραφικά είναι εκείνα που προβάλλουν 
περισσότερο τις επιλογές ρεπερτορίου του Εθνικού Θεάτρου, της Λυρικής Σκηνής, του Φεστιβάλ 
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Αθηνών - Επιδαύρου, ενώ τα κανάλια με ψυχαγωγικό χαρακτήρα εξυπηρετούν περισσότερο την 
προβολή του εμπορικού θεάτρου. Η προβολή πλέον δεν προέρχεται από τη διαφήμιση αλλά και από 
τις εκπομπές πολιτιστικού ή αντίστοιχα gossip περιεχομένου.  

Μιλώντας για το θεσμό του πολυσυλλεκτικού Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου, παρατηρούμε 
μια τομή που ξεπερνά τους κανόνες της εγχώριας αγοράς: Η επιλογή ρεπερτορίου και θιάσων την 
τελευταία εικοσαετία - και κυρίως υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Λούκου - ακολουθεί τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα αναλόγων φεστιβάλ και τις καλλιτεχνικές τάσεις προβάλλοντας τους πιο σημαντικούς 
δημιουργούς αλλά και τους πιο καινοτόμους. Στο παρελθόν οι θεατρικές επιλογές του συγκεκριμένου 
Φεστιβάλ δεν ακολουθούσαν τόσο τις θεατρικές εξελίξεις και συχνά ο προγραμματισμός του 
στηριζόταν σε διαμορφωμένους κανόνες ή τακτικές. Τα πρώτα χρόνια παρουσιάζονταν μόνο οι 
παραστάσεις των κρατικών θεάτρων μας και του Θεάτρου Τέχνης και αργότερα των θιάσων του 
ελεύθερου θεάτρου. Η μεταμόρφωσή του σε ένα φεστιβάλ με διεθνή χαρακτήρα, και η σύμπλευσή 
του με άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά φεστιβάλ (Schryburt 2013), ως προς μια αναζήτηση του νέου, 
σηματοδότησαν τελικά τη γενικότερη μεταμόρφωση του ελληνικού θεάτρου και ως εκ τούτου και 
του ελληνικού κοινού.  

Σε αυτή την περίπτωση η πληροφορία που επηρεάζει την επιλογή των έργων σχετίζεται 
πρωτίστως με το υψηλό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που οδηγεί στην εμπορική επιτυχία. Για πρώτη 
φορά παρουσιάστηκαν στη χώρα μας, σε τόσο μεγάλη έκταση, δημιουργίες ξένων δημιουργών που 
πρωτοπορούσαν στη θεατρική ζωή της Ευρώπης. Η χωρική διάχυση, με τους νέους χώρους 
διεξαγωγής των παραστάσεων, που δεν συνδέονταν έως τότε με τη θεατρική δράση έφερε την 
επόμενη ουσιαστική αλλαγή, που αφορούσε την ανθρωπογεωγραφία του Φεστιβάλ. Τα θεάματα 
προσέλκυσαν ένα νεανικό κοινό, που διψούσε για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία το οποίο μέχρι τότε 
έμενε αποκλεισμένο από ένα Φεστιβάλ που συνδεόταν με την ιστορικότητα και με την κοσμικότητα 
του Ηρωδείου. Με την έκρηξη της κρίσης το φεστιβάλ χρειάστηκε να ακολουθήσει το δρόμο των 
περικοπών, χωρίς όμως να χάνει τον χαρακτήρα του και την επιρροή του: τα μεγάλα ονόματα και οι 
νέες τάσεις, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διαφήμιση είχαν και συνεχίζουν να έχουν ως αποτέλεσμα 
παραστάσεις sold out.  

Η κρίση όμως λειτούργησε και δημιουργικά και επηρέασε κάποιες ομαδικές πρωτοβουλίες που 
χαρακτηρίστηκαν ως πρωτοποριακές προτάσεις που ανανεώνουν το θεατρικό τοπίο και επηρεάζουν 
το ελληνικό ρεπερτόριο. Η Κίνηση Μαβίλη, αποτελεί τη συσπείρωση νέων, ανήσυχων 
καλλιτεχνών,22 οι οποίοι, το 2011, με τις ομάδες τους, (“Εμπρός” κατάληψη…, 2011) στο πλαίσιο 
της κατάληψης έδωσαν νέα πνοή στο εγκαταλελειμμένο κτήριο του θεάτρου Εμπρός 
χρησιμοποιώντας το ως βάση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεών τους που εστίαζαν στη συλλογική 
εργασία και σε τάσεις μεταδραματικού θεάτρου (Μουντράκη, 2012). Σε αυτή την περίπτωση, οι νέοι 
καλλιτέχνες και το μυημένο κοινό που είχε αφυπνιστεί από τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν με 
το ρεπερτόριο του Φεστιβάλ Αθηνών είναι εκείνοι που ακολούθησαν την Κίνηση Μαβίλη και τις 
επιλογές θεατρικού είδους και ρεπερτορίου. Η φωνή των θεατών κινητοποίησε και τη φωνή του 
Τύπου.  

Στη στροφή του 21ού αιώνα και το Εθνικό Θέατρο αλλάζει χαρακτήρα χάρη στις επιλογές του 
Γιάννη Χουβαρδά ο οποίος υποστήριζε ότι το κρατικό θέατρο κάθε χώρας θα έπρεπε να περιέχει 
όλες τις ζωντανές δυνάμεις του σύγχρονου θεάτρου και να εστιάζει σε ένα ρεπερτόριο που θα θέτει 
το θεατή σε μια περιπέτεια σκέψης (Δημάδη, 2008). Υποστήριξε τη λειτουργία του πειραματισμού 
στο θέατρο και ερμήνευε τον όρο πειραματικό ως «τον χώρο όπου επιβεβαιωνόταν το παλιό, 
διατρανωνόταν, ακόμη και μέσω της αμφισβήτησης, η παράδοση και σφυρηλατείτο η αυτοπεποίθηση 
του πολιτιστικού Εγώ ενός λαού» (Δημάδη, 2008).  

 Την ελληνική θεατρική ζωή σηματοδοτούν επίσης, ως καθοριστικοί παράγοντες οι νέοι 
πολιτιστικοί φορείς όπως η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση και το Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης. Μαζί με το Φεστιβάλ Αθηνών, το Εθνικό Θέατρο και άλλους μικρότερους 

                                                
22 Ανέστης Αζάς, Γιώργος Κολιός,  Κώστας Κουτσολέλος,  Γεωργία Μαυραγάνη,   Βασίλης Νούλας,  Γκίγκη 

Αργυροπούλου  και Αργυρώ Χιώτη,   
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ιδιωτικούς φορείς, παρουσιάζουν ένα διαφορετικό τρόπο πολιτιστικής οργάνωσης με συγκεντρωτικά 
και πολυσυλλεκτικά προγράμματα. Όπως γράφει ο Γρηγόρης Ιωαννίδης (2011): «εγκολπώθηκαν 
μέρος της δυναμικής του πειραματικού θεάτρου με την πρόσκληση σχημάτων που ανήκαν στην 
περιφέρεια του καλλιτεχνικού συστήματος». Πρόκειται για φορείς και επιχειρήσεις που αποκτούν το 
δικό τους κοινό, το οποίο λειτουργεί και ως μεταβιβαστής της πληροφορίας. 

Στην ευρεία αγορά του λεγόμενου εμπορικού θεάτρου η μαζική πληροφορία με τον τρόπο που 
διακινείται καθορίζεται από τις επικρατούσες τάσεις του κοινού, αλλά και με τη σειρά της τις 
καθορίζει. Είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης. Διαμορφώνει αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε 
main stream και το οποίο έχει καταλήξει να θεωρείται κριτήριο για την επιλογή του δραματολογίου 
εκ μέρους των παραγωγών, των σκηνοθετών και των θιασαρχών. Και το κριτήριο αυτό δεν έχει να 
κάνει μόνο με τη επιδίωξη της εμπορικής επιτυχίας, όπως εύκολα θα καταλάβαινε κανείς, αλλά σε 
πολλές περιπτώσεις και της καλλιτεχνικής, αφού αποσκοπεί στην άμεση αποδοχή και του 
καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Η επιτυχής επιλογή εξαρτάται από το πόσο σωστά ερμηνεύουν «τα 
σημεία των καιρών» όλοι οι παραπάνω. Η διαχείριση της κουλτούρας γίνεται με όρους 
επικαιρότητας, ενώ συχνά ως μέτρο χρησιμοποιείται μια πρόσφατη επιτυχία κάποιου σχήματος που 
σπεύδουν όλοι να μιμηθούν.  

Παρατηρούμε να δημιουργούνται «μόδες» σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε σχέση με την 
επιλογή των έργων και των παραστάσεων. 
Για παράδειγμα όταν επιτυγχάνεται μια εμπορική επιτυχία με το ανέβασμα μιας παράστασης που 
αποτελεί διασκευή μιας παλιάς ελληνικής ταινίας, παρατηρούμε το φαινόμενο αυτό να γενικεύεται 
από πολλούς θιάσους. Στο παρελθόν το ανέβασμα μιας ταινίας στο σανίδι, ναι μεν συνηθιζόταν, αλλά 
χωρίς να αποτελεί τάση, κατάφερε ωστόσο να εντοπιστεί ως μια σίγουρα επιτυχημένη συνταγή. 
Αρκεί να θυμηθούμε στο παρελθόν τις παραστάσεις: Οι γαμπροί της Ευτυχίας, που ανέβηκε το 1990 
σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, στο θέατρο Βεάκη, το Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες, που 
ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο το 1999 σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, Η θεία από το Σικάγο, που 
ανέβηκε το 2006 σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο Ήβη, Ο Μπακαλόγατος που ανέβηκε 
το 2007 σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη, στο θέατρο Μουσούρη κ.ά. (Λοβέρδου, 2010). Τα 
τελευταία όμως δυο μόνο χρόνια στην ελληνική θεατρική σκηνή ανέβηκαν έργα όπως τα: Η νεράιδα 
και το παλικάρι, Χτυποκάρδια στο θρανίο, Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες, Μαριχουάνα Stop, Η 
Παριζιάνα (Ρείνου, 2019).   

Άλλο παράδειγμα που αποτέλεσε τάση προς μίμηση στο ελληνικό θέατρο είναι οι θεατρικοί 
μονόλογοι – βιογραφίες ή οι βιογραφίες επιφανών Ελλήνων. Σε αυτό το πλαίσιο ανέβηκαν με 
επιτυχία και με πολλές επαναλήψεις παραστάσεις βιογραφικές για τους Ευτυχία Παπαγιανοπούλου,23 
Σωτηρία Μπέλλου,24 Μαρία Κάλλας,25 Μαρίκα Κοτοπούλη,26 Ελένη Παπαδάκη,27 Μάρκο 
Βαμβακάρη.28  

                                                
23 Την ηρωίδα υποδύθηκε η Νένα Μεντή, στην παράσταση που ανέβηκε το 2007 σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. 
24 Η Ντίνα Κώνστα ενσάρκωσε τη Σωτηρία Μπέλλου το 2011 σε μια παράσταση που ανέβηκε σε σκηνοθεσία 

Αθανασίας Καραγιαννοπούλου.  
25 Η Μαρία Ναυπλιώτου ενσάρκωσε τη Μαρία Κάλας στην παράσταση Master Class, που ανέβηκε σε σκηνοθεσία 

Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου.  
26 Η Νένα Μεντή, το 2019 επέστρεψε στη θεατρική βιογραφία, πάλι υπό τη σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, 

ενσαρκώνοντας τη Μαρίκα Κοτοπούλη.   
27Η Μαρία Κίτσου υποδύθηκε το 2017 την Ελένη Παπαδάκη στην παράσταση Για την Ελένη που ανέβηκε στο 

θέατρο Σταθμός, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη.  
28 Ο Θανάσης Παπαγεωργίου ερμήνευσε τον Μάρκο Βαμβακάρη στην παράσταση Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης, 

που ανέβηκε το 1919 σε σκηνοθεσία δική του.   
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Ένα ακόμα παράδειγμα - τάση αφορά σε μια μόδα διασκευής της ελληνικής πεζογραφίας, που 
ακολουθεί την αντίστοιχη πετυχημένη τηλεοπτική μόδα. Βάσει αυτής βρίσκουν το δρόμο προς τη 
σκηνή μυθιστορήματα των Καρκαβίτσα,29 Παπαδιαμάντη,30 Καραγάτση31 κ.ά.  

Όταν ένας ηθοποιός σημειώσει τηλεοπτική επιτυχία, η επιλογή του έργου γίνεται με την 
προϋπόθεση ο βασικός ρόλος να είναι χτισμένος πάνω στο συγκεκριμένο ηθοποιό. 
Όταν διαμορφώνεται μια θεματογραφία πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα;, όπως ρατσισμός, 
μετανάστες, ομοφυλοφιλία, έμφυλη βία κλπ., από κεντρικές σκηνές που αποσκοπούν στο ευρύ κοινό, 
βλέπουμε να προσαρμόζονται σε αυτή τη θεματογραφία και μικρά περιφερειακά σχήματα, από τα 
οποία θα ανέμενε κανείς μια πιο πειραματική εκδοχή πάνω στις μορφές του θεάτρου.  
Όταν διαμορφώνεται μια επικρατούσα τάση θεατρικού είδους, η θεατρική πρωτοπορία 
συμμορφώνεται προς αυτήν.  

5. Συμπεράσματα 
Σε κάθε περίπτωση το θέατρο στην εποχή μας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε αποτελεί ένα 

προϊόν προς πώληση που ακολουθεί πιστά τους κανόνες της αγοράς ως προς την επιλογή ειδών και 
ρεπερτορίου, κάποιες φορές εις βάρος του καλλιτεχνικού αποτελέσματος, προβάλλεται μέσα από 
διαφημιστικά στερεότυπα, αναπτύσσει μόδες και τάσεις που ακολουθούν το πρότυπο της επιτυχίας 
απ’ όπου κι αν προέρχεται και διαμορφώνει τόσο το κοινό όσο και τα αποτελέσματα πρόσληψης.   

  Συμπερασματικά, η μαζική κουλτούρα στις μέρες μας, είναι ο βασικός μοχλός που κινεί τις 
επιλογές δραματολογίου, ενώ και η ίδια διαμορφώνεται από πολύπλευρους παράγοντες: από τα 
Μ.Μ.Ε. από τα στερεότυπα που αναπαράγει η διαφήμιση, από την πληροφορία και τη στάση ζωής 
που διοχετεύονται από τις άλλες τέχνες και πάνω από όλα από το διαδίκτυο που σταδιακά παίρνει 
τον πρώτο ρόλο ως προς την επικοινωνία καθώς τα social media που αντικαθιστούν πλέον την πολύ 
ισχυρή mouth to mouth επικοινωνία. Τέλος, ανατροφοδοτείται από τις ίδιες τις παραστάσεις, σε 
σχέση με την επιτυχία τους.  
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Περίληψη  
Σκοπός της Εισήγησης η παρουσίαση καινοτόμων Διδακτικών και Παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων στο Νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα, εστιασμένες στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που 
αξιοποιούν στρατηγικές ανακαλυπτικής μάθησης για τη δημιουργία μαθησιακών επεισοδίων. Στόχοι 
της Εισήγησης τέθηκαν ο προσδιορισμός πρακτικών ανάπτυξης επικοινωνιακών τεχνικών, η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και η υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στην αναζήτηση της 
παραμυθένιας χώρας των Άλλων. Το καινοτόμο διδακτικό Σενάριο με τίτλο « Το χρυσό κλουβί με 
τη μαλαματένια πόρτα » αξιοποιεί την τεχνολογία και το συμβολικό παιχνίδι ως δυναμικά μέσα 
μάθησης για την οργάνωση και τον εμπλουτισμό δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην ολιστική 
προσέγγιση της γνώσης και στην ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου μέσω αναλυτικής και κριτικής 
σκέψης. Κατά την παρουσίαση του Διδακτικού Σεναρίου θα παρουσιαστούν καταστάσεις 
προβληματισμού και εκπαιδευτικές δράσεις που χαρτογραφούν την παιδική ψυχή και την προσωπική 
της διαδρομή στη χώρα των συναισθημάτων για την αναζήτηση της παραμυθένιας χώρας των Άλλων. 

Λέξεις κλειδιά: νηπιαγωγείο, ανακαλυπτική μάθηση, επικοινωνιακές πρακτικές, συμβολικό 
παιχνίδι, τεχνολογία  

1. Εισαγωγή 
Το Νηπιαγωγείο ως φορέας κοινωνικοποίησης του νηπίου στοχεύει στη δυναμική ενσωμάτωσή 

του στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και οργανώνει μαθησιακά επεισόδια για την ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο μιας εκσυγχρονισμένης, 
ρεαλιστικής και δημιουργικής προσχολικής αγωγής που αναγνωρίζει τη μοναδικότητα του νηπίου 
και αναδεικνύει την αξία της συλλογικότητας, η σύμπραξη και η κοινωνική αυθεντική μάθηση 
αποτελούν εκπαιδευτική προτεραιότητα (Βενιζέλου, 1994).  

Η κοινωνική επικοινωνία συνδέεται με τη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του νηπίου 
και αποτελεί πεδίο μαθησιακών διεργασιών της εξελικτικής του πορείας. Η αναζήτηση της 
προσωπικής ταυτότητας στο πλαίσιο της αρμονικής συμβίωσης αποτελεί αναγκαιότητα της ύπαρξης 
του νηπίου και πεδίο ανακαλυπτικής μάθησης μέσω κριτικού στοχασμού. Ο Piaget αναφέρει ότι η 
αυτονομία πηγάζει μέσα από την καθημερινή πράξη  και τον τρόπο που αλληλεπιδρά το νήπιο στο 
κοινωνικό του γίγνεσθαι. Η δημιουργία αρμονικών σχέσεων  μέσα σε κλίμα που εμπνέει σεβασμό, 
ενσυναίσθηση και αποδοχή αποτελεί κύρια επιδίωξη της κοινωνικής αγωγής του νηπίου. Οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες που αναπτύσσονται στην κρίσιμη νηπιακή ηλικία εδραιώνονται, 
αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής του ταυτότητας και βασικό πυλώνα στην 
οικοδόμηση  αρμονικών διαπροσωπικών  σχέσεων (Βενιζέλου, 1994). 

Σε  ελκυστικό και εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης τα νέα 
κοινωνικά βιώματα εμπλέκουν τα νήπια σε νέα αντιληπτικά δεδομένα μέσω αναλυτικής, κριτικής 
και συνθετικής προσέγγισης. Η πολυπλοκότητα του κοινωνικού πλαισίου που αποτελεί πεδίο θέσεων 
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και αντιθέσεων, απαιτεί συμβιβασμούς και διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων με σκοπό την 
εξομάλυνση των σχέσεων και τη συνεργασία των νηπίων. Το προστατευτικό κέλυφος της 
οικογένειας που απορροφούσε τους κραδασμούς και τις αντιπαλότητες στο οικογενειακό 
περιβάλλον, αδρανεί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο με αποτέλεσμα το νήπιο να αξιοποιεί τον πλούτο των 
εμπειριών του και τις πολιτισμικές καταβολές για την ανάπτυξη επικοινωνιακών κοινωνικών 
δεξιοτήτων (Δ.Ε.Α.Π.Π.Σ., 2002). 

Το παιχνίδι αποτελεί ισχυρό παιδαγωγικό μέσο κοινωνικής αυθεντικής μάθησης που 
ενεργοποιεί το νήπιο να εμπλακεί δημιουργικά σε συλλογικές δράσεις. Η απελευθέρωση της 
αποκλίνουσας σκέψης μέσω του συμβολικού παιχνιδιού, η καλλιέργεια της ψυχοκινητικής έκφρασης 
και η αξιοποίηση των προϋπάρχουσων εμπειριών, αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την 
οικοδόμηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων. H δημιουργικότητα ως πηγαία έκφραση αποτελεί 
επικοινωνιακή ανάγκη και όπως αναφέρει ο Γάλλος παιδαγωγός Debesse αποτελεί μια πολύμορφη 
λειτουργική δραστηριότητα που ανταποκρίνεται στη σφαιρική συγκριτική σκέψη του νηπίου. Ο 
αυθορμητισμός και  η επινοητικότητα ως κυρίαρχα στοιχεία του συμβολικού παιχνιδιού αποτελούν 
δομικά στοιχεία της επικοινωνιακής δεξιότητας. Η παντομίμα ως τεχνική που αξιοποιεί δεξιότητες 
μη λεκτικής επικοινωνίας αποτελεί μέσο έκφρασης με τεράστια παιδαγωγική αξία, καθώς ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι μέσω των μη λεκτικών σημάτων συντελείται το μεγαλύτερο μέρος της 
επικοινωνίας. Η μη λεκτική επικοινωνία αποκαλύπτει συναισθηματικές καταστάσεις και πτυχές της 
προσωπικότητας και αποτελεί αυθεντικό και ειλικρινή τρόπο επικοινωνιακής έκφρασης.  Η 
αποκωδικοποίηση των μη λεκτικών σημάτων αποτελεί δομικό στοιχείο των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων και θεμελιώδης δείκτης της συναισθηματικής νοημοσύνης  ( Πρεβεζάνου, 2009). 

Ωστόσο το παραδοσιακό παιχνίδι και οι τρόποι έκφρασης των νηπίων φαίνεται διαρκώς να 
εμπλουτίζονται και να διαφοροποιούνται με αποτέλεσμα τη δημιουργία καινοτόμων δράσεων που 
παρέχουν τη δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να εκφράζονται με τις δικές τους «γλώσσες» 
(Preschools and Infant-toddler Centres-Instituzione of Reggio Emilia and Reggio Children, 2017). Η 
ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διεργασία ως καινοτόμο μέσο για την ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης και η ενασχόληση των νηπίων με τις Νέες Τεχνολογίες, συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση 
των εκπαιδευτικών πρακτικών, παρέχοντας ευκαιρίες ανακαλυπτικής μάθησης. Η ραγδαία ανάπτυξη 
των νέων τεχνολογιών και πληροφορικών μέσων έχει δημιουργήσει σημαντικές αλλαγές τόσο στους 
τρόπους εκμάθησης και επικοινωνίας όσο και στις μεθόδους  οικοδόμησης των νέων γνωστικών 
σχημάτων (Preschools and Infant Toddler Centres-Instituzione of the Municipality of Reggio Emilia 
and Reggio Children, 2019). Ο εκπαιδευτικός με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διεργασία 
υποβοηθά τα νήπια να ανακαλύπτουν τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών και να ξεκινήσουν ένα 
διαρκές διάλογο με αυτές μέσα στον οποίο η ανθρώπινη νοημοσύνη συναντά τη «νοημοσύνη των 
συσκευών». Ένας διάλογος μέσα στον οποίο οι δύο αυτές νοημοσύνες συνδιαμορφώνουν η μία την 
άλλη και συνυπάρχουν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι κανόνες του παιχνιδιού βρίσκονται στα χέρια και 
των δύο πλευρών. Η αξιοποίηση αναπτυξιακά κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού ενισχύει το 
συνεργατικό  παιχνίδι, την εναλλαγή ρόλων και ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των νηπίων 
κατά τη διεργασία  επίλυσης καταστάσεων προβληματισμού (Νικολοπούλου & Παπαδοπούλου, 
2008). Το σχολείο οφείλει να παρέχει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να επεξεργαστούν νέα 
τεχνολογικά μέσα και να είναι ενεργοί/ές πρωταγωνιστές/τριες της σημερινής πραγματικότητας μέσα 
από ποικίλες δράσεις και συνδυασμό ερεθισμάτων που τα τελευταία χρόνια αποτελούν μέρος των 
εμπειριών όλων των ανθρώπων σε μία κοινωνικό-πολιτισμική διάσταση της κοινωνίας που ζούμε 
(Preschools and Infant Toddler Centres-Instituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio 
Children, 2019). 

 Ο Νέος Οδηγός Νηπιαγωγείου (Δαφέρμου κ. ά, 2006) ασπαζόμενος τις ανάγκες και 
απαιτήσεις της κοινωνίας που μας διέπει, προτείνει σε κάθε νηπιαγωγείο τη «γωνιά του υπολογιστή» 
και αναφέρει ότι οι υπολογιστές αποτελούν καινοτόμο εργαλείο κοινωνικής μάθησης που προσφέρει 
τη δυνατότητα διερεύνησης των εκπαιδευτικών εμπειριών των νηπίων, προσδιορίζοντας μία νέα 
διάσταση στις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες και ενισχύοντας την δυναμική του διερευνητικού-
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δημιουργικού  παιχνιδιού. Η ενασχόληση με τα νέα τεχνολογικά μέσα και η αλληλεπίδραση των 
νηπίων με το λογισμικό ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή, ενισχύει τον πειραματισμό και 
διευκολύνει  τη λεκτική επικοινωνία. Κατά τη διεργασία του πειραματισμού παρατηρούνται  
δημιουργικές δράσεις των νηπίων που εστιάζουν  στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης και όχι 
στο αποτέλεσμα. Η εμπλοκή του νηπίου με εξελιγμένα λογισμικά που καλλιεργούν τη συνεργασία 
κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και 
την εξάσκηση των κοινωνικών του δεξιοτήτων (Νικηφορίδου & Παγγέ, 2011 . Νικολοπούλου & 
Παπαδοπούλου, 2008). 

 Όμως, η ύπαρξη και μόνο ψηφιακών μέσων και παιχνιδιών δεν εξασφαλίζει την ουσιαστική 
μάθηση (Καπραβέλου, 2011). Βασική προϋπόθεση για την ένταξη τους στη μαθησιακή διεργασία 
αποτελεί η δυνατότητα των ψηφιακών μέσων για αλληλεπίδραση των μαθητών και η  αξιοποίησή 
τους ως εκπαιδευτικό μέσο που παρέχει στους/στις μαθητές/τριες ευκαιρίες να εμπλακούν ενεργά με 
αυτά (Clements&Samara, 2009). Τα ψηφιακά παιχνίδια δίνουν τη δυνατότητα στα νήπια να έρθουν 
σε επαφή με ποικιλία ερεθισμάτων όπως εικόνες, σύμβολα, ήχο, κίνηση, μικρόκοσμους, 
προσομοιώσεις και καταστάσεις προβληματισμού που απαιτούν αναλυτική και κριτική σκέψη για 
την επίλυσή τους. Ο χειρισμός όλων αυτών των ερεθισμάτων αντιπροσωπεύει ένα νέο είδος 
συμβολικού παιχνιδιού, μέσα στο οποίο οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν τις εικόνες μίας οθόνης ως 
«απτές» και τις αξιοποιούν με αντίστοιχο τρόπο όπως χρησιμοποιούν μικρά παιχνίδια και 
αντικείμενα. 

Συνεπώς, το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο, ένα νέο μέσο μάθησης που 
ενισχύει και εμπλουτίζει τη μαθησιακή διεργασία, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί σωστά. Σημαντικό 
προνόμιο που παρέχουν τα ψηφιακά παιχνίδια είναι η προσαρμοστικότητά τους στους ρυθμούς 
μάθησης κάθε μαθητή/τριας. Απαραίτητο, ωστόσο, κρίνεται ένα καλά οργανωμένο πλαίσιο με 
κατάλληλους μαθησιακούς  στόχους σε ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης όπου όλες οι αισθήσεις 
των μαθητών/τριών μπορούν να συμμετέχουν ενεργά (Νικηφορίδου & Παγγέ, 2011). 

  

 
Εικόνες : Το παιχνίδι ως επικοινωνιακό μέσο 

2. Κυρίως μέρος 
Οι παρακάτω δραστηριότητες αποτελούν αφόρμηση του Σεμιναρίου εξειδίκευσης στην 

παιδαγωγική προσέγγιση του Reggio Emilia από το  Loris Malaguzzi International Centre στην πόλη 
του Reggio Emilia της Ιταλίας. 

2.1. Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 
Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Το χρυσό κλουβί με τη μαλαματένια πόρτα» 
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Γνωστικό αντικείμενο: «Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση» 
Το παιδί στο Νηπιαγωγείο και η σχέση του με τους άλλους 
Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων θεμελιωμένο στις Βασικές Αρχές 

του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.  
Τάξη: Νηπιαγωγείο 
Διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος 
Το Πρόγραμμα στο πλαίσιο της Διαθεματικής προσέγγισης μπορεί να υλοποιηθεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, εμπλουτίζοντάς το και εμπλέκοντάς το με διδακτικά αντικείμενα που 
ενιαιοποιούν τη γνώση και προάγουν τη δημιουργικότητα. 

2.2. Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα 
Κατά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διεργασίας τα νήπια αναμένεται: 
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
 να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογικών μέσων 
 να επιλέγουν τα ψηφιακά μέσα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας 
 να οργανώνουν μαθησιακές δράσεις με την αξιοποίηση λογισμικού 
 να παρατηρούν τη «νοημοσύνη των συσκευών» 
 να συγκρίνουν μεθόδους προσέγγισης της γνώσης 
 να προβλέπουν  και να διερευνούν μέσω του συμβολικού παιχνιδιού 
 να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των δράσεών τους μέσω αναλυτικής και κριτικής 

σκέψης 
Ως προς τις δεξιότητες: 
 να εφαρμόζουν τα ψηφιακά μέσα 
 να οργανώνουν διερευνητικές δράσεις για την προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου 
 να ανακαλύπτουν τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών 
 να πειραματίζονται με σύγχρονα εργαλεία μάθησης των Νέων Τεχνολογιών 
 να σχεδιάζουν με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία 
  να αναπτύσσουν  τις κοινωνικές τους δεξιότητες 
 να αναπτύσσουν λεπτή κινητικότητα 

 
Ως προς τις στάσεις: 
 να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στα ψηφιακά παιχνίδια 
 να συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός συλλογικού ψηφιακού έργου 
 να εκτιμούν την αξία της συλλογικότητας 
 να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ανακαλυπτική μάθηση 

 
Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 
 να εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή και τα εξαρτήματά του  
 να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για την παραγωγή ενός πρωτότυπου έργου 

2.3. Μεθοδολογία 
Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκε η διεπιστημονική διαθεματική 

προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου μέσω αναλυτικής και κριτικής σκέψης, η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος για την υλοποίηση δράσεων βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, η 
διαφοροποιημένη και η εξατομικευμένη διδασκαλία. Αφόρμηση για την οργάνωση των 
δραστηριοτήτων αποτέλεσε το νήπιο και ο πλούτος των εμπειριών του. 
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2.4. Περιγραφή δραστηριοτήτων  
Η Νηπιαγωγός αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων οργανώνει 

δραστηριότητες σύστοιχες με τους στόχους που τέθηκαν. 
1η δραστηριότητα 
«Φορητό διασκόπιο» 
Τα νήπια χρησιμοποιούν  ένα φορητό διασκόπιο και πειραματίζονται τοποθετώντας πάνω του 

δικές τους ζωγραφιές ή οικοδομικό υλικό της τάξης. Έπειτα, δοκιμάζουν την αντανάκλαση του 
φωτός και σταδιακά ρυθμίζουν και δημιουργούν τη δική τους εικόνα σε έναν τοίχο της τάξης τους.  
Αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση αποτελεί η επιλογή χρήσης συμπαγούς, αλλά και διαφανούς 
οικοδομικού υλικού, ώστε βιωματικά τα νήπια να ανακαλύψουν και να επεξεργαστούν τις ιδιότητες 
της διάδοσης του φωτός. Η εικόνα που οι μαθητές/τριες συνεργατικά θα έχουν δημιουργήσει  μπορεί 
να αποτέλεσει τον «καμβά» δημιουργίας ενός πιο σύνθετου σκηνικού. Η φυσική σκιά μεγάλων ή 
μικρών αντικειμένων μπροστά από την πηγή φωτός, η τοποθέτηση οικοδομικού υλικού της τάξης 
μπροστά και όχι πάνω από το φορητό διασκόπιο, μπορούν να εμπλουτίσουν δημιουργικά ένα 
ιδιαίτερα πρωτότυπο σκηνικό. Όταν το σκηνικό θα έχει δημιουργηθεί, τα νήπια επιλέγουν ρόλους 
και δημιουργούν μικρούς διαλόγους μεταφερόμενοι στο σκηνικό που τα ίδια έχουν διαμορφώσει.  

Μία άλλη προέκταση χρήσης αυτού του σκηνικού θα μπορούσε να είναι μία «παγωμένη 
εικόνα» που  θα δημιουργεί με το σώμα του ένα-ένα νήπιο, χωρίς να χρησιμοποιεί λεκτική 
επικοινωνία για να  επεξηγήσει  την ιδέα του. Στη συνέχεια ένα άλλο νήπιο που θα αναλάβει το ρόλο 
του φωτογράφου θα φωτογραφίζει τις στάσεις των συμμαθητών του. Στο τέλος της δραστηριότητας 
συλλέγονται πολλές διαφορετικές εικόνες, τοποθετούνται στην παρεούλα και τα νήπια παρατηρούν 
τις ομοιότητες και τις  διαφορές τους. Οι μαθητές/τριες κάνουν τις δικές τους υποθέσεις και μέσω 
αναλυτικής και κριτικής σκέψης βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα σχετικά με τη διάδοση του 
φωτός και την απόδοση κάθε φωτογραφίας από τη δική της οπτική γωνία. Στο τέλος  δημιουργούν 
μία πρωτότυπη ιστορία με αφόρμηση τη φωτογραφία που έχουν μπροστά τους και ακολουθούν την 
προσωπική τους διαδρομή στη χώρα των συναισθημάτων για την αναζήτηση της παραμυθένιας 
χώρας των Άλλων. 

2η δραστηριότητα 
«Γραφίδα σχεδίασης» 
Τα νήπια χρησιμοποιούν μία γραφίδα σχεδίασης συνδεδεμένη σε ένα λάπτοπ το οποίο με τη 

σειρά του έχει συνδεθεί σε έναν προτζέκτορα. Αρχικά ξεκινούν δοκιμάζοντας τις δυνατότητες 
χρήσης της γραφίδας σχεδίασης. Στη συνέχεια ανακαλύπτουν ότι παρόλο που σχεδιάζουν με την 
ειδική πένα το δημιούργημά τους δεν εμφανίζεται στη γραφίδα σχεδίασης, αλλά το σχέδιό τους 
οπτικοποιείται στην προβολή του προτζέκτορα. Μία άλλη χρήση της γραφίδας σχεδίασης θα 
μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός σκηνικού μπροστά από την πηγή φωτός του προτζέκτορα. Τα 
νήπια προσπαθούν να συνεχίσουν το σχέδιο  που ήδη εμφανίζεται στον τοίχο, αξιοποιώντας  τη 
γραφίδα σχεδίασης. Κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας συνειδητοποιούν ότι το σχέδιο που 
εμφανίζεται στην προβολή του προτζέκτορα έχει μαύρο χρώμα, όπως και η σκιά που δημιουργείται 
από τα αντικείμενα που  παρεμβαίνουν στον προβολέα. Αυτή η δημιουργική ενασχόληση του νηπίου 
με τη γραφίδα σχεδίασης έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός πρωτότυπου σκηνικού. Ένα 
σκηνικό που όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη δραστηριότητα, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αφόρμηση για δημιουργικές δράσεις δραματικού χαρακτήρα. 

3η δραστηριότητα 
«Photoshop» 
Τα νήπια στο ελεύθερο παιχνίδι τους μαθαίνουν να χειρίζονται το Photoshop, συνεργάζονται, 

φωτογραφίζονται και δημιουργούν τις δικές τους εικόνες (π.χ.  συνδυάζουν την εικόνα τους με την 
εικόνα του αγαπημένου τους ήρωα). Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες εξασκούνται σε κινήσεις, 
δοκιμάζουν πώς φαίνονται στον φακό, μαθαίνουν να αναζητούν εικόνες αγαπημένων ηρώων στο 
διαδίκτυο και έπειτα συνδυαστικά δημιουργούν τις δικές τους ευφάνταστες εικόνες. 

4η δραστηριότητα 
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«Ενδοσκοπική κάμερα» 
Τα νήπια στην προσπάθεια τους να ζωγραφίσουν κάτι απτό που βλέπουν μπροστά τους (π.χ. 

ένα κομμένο λουλούδι από την αυλή του Νηπιαγωγείου) χρησιμοποιούν μία ενδοσκοπική κάμερα με 
σκοπό να εστιάσουν ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα μέρη αυτού του λουλουδιού. Τοποθετούν την 
κάμερα κοντά και η μεγεθυμένη πια εικόνα παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Η 
ενδοσκοπική κάμερα τους παρέχει τη δυνατότητα να εντοπίσουν με λεπτομέρεια τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του μίσχου. Με αυτό τον  τρόπο τα νήπια εμπλέκονται ενεργητικά στη μαθησιακή 
διεργασία, αναπτύσσουν την περιέργειά τους, παρατηρούν με προσοχή, αξιοποιούν προϋπάρχουσες 
εμπειρίες, διευρύνουν τις γνώσεις τους και εμπλουτίζουν το σχέδιο τους με τις νέες πληροφορίες που 
κατέγραψαν. 

5η δραστηριότητα 
«Animation» 
Τα νήπια στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που αξιοποιούν την Τέχνη και την Τεχνολογία στη 

μαθησιακή διεργασία, χρησιμοποιούν πηλό και δημιουργούν ένα ζώο με το οποίο θα κάνουν τη δική 
τους ταινία animation. Οι μαθητές/τριες επιλέγουν κάποιο χώρο του Νηπιαγωγείου για να αποτελέσει  
το σκηνικό της ταινίας ή δημιουργούν συνεργατικά ένα δικό τους σκηνικό. Μόλις ο πηλός στεγνώσει 
τα νήπια τοποθετούν το ζώο τους στο σκηνικό που επέλεξαν και δημιουργούν σταδιακά μικρές 
σκηνές με πρωταγωνιστή το ζώο τους, αφαιρούν τα χέρια από το πλάνο και μόνοι τους 
φωτογραφίζουν μία-μία τις σκηνές που διαδοχικά δημιουργούν μία πρωτότυπη ιστορία. Στο τέλος, 
αυτή η ιστορία παρουσιάζεται στην ολομέλεια, οι μαθητές/τριες δημιουργούν συνεργατικά το 
κείμενο της ιστορίας, επενδύουν την ταινία τους με ήχο, αξιοποιώντας μουσικά όργανα της τάξης 
τους, εκφράζουν συναισθήματα και αξιολογούν το έργο τους. Η μουσική και το κείμενο της ιστορίας 
μπορούν να ηχογραφηθούν και συνδυαστικά με τις εικόνες να δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη 
ταινία animation. 

3. Αξιολόγηση Προγράμματος 
Η Νηπιαγωγός παρατηρεί συστηματικά τα νήπια κατά την υλοποίηση των μαθησιακών  

δραστηριοτήτων. Κατά την διαγνωστική αξιολόγηση καταγράφει το επίπεδο γνώσεων, εμπειριών, 
ενδιαφερόντων του κάθε νηπίου και θέτει στόχους εστιασμένους στις ανάγκες που καταγράφηκαν. 
Κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση η Νηπιαγωγός ελέγχει την πορεία του κάθε νηπίου, αξιολογεί τα 
σχέδια εργασίας και αν κριθεί αναγκαίο, προβαίνει σε κατάλληλες παρεμβάσεις για την υλοποίηση 
των αρχικών στόχων ή τον επαναπροσδιορισμό τους. Κατά την τελική αξιολόγηση αξιολογείται το 
αποτέλεσμα της μαθησιακής διεργασίας στην ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου. Η αξιολόγηση δίνει 
έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νηπίου, στον προσωπικό ρυθμό μάθησης, στα 
ενδιαφέροντα του νηπίου, στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης, στις επικοινωνιακές δεξιότητες, 
την κριτική σκέψη και τη δημιουργική έκφραση. Το καινοτόμο Πρόγραμμά μας εστίασε κυρίως στην 
αξιολόγηση της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής έκφρασης, της πρωτοτυπίας και της ανάπτυξης 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω ΤΠΕ. Οι στόχοι που αρχικά τέθηκαν κατά την τελική αξιολόγηση 
επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς τα νήπια εξοικειώθηκαν με τη δημιουργική διεργασία 
των Νέων Τεχνολογιών. 

Χρήση εξωτερικών πηγών 
 Φορητό διασκόπιο 
 Φωτογραφική μηχανή 
 Γραφίδα σχεδίασης 
 Λάπτοπ 
 Προτζέκτορας 
 Ενδοσκοπική κάμερα 
 Πρόγραμμα animation 
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Υλικά και μέσα διδασκαλίας 
 Ζωγραφιές των νηπίων 
 Οικοδομικό υλικό συμπαγές και διάφανο 
 Εικόνες 
 Φωτογραφίες 
 Λουλούδι 
 Πηλός 
 Μουσικά όργανα 

Φύλλα Εργασίας  
Δεν υπάρχουν  

4. Συμπεράσματα 
Το διδακτικό Σενάριο με τίτλο« Το χρυσό κλουβί με τη μαλαματένια πόρτα» στοχεύει στην 

εμπλοκή του νηπίου με μια διεργασία που αξιοποιεί την τεχνολογία και το συμβολικό παιχνίδι για 
την ολιστική προσέγγιση της γνώσης και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Επιλέχθηκε ως 
καινοτόμο θέμα στα πλαίσια μιας εκσυγχρονισμένης και δημιουργικής προσχολικής αγωγής που 
οραματίζεται το άνοιγμα της μαλαματένιας πόρτας σε καινοτόμες δράσεις που συνδέονται με νέες 
μορφές εκπαίδευσης. Ισχυρό σημείο του Διδακτικού Σεναρίου η αξιοποίηση του παιχνιδιού και της 
φαντασίας ως δυναμικά μέσα μάθησης, που ενεργοποιούν το νήπιο και το εμπλέκουν ενεργητικά στη 
μαθησιακή διεργασία. Προτείνουμε την υλοποίηση μαθησιακών δράσεων που αξιοποιούν στοιχεία 
του συγκεκριμένου διδακτικού Σεναρίου και σε μαθητές/τριες του Δημοτικού σχολείου. 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

 
Αρσενίου Βασιλική 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της χρήσης των μητρικών γλωσσών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, η οποία φαίνεται να είναι απούσα στα προγράμματα σπουδών πολλών χωρών καθώς και 
στα προγράμματα σπουδών της χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια αρκετές έρευνες έχουν επικεντρωθεί 
στη σημασία της χρήσης των μητρικών γλωσσών μέσα στην τάξη καθώς και στην επιρροή που 
φαίνεται να ασκούν στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών. Η εργασία αυτή αντιμετωπίζει το θέμα 
της διγλωσσίας γενικότερα αλλά επικεντρώνεται κυρίως στην εκπαίδευση των μαθητών Ρομά 
προσπαθώντας να εντοπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο ελληνικό σχολείο οι μαθητές που 
προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα. Δυσκολίες που διαρκώς αυξάνονται ειδικά 
για μαθητές που όχι μόνο δεν έχουν σαν μητρική γλώσσα τα ελληνικά αλλά και προέρχονται από ένα 
περιβάλλον όπου η γλώσσα τους χρησιμοποιείται μόνο προφορικά.  

Λέξεις κλειδιά: διγλωσσία, μητρική γλώσσα, ρομά 

1. Εισαγωγή 
Η εργασία σε μια τάξη με μαθητές που έχουν διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο μπορεί να είναι 

ένα πολύ απαιτητικό έργο. Αυτό είναι φανερό τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ειδικά μετά τη 
μεγάλη ροή των μεταναστών από τη Συρία και από άλλες χώρες που υποφέρουν από πόλεμο ή 
φτώχεια. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα μέσω της οργάνωσης μαθημάτων 
σε τμήματα υποδοχής ή σε δομές (ΔΥΕΠ) ή μέσω της συνεργασίας με ιδιωτικούς οργανισμούς 
(ΜΚΟ) κυρίως για τους ενήλικες. Επομένως, το πρόβλημα περιορίζεται στις συγκεκριμένες δομές ή 
σε συγκεκριμένα σχολεία στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
παιδιών με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία (που ήρθαν στην 
Ελλάδα πριν από τις τελευταίες ροές) και ενδέχεται να μην έχουν ελληνική υπηκοότητα ή 
πληθυσμούς με διαφορετικά γλωσσικά ρεπερτόρια (όπως οι Ρομά) που είναι Έλληνες πολίτες αλλά 
έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα (L1). 

Το να είσαι εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο με μαθητές από τόσο ποικίλα περιβάλλοντα εγείρει 
πολλά θέματα τα οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή η εργασία, όπως τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Πόσο σημαντική είναι η πρώτη γλώσσα των παιδιών στην εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας; 
 Πώς επηρεάζει η διαφορετική προηγούμενη σχολική τους εμπειρία τη μάθησή τους; 
 Γιατί είναι σημαντική η διάκριση μεταξύ της καθομιλουμένης και της ακαδημαϊκής γλώσσας 

στη διδασκαλία της γλώσσας και του περιεχομένου; 

2. Η σημασία της (των) πρώτης (-ων) γλώσσας (-ων) 

   Κάποιες γλώσσες, όπως οι μη ευρωπαϊκές ή η Ρομανί για παράδειγμα, δεν έχουν ισότιμη 
θέση με τις ευρωπαϊκές γλώσσες (Helot & Young, 2002). Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, οι 
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«γλώσσες προέλευσης» (ένας όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία για να αναφερθούν στις γλώσσες 
των μεταναστών (Helot & Young, 2002) θεωρούνται εμπόδιο στην απόκτηση της γλώσσας της χώρας 
στην οποία ζουν. Αυτός ο τύπος διγλωσσίας παραβλέπεται από τα περισσότερα εκπαιδευτικά 
προγράμματα και ορισμένοι ερευνητές το έχουν περιγράψει ακόμη και ως «αόρατο» (Martin-Jones 
και Romaine, 1986 στο Helot & Young, 2002) ή «καταναγκαστικό» (Vermes & Boutet, 1987 στο 
Helot & Young, 2002). Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη γλώσσα των μαθητών απαγορεύεται πλήρως από 
τη μαθησιακή εμπειρία στο σχολείο με την προσδοκία ότι θα αποκτήσουν την ικανότητα μόνο στη 
γλώσσα-στόχο. Η διγλωσσία εξακολουθεί να θεωρείται εμπόδιο, ειδικά στις περιπτώσεις γλωσσών 
με άνισο κύρος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές γνωστικές θεωρίες. Οι ερευνητές έχουν 
τονίσει τη σημασία της μητρικής γλώσσας για την απόκτηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής 
(Cummins, 1976) και έχουν καταδείξει τις αρνητικές παιδαγωγικές συνέπειες που έχουν προκληθεί 
από τη μη χρήση της στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η κατάσταση της αποδυνάμωσης της μητρικής γλώσσας  οδηγεί σε παρανοήσεις σχετικά με 
την απόδοση των μαθητών. Εκτός από την παρεμπόδιση της απόκτησης της κυρίαρχης γλώσσας, η 
μητρική γλώσσα έχει κατηγορηθεί ότι προκαλεί σύγχυση στους μαθητές, αναγκάζοντας τους έτσι να 
αποκλίνουν από την πορεία της επιτυχίας. Όπως αναφέρουν οι Fishman (1965) και Baker (2000), οι 
δυσκολίες των μαθητών επηρεάζονται κυρίως από τη στέρηση της αναγνώρισης του ρόλου της 
μητρικής τους γλώσσας και από την απροθυμία της παραδοχής ότι λειτουργούν ως δίγλωσσοι. 
Συνεπώς οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση να αντικαταστήσουν τη μητρική τους 
γλώσσα με την κυρίαρχη. Αυτή η στάση μπορεί να προκαλέσει μόνο αρνητικές πτυχές 
δημιουργώντας ρατσιστικές στάσεις στη σχολική κοινότητα ή την ευρύτερη κοινότητα ή έλλειψη 
κινήτρων στους μαθητές και παρεμποδίζοντας την μαθησιακή ανάπτυξή τους. Ως εκ τούτου, η 
ταυτότητά τους αγνοείται πλήρως καθώς επίσης και η γλωσσική και πολιτιστική κληρονομιά τους. 

3. Αφομοίωση, ένταξη ή συμπερίληψη; 
Οι πολιτικές αυτές επιπλέον ενισχύουν την περιθωριοποίηση και τη σχολική αποτυχία καθώς 

βασίζονται στη θεώρηση ότι οι μαθητές προέρχονται από πολιτισμούς με πολιτισμικό έλλειμμα 
(Νικολάου, 2000, Gundara, 2000) και γι αυτό είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους 
συνομηλίκους τους. Σκοπός αυτού του μονοπολιτισμικού μοντέλου είναι ουσιαστικά η αφομοίωση 
και η εκπαίδευση των μαθητών αυτών ώστε να μπορούν μελλοντικά να λειτουργήσουν ως 
αποτελεσματικοί πολίτες (Banks & McGee Banks, 2009). Το μονοπολιτισμικό μοντέλο είναι φυσικά 
μονογλωσσικό έχοντας σαν στόχο την προώθηση της κυρίαρχης γλώσσας ενώ η εκμάθηση των 
μητρικών γλωσσών περιορίζεται στο χώρο του σπιτιού. Μέσα σε ένα τέτοιο σχολείο οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν τους μαθητές ως αποκλειστικά υπεύθυνους για τη σχολική τους αποτυχία (Banks & McGee 
Banks, 2009), ενώ οι ίδιοι δεν τροποποιούν τις διδακτικές τους πρακτικές προσκολλημένοι σε ένα 
εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο αντανακλά τις αξίες και την ιδεολογία της κυρίαρχης κουλτούρας 
(Theodorou, 2010). Αυτού του τύπου οι πρακτικές αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη τους τις 
πολιτισμικές εμπειρίες αυτών των μαθητών και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων στις 
οποίες ζουν. 

Στον αντίποδα βρίσκεται το ενταξιακό σχολείο. Ένα σχολείο που θεωρεί τη συνύπαρξη 
διαφορετικών πολιτισμών ως στοιχείο πλούτου, αναγνωρίζοντας τις γλώσσες και τους πολιτισμούς 
των μαθητών του. Το σχολείο αυτό έχει σαν στόχο την υιοθέτηση πολιτικών που να συμβαδίζουν με 
τις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών χωρίς να τους αποστασιοποιεί από την γλώσσα τους και 
τον πολιτισμό τους (Banks, 1998). Παρόλα αυτά, σε μελέτες που έχουν γίνει σε σχολεία των ΗΠΑ 
(King, 2001), το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να κατορθώνει μεγάλη αριθμητική παρουσία των 
μαθητών αυτών στο σχολείο αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αυτόματα την εξαφάνιση της 
περιθωριοποίησής τους. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα βελτιωμένο μοντέλο αφομοίωσης το οποίο 
δεν εξαλείφει τις διακρίσεις αλλά προωθεί την αφομοίωση των διαφορετικών πολιτισμών και την 
μετατόπιση της ταυτότητάς τους προς εκείνη του σχολείου (Papamichael, 2008) που είναι ουσιαστικά 
η κυρίαρχη κουλτούρα. Στο ενταξιακό μοντέλο η διδασκαλία εμπλουτίζεται με θεματολογία που 
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περιλαμβάνει και τον πολιτισμό ή την ιστορία των μαθητών με στόχο την ενδυνάμωση (Banks, 1998) 
και τελικά την ένταξή τους. 

Το μοντέλο της συμπερίληψης από την άλλη μεριά, δεν οριοθετείται στις μεταρρυθμίσεις που 
αφορούν μόνο το σχολείο αλλά επεκτείνεται και στην ανάπτυξη πολιτικών που σχετίζονται με την 
ευρύτερη ανάπτυξη του ατόμου κοινωνικά (Hajisoteriou, 2009) με την ανάπτυξη διαπροσωπικών 
σχέσεων. Οι σχέσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο του σχολείου αλλά και στην ανάπτυξη 
συνεργασιών με την ευρύτερη κοινωνία εκτός σχολείου. Σε ένα συμπεριληπτικό σχολείο οι στόχοι 
μπορούν να διαμορφωθούν με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών 
τους (Giangreco 1997) ώστε να αναπτυχθούν προγράμματα τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών. Η συνεργασία γίνεται η βάση του μοντέλου της 
συμπερίληψης με στόχο την ανταλλαγή απόψεων που αναδεικνύουν τις ανάγκες, το στυλ μάθησης 
αλλά και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η 
ετερογένεια που μπορεί να χαρακτηρίζει μια τάξη έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να υιοθετήσει 
μια πιο εξατομικευμένη διδασκαλία που να μπορεί να απευθυνθεί και να χρησιμοποιήσει τις 
διαφορετικές εμπειρίες του κάθε μαθητή (Banks & McGee Banks, 2009). 

4. Διαφορετικές προηγούμενες σχολικές εμπειρίες 
   Οι σχολικές εμπειρίες δεν μπορούν να απομονωθούν από τις εμπειρίες στο σπίτι. Σύμφωνα 

με τον Vygotsky (1978, στο Cummins, 2001), η μάθηση ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία, προτού το 
παιδί φοιτήσει στο σχολείο. Ως εκ τούτου, ένα παιδί έχει ήδη μαθησιακές εμπειρίες πριν από την 
παρακολούθηση ενός επίσημου σχολικού προγράμματος. Η μίμηση και η διερμηνεία είναι τρόποι με 
τους οποίους τα παιδιά προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους, χρησιμοποιώντας 
αναπόφευκτα και στοιχεία που τους έχουν αποτυπωθεί από τις πολιτιστικές κοινότητες στις οποίες 
ζουν (Donaldson, 1978 στο Cummins, 2001). Οι μαθητές με διαφορετικές εμπειρίες δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους στη γλώσσα που ήδη γνωρίζουν και οι 
δεξιότητες αυτές συχνά αγνοούνται. Στην περίπτωση των μαθητών που μοιράζονται την ίδια 
εθνικότητα αλλά έχουν διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, όπως για παράδειγμα οι 
Ρομά, αυτό είναι σαν να αγνοούμε ή να ακυρώνουμε την ταυτότητά τους για να διατηρήσουμε την 
κυρίαρχη κουλτούρα. 

Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές που προέρχονται από ένα προσφυγικό περιβάλλον έχουν 
συνήθως διακοπτόμενη τυπική εκπαίδευση (Block et al., 2014). Ακόμη και οι οικογένειες μπορεί να 
έχουν περιορισμένο αλφαβητισμό στην μητρική γλώσσα και  αντιμετωπίζουν τις συναισθηματικές 
συνέπειες της αναγκαστικής μετατόπισης. Αυτοί οι άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να 
αφομοιωθούν ή να προσαρμοστούν σε μια νέα χώρα και να μάθουν τη γλώσσα τους (ή την κυρίαρχη 
γλώσσα σε άλλες περιπτώσεις), συχνά αντιμετωπίζουν συναισθήματα δυσφορίας που εκδηλώνονται 
με χαμηλό επίπεδο σχολικής επιτυχίας, χαμηλή σχολική φοίτηση και χαμηλότερες φιλοδοξίες για 
μελλοντικές θέσεις εργασίας . Τα αισθήματα κατωτερότητας λόγω γλωσσικών και πολιτισμικών 
διαφορών καθώς και οι διακρίσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν πρόσθετη επιβάρυνση. 

5. Η διάκριση μεταξύ της καθομιλουμένης και της ακαδημαϊκής γλώσσας στη διδασκαλία 
γλώσσας και περιεχομένου 

Η γλωσσική επάρκεια είναι ένα θέμα που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών 
επιστημονικών ερμηνειών και προβληματισμών. Πολλοί ερευνητές συζητούν και κάνουν υποθέσεις 
γι 'αυτή και οι εκπαιδευτικές πολιτικές βασίζονται στις παρατηρήσεις τους. Αλλά όπως σημειώνει ο 
Cummins (2001), υπάρχουν δύο παρανοήσεις που έχουν μεγάλη επίδραση στον τρόπο με τον οποίο 
προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η πρώτη αφορά 
την επάρκεια των μαθητών  στη γλώσσα με βάση την εξοικείωση και τον χειρισμό της γλώσσας-
στόχου. Το δεύτερο αφορά την ικανότητά τους όσον αφορά τη δεξιότητα της συνομιλίας. Και οι δύο 
παρανοήσεις ωστόσο δεν λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές και ιστορικές πτυχές των εμπειριών των 
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μαθητών που επηρεάζουν την επιτυχία τους. Επομένως, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η επάρκεια 
σε μια γλώσσα, πέρα από την μητρική. 

Ο Cummins (1981, όπως αναφέρεται στο Cummins, 2001) εισήγαγε ένα πλαίσιο το οποίο 
επιχειρεί να ορίσει αυτή τη διάκριση μεταξύ της καθομιλουμένης (της γλώσσας της καθημερινής 
επικοινωνίας) και των ακαδημαϊκών πτυχών της γλώσσας (η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην τάξη 
ή στο χώρο εργασίας). Η ευχέρια στη συνομιλία έχει αναπτυχθεί μέχρι την ηλικία των 5 ετών (στην 
περίπτωση της κατάκτησης της μητρικής γλώσσας) ή εντός των δύο πρώτων ετών που συναντούν 
μια νέα γλώσσα (για εκείνους που μαθαίνουν τη γλώσσα των χωρών υποδοχής ή των κυρίαρχων 
γλωσσών). Από την άλλη, η ακαδημαϊκή γλώσσα περιλαμβάνει πιο σύνθετη σύνταξη και χαμηλής 
συχνότητας λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιείται σε πιο απαιτητικά εννοιολογικά περιβάλλοντα. 

 

 
Εικόνα 1: Το μοντέλο του Cummins (1984) 

 
Το πλαίσιο του Cummins τονίζει τη σημασία της διαπραγμάτευσης της ταυτότητας και της 

γνωστικής πρόκλησης και του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται με την κοινότητα των μαθητών 
(2001). Η ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να 
συμμετέχουν περισσότερο σε δραστηριότητες που ήδη γνωρίζουν και να μοιράζονται πολιτιστικές 
πληροφορίες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών τους. Μπορούν επίσης να προσεγγίσουν τους εκπαιδευόμενους αναπτύσσοντας 
διαφορετικές τεχνικές έτσι ώστε να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη γλώσσα, εστιάζοντας στο 
νόημα, στη γλωσσική συνείδηση και στη χρήση της. 

6. Συμπεράσματα- Προτάσεις 
   Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς 

αποκλεισμούς, όπου οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν τις διαφορετικές εμπειρίες τους και να 
δημιουργήσουν την ταυτότητά τους τοποθετώντας τις προηγούμενες εμπειρίες τους στο κέντρο της 
μαθησιακής τους εμπειρίας (Kaneva, 2012). Η κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ 
σημαντικό ρόλο εδώ, όπως επίσης και οι γονείς, οι οποίοι μπορούν να προσκληθούν ως επισκέπτες 
για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στη μάθηση και να προσφέρουν θετικά πρότυπα, εμπνέοντας 
κίνητρα για μάθηση. Αλλά η πιο ισχυρή παρουσία εδώ είναι ο εκπαιδευτικός, ειδικά εάν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει περισσότερες γλώσσες μέσα στην τάξη, πέρα από τη γλώσσα στόχο ή την κυρίαρχη 
γλώσσα. Όπως σημειώνει ο Hornberger (2004), οι δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί πρέπει να παίξουν 
πολλούς ρόλους. Εκτός από εκείνη του εκπαιδευτικού, πρέπει να ενεργούν ως ερευνητές και 
σχεδιαστές. Οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν περισσότερες γλώσσες είναι σε θέση να σκεφτούν 
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κριτικά τη διδασκαλία τους, βασιζόμενοι στις δικές τους γλωσσικές εμπειρίες, και να ανακαλύψουν 
τις κρυφές ταυτότητες που φέρνουν στο σχολείο οι μαθητές και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία ως 
ισχυρό πόρο που θα προωθήσει τη γλωσσική τους ανάπτυξη. Μπορούν επίσης να αμφισβητήσουν 
τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές και να προωθήσουν νέες. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να προσαρμόσουν τους ρόλους τους και να βρουν νέους τρόπους να ενδυναμώσουν τους 
μαθητές τους. Η σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευόμενου είναι η πιο σημαντική, 
αφού ο εκπαιδευτικός είναι ο άνθρωπος που θα δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον και ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης μέσα στην τάξη. Οι σχολικές πολιτικές και τα προγράμματα θα πρέπει να 
μεταρρυθμιστούν, λαμβάνοντας υπόψη τη γλώσσα και την κουλτούρα των μαθητών τους, έτσι ώστε 
να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να τα «εκμεταλλευτούν» προς όφελος των μαθητών τους με σκοπό 
τη δημιουργία νέας γνώσης. 

Βιβλιογραφία  

Ελληνόγλωσση 
Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και Εκπαίδευση των Αλλοδαπών Μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο: 

Από την Ομοιογένεια στην Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Ξενόγλωσση 
Baker, C. (2000). The Care and Education of Young Bilinguals: An Introduction for Professionals. 

Clevedon: Multilingual Matters. 
Banks, J. A. (1998). Curriculum transformation. In: J. A. Banks (Ed) An Introduction of 

Multicultural Education. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. 
Banks, J. A. and C. A. McGee Banks (Eds) (2009). Multicultural Education: Issues and Perspectives. 

Needham Heights, USA: Wiley. 
Block, K., Cross, S., Riggs, E. and Gibbs, L. (2014) Supporting schools to create an inclusive 

environment for refugee students. International Journal of Inclusive Education, 18(12), 1337-
1355. 

Cummins, J. (1976). The influence of bilingualism on cognitive growth. Working Papers on 
Bilingualism 9, 1-43. 

Cummins, J. (1984). Bilingal education and special education: Issues in assessment and pedagogy. 
San Diego, College Hill. 

Cummins, J. (2001). Negotiating Identities: Education for empowerment in a diverse society. 2nd 
Edition. Los Angeles: California Association for Bilingual Education. (pp. iii-v) 

Fishman,J. (1965). Who speaks what language to whom and when? La Linguistique,67-68. 
Giangreco, M. F. (1997). Key lessons learned about inclusive education: Summary of the 1996 

Schonell Memorial Lecture. International Journal of Disability, 44(3), 193–206. 
Gundara, J. S. (2000). Interculturalism, Education and Inclusion. London: Paul Chapman 

Publishing Ltd. 
Hajisoteriou, C. (2009). ‘Europeanising’ Cypriot intercultural education: A policy process of 

simulation?. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 4(4), 1-14. 
Helot, C. & Young, A. (2002). Bilingualism and language education in French primary schools: Why 

and how should migrant languages be valued? International Journal of Bilingual Education 
and Bilingualism, 5(2), 96–112.  

Hornberger, N. (2004). The continua of biliteracy and the bilingual educator: Educational linguistics 
in practice. Bilingual Education and Bilingualism, 7(2&3), 155-171. 

Kaneva, D. (2012). Teaching and learning in diverse school contexts: the journeys of three newly 
arrived students. In D. Mallows (Ed.), Innovations in English language teaching for migrants 
and refugees (pp. 49-64). London, UK: British Council. 

King, K. L. (2001). From numerical to comprehensive inclusion: Utilizing experiences in the 



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

516 

USA and South Africa to conceptualize a multicultural environment. International Journal of 
Inclusive Education, 5(1), 67-84. 

Papamichael, E. (2008). Greek-Cypriot teachers’ understandings of intercultural education 
in an increasingly diverse society. The Cyprus Review, 20(2), 51-78. 

Thedorou, E. (2010). ‘Children at our school are integrated. No one sticks out’: Greek-Cypriot 
teachers’ perceptions of integration of immigrant children in Cyprus. International Journal of 
Qualitative Studies in Education.  
 
 

 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΡΟΜΑ 
 

Γρηγορίου Κυριακή 
Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

 
Αρσενίου Βασιλική 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη 
Οι μεταναστευτικές ροές από την Ανατολή προς τη Δύση και το αντίστροφο έχουν επηρεάσει 

τον πληθυσμό πολλών χωρών σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι μετακινήσεις Φανθρώπων που 
προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς είναι αποτέλεσμα οικονομικής κρίσης, διώξεων για 
θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικούς λόγους και σε ορισμένες χώρες εξαιτίας του πολέμου. Από 
την άλλη πλευρά, οι χώρες υποδοχής επηρεάζονται όχι μόνο επειδή τροποποιείται ο δημογραφικός 
τους χάρτης, αλλά και επειδή οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτές τις 
αλλαγές. Αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές στις μονοπολιτισμικές κοινωνίες, όπως η ελληνική. Η 
παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο ζήτημα της διγλωσσίας στην ελληνική κοινωνία, πριν από τις 
μεταναστευτικές ροές. Παρόλο που τα ελληνικά σχολεία δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
πολυγλωσσικά πριν από πολλά χρόνια, δεν πρέπει να παραμελούμε την ύπαρξη άλλων κοινοτήτων 
που μιλούσαν μια γλώσσα διαφορετική από την κυρίαρχη γλώσσα. Αυτή είναι η περίπτωση των 
Ρομά. 

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου 
παρουσιάζεται η θέση των Ρομά στον δημογραφικό χάρτη της Ελλάδας καθώς και η αποσαφήνιση 
των όρων που σχετίζονται με την πολυγλωσσική εκπαίδευση και τη διεξαγωγή ανάλυσης αναγκών. 
Το δεύτερο μέρος είναι μια περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας, μια παρουσίαση των μεθόδων 
που ακολουθήθηκαν και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσουν το κοινωνιογλωσσικό 
προφίλ του εκπαιδευόμενου. Το τρίτο μέρος είναι η περιγραφή του σεναρίου που οδήγησε στη 
δραστηριότητα που δημιουργήθηκε μετά τη διεξαγωγή της ανάλυσης αναγκών. Το τελευταίο μέρος 
της εργασίας είναι μια συζήτηση των ευρημάτων και των στοιχείων που ήταν αποτέλεσμα αυτής της 
πολυγλωσσικής συνάντησης. 

 
Λέξεις κλειδιά: διγλωσσία, κείμενο ταυτότητας, μητρικές γλώσσες 

1. Εισαγωγή 
 Η δίγλωσση εκπαίδευση είναι ένα θέμα που απασχολεί την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία 

μετά τα μεταναστευτικά ρεύματα που άλλαξαν το γλωσσικό προφίλ των ελληνικών σχολείων και 
δημιούργησαν ένα νέο που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία (Τσοκαλίδου, 2005). Σε μια λίστα με 
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τις μειονοτικές γλώσσες που ομιλούνται στην Ελλάδα από αρκετές κοινότητες που παρέχονται από 
τον Trudgill (Τσοκαλίδου, 2005), αναγνωρίζεται επίσημα μόνο η τουρκική. Εντούτοις, όπως 
παρατηρεί η Τσοκαλίδου (2005), παρά το γεγονός ότι η γλωσσική ποικιλομορφία υπήρχε ακόμη και 
σε μικρότερο βαθμό πριν από τους μετανάστες, η διγλωσσία ή η πολυγλωσσία δεν εντάσσονταν στην 
εκπαιδευτική ατζέντα. Η Ρομανί είναι μια από τις μειονοτικές γλώσσες που ομιλούνται από πολλούς 
Έλληνες πολίτες, που εργάζονται και ζουν σε κοινότητες Ρομά σε όλη την Ελλάδα. Η πολιτική 
αφομοίωσης από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας και η προσπάθεια να συμπεριληφθούν σε ένα 
πρόγραμμα σπουδών που αρνήθηκε τον πολιτισμό τους και προώθησε τη μονογλωσσία ήταν 
προορισμένο να αποτύχει. Η χαμηλή επίδοση, η χαμηλή παρακολούθηση και ο πρόωρος τερματισμός 
του σχολείου είναι οι παρατηρήσεις που συνήθως χαρακτηρίζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους 
(Markou, 1997). Είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν ειδικές εκπαιδευτικές πολιτικές για τους 
εκπαιδευόμενους Ρομά και εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς να χειριστούν τις προκλήσεις μιας 
δίγλωσσης τάξης. 

Οι μειονοτικές ομάδες, όπως οι Ρομά, συνήθως αντιμετωπίζουν την απόρριψη και την άρνηση 
της γλωσσικής, ιστορικής ή πολιτισμικής τους ταυτότητας (Γκοτόβος, 2000). Ο τρόπος ζωής τους 
και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους αντιμετωπίζονται ως στερεότυπα που τροφοδοτούνται 
περαιτέρω από την άρνηση των ίδιων να αφομοιωθούν. Ο πολιτισμός είναι στοιχειώδης στη 
διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο κατανοούμε και βλέπουμε τον κόσμο και ζούμε. Επηρεάζει 
τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη μάθηση και την αξία που προσθέτουμε σε αυτήν. Όταν 
συνδέουμε την ταυτότητά μας (ποιοι είμαστε και τι γνωρίζουμε) με αυτό που μαθαίνουμε και με τον 
τρόπο που το μαθαίνουμε, γινόμαστε ενεργοί συμμέτοχοι στην ανάπτυξη και παράγοντες της 
κοινωνικής αλλαγής (Freire, 1970). Ωστόσο, οι μαθητές που ανήκουν σε μειονότητες πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες των ελληνικών σχολείων που βασίζονται σε 
μονογλωσσικά και μονο-πολιτισμικά προγράμματα σπουδών. Αυτοί οι μαθητές δεν 
αντιμετωπίζονται ως αναδυόμενοι δίγλωσσοι και οι γλώσσες τους παραμένουν αόρατες. Οι ομιλητές 
από διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο πρέπει συνήθως να είναι ευέλικτοι στις πρακτικές τους 
προκειμένου να επιτύχουν φυσική επικοινωνία σε διαφορετικά πλαίσια. Η διαγλωσσικότητα (Garcia, 
2009) δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς οι δίγλωσσοι συνδυάζουν χαρακτηριστικά από κάθε 
γλώσσα, αλλάζοντας συνεχώς τις πρακτικές τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 
επικοινωνιακές ανάγκες. Σε μια τάξη όπου η απόδοση μετριέται ως επί το πλείστον με γλωσσικές 
γνώσεις, οι πολύγλωσσοι μαθητές  είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν. 

Η μετάβαση από τη γλωσσική ικανότητα στις επικοινωνιακές επιδόσεις μετατοπίζει το 
ενδιαφέρον από τη γραμματική ή το λεξιλόγιο σε άλλες δεξιότητες (Shahriari & Behjat, 2014). Οι 
ανάγκες για την εκμάθηση μιας γλώσσας ποικίλλουν από την εκμάθηση για ακαδημαϊκούς σκοπούς 
ή την επικοινωνία νοήματος σε μια χώρα υποδοχής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός 
να έχει γνώση των αναγκών των μαθητών πριν από τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός 
συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών (Long, 1980, 2011). Σύμφωνα με τον Brown (2001), αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω συστηματικής συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών. Επιπλέον, οι μαθητές 
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία σχεδιασμού του περιεχομένου της διδασκαλίας (Richards, 1990) 
και οι στόχοι και οι σκοποί της υπαγορεύονται από τις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών. Αυτή 
η διεξαγωγή της ανάλυσης αναγκών διεξάγεται συνήθως ανεπίσημα, ωστόσο ο Long (1980) 
υποστήριξε ότι οι μαθητές δεν είναι πάντοτε ικανοί να καθορίσουν τις ανάγκες τους. Τα 
ερωτηματολόγια που συνήθως χρησιμοποιούνται θα μπορούσαν να βοηθηθούν από συνεντεύξεις ή 
παρατηρήσεις που μπορεί να δώσουν μια εικόνα των πεποιθήσεων ή των ενδιαφερόντων τους. 
Δίνεται επίσης για η ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις γλώσσες τους στην τάξη και 
να δημιουργήσουν την προσωπική τους ταυτότητα (Chumak-Horbatsch, 2012). 

   Μέσα από τη δημιουργία των κειμένων ταυτότητας οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
παράγουν δημιουργικά έργα υπό την καθοδήγηση του δασκάλου (Cummins, 2001, Cummins & 
Early, 2011). Τα κείμενα αυτά μπορούν να έχουν πολλές μορφές (οπτική, γραπτή, προφορική κ.λπ.) 
και σκοπός τους είναι να αντικατοπτρίζουν τις ταυτότητες των μαθητών, δηλαδή τον τρόπο σκέψης, 
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τα συναισθήματά τους, τις γνώσεις τους, το πολιτιστικό τους υπόβαθρο κλπ. και να τους δώσουν 
θετική ανατροφοδότηση όσον αφορά την εικόνα τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως για εκείνους 
τους μαθητές που προέρχονται από περιθωριοποιημένο κοινωνικό υπόβαθρο, όπως οι μαθητές Ρομά. 
Η δημιουργία των κειμένων ταυτότητας τους επιτρέπει να ασκούν τις γλωσσικές δεξιότητές τους στη 
δεύτερη γλώσσα (L2) προκειμένου να προβάλλουν πτυχές του πολιτισμικού τους περιβάλλοντος με 
τρόπο που προκαλεί τα «καθαρά» γλωσσικά συστήματα (Stein and Newfeld στο Cummins, 2001). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
   Στόχος αυτής της έρευνας είναι να προσδιορίσει τις ανάγκες των δίγλωσσων μαθητών στο 

περιβάλλον του δημοτικού σχολείου μέσω μιας ποιοτικής προσέγγισης. Οι συνεντεύξεις γονέων και 
μαθητών, μαζί με τα κείμενα ταυτότητας, χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνήσουν τις ανάγκες των 
παιδιών Ρομά σε ένα ελληνικό δημοτικό σχολείο και να δημιουργήσουν το κοινωνιογλωσσικό 
προφίλ του μαθητή. Συγκεκριμένα, ο στόχος μας ήταν να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε τα δίγλωσσα ή πολύγλωσσα παιδιά να αναπτύσσονται σωστά χωρίς να αγνοούν ή να 
υποβαθμίζουν τις πολιτισμικές τους διαφορές και επιπλέον, να μάθουν να εκμεταλλεύονται το 
πλεονέκτημα της χρήσης των μητρικών γλωσσών στη διαδικασία της μάθησης ως εργαλείου για την 
ενδυνάμωσή τους. Ως εκ τούτου, ήταν προφανές ότι πρέπει να διερευνήσουμε τις πεποιθήσεις και τις 
στάσεις τους μέσω της χρήσης ποιοτικών μεθόδων. 

   Οι συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο θεωρούνται ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διερεύνηση 
σε βάθος (Gillham, 2000). Τα δεδομένα που συλλέγονται παρέχουν πληροφορίες για τις αξίες και τις 
αντιλήψεις των ερωτηθέντων και προσφέρουν μια βαθύτερη κατανόηση. Οι ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις προσφέρουν στους συμμετέχοντες και στον ερευνητή την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
σε αυθεντικό διάλογο με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Αυτός ο διάλογος ακολουθεί έναν συγκεκριμένο 
οδηγό, αλλά μπορεί επίσης να αποκλίνει από συγκεκριμένα ερωτήματα ή θέματα, αν αυτό κρίνεται 
σκόπιμο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (Cohen). Στόχος του ερευνητή ήταν να αποφύγει 
καθοδηγούμενες ερωτήσεις ή φράσεις ή ερωτήσεις που μπορεί να φαίνονται αρνητικές, 
προσβλητικές ή ερωτήσεις που να τους θίγουν με βάση το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο των 
συμμετεχόντων. Σκοπός του κειμένου ταυτότητας εδώ ήταν να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του 
μαθητή και να αυξήσει τη συνείδησή του σχετικά με τη σχέση μεταξύ της μητρικής γλώσσας (L1 -
Ρομανί) και της δεύτερης γλώσσας (L2 -Eλληνική). Η συνέντευξη και το κείμενο ταυτότητας με τη 
μαθήτρια διεξήχθησαν στην τάξη, ώστε να την κάνουν να αισθάνεται άνετα και να την θεωρεί ως 
μέρος των καθημερινών της δραστηριοτήτων. Η μητέρα πραγματοποίησε επίσης συνέντευξη στο 
σχολείο μετά από μια πρώτη συνάντηση και μια σύντομη αρχική συζήτηση που αποσκοπούσε στη 
μείωση των αναστολών της και την κατανόησή της για τους λόγους της διεξαγωγής της. Και οι δύο 
συνεντεύξεις και το κείμενο ταυτότητας είχαν σαν στόχο την εξερεύνηση του κοινωνιογλωσσικού 
προφίλ της μαθήτριας. 

Η παρούσα εργασία εστιάζει σε μια μαθήτρια ηλικίας 11 ετών που ζει σε οικισμό Ρομά και 
παρακολουθεί το δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στο εσωτερικό του οικισμού. Όλα τα παιδιά που 
παρακολουθούν το συγκεκριμένο σχολείο είναι Ρομά και είναι προφανές ότι παρόλο που η γλώσσα-
στόχος στην τάξη είναι ελληνική, η μητρική τους γλώσσα (Ρομανί) είναι έντονη σε όλο το σχολείο. 
Η μαθήτρια ζει με την οικογένειά της, τον πατέρα, τη μητέρα και μια μικρότερη αδερφή. Ο πατέρας 
δουλεύει σαν εργάτης και η μητέρα μένει στο σπίτι για να φροντίσει την οικογένεια. Η μαθήτρια που 
συμμετείχε σε αυτή την έρευνα παρακολουθεί τακτικά το σχολείο, ενώ η μικρότερη αδελφή της, 
ηλικίας 7 ετών, συνήθως μένει στο σπίτι. Η εξοικείωση των ερευνητών με τους μαθητές του 
συγκεκριμένου σχολείου διευκόλυνε τη διεξαγωγή της συνέντευξης και μπόρεσε να μειώσει τις 
πιθανές αναστολές της μαθήτριας. Η μητέρα από την άλλη πλευρά ήταν αρκετά αγχωμένη καθώς δεν 
της είχε ζητηθεί ποτέ ξανά να κάνει κάτι παρόμοιο. Έχει πάει σχολείο μόνο στο δημοτικό και μπορεί 
μιλάει Ελληνικά αλλά δεν μπορεί να διαβάσει. Η συνέντευξη με τη μητέρα είναι μάλλον μικρή σε 
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μια προσπάθεια να μην έρθει σε δύσκολη θέση. Η συνέντευξη με τη μαθήτρια ήταν μεγαλύτερη και 
είχε τη μορφή τυπικής συζήτησης στο σχολείο. 

 

 
Εικόνα 1: Κείμενο ταυτότητας 

 
  Το κορίτσι αισθάνεται αγχωμένο στην αρχή, αλλά καθώς η συζήτηση συνεχίζεται, είναι πιο 

χαλαρή και αυθόρμητη. Συζητά τις επιδόσεις της στις γλώσσες και αποκαλύπτει τις ανησυχίες των 
γονέων της για την ανάμιξη των δύο γλωσσών στο σπίτι. Μιλάει επίσης για τα ενδιαφέροντά της στη 
μουσική με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά δεν έχει ξεκάθαρες προσδοκίες για να συνεχίσει την φοίτησή 
της στο Γυμνάσιο. Η μητέρα στη συνέντευξη της δεν φαίνεται να ενθαρρύνει τις κόρες της να 
φοιτήσουν στο σχολείο. Παρόλα αυτά φαίνεται να ενδιαφέρεται για την ευημερία των κοριτσιών της. 
Το κείμενο ταυτότητας που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της μαθήτριας 
συμπληρώνει τις απαντήσεις τους και δηλώνει ότι τα σχέδια της απεικονίζουν τα συναισθήματά της 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις και το κείμενο ταυτότητας 
κωδικοποιήθηκαν σε θεματικές περιοχές βάσει της συνάφειας, της σημασίας και της συναφούς 
βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία για να βρεθούν πιθανές συνδέσεις μεταξύ τους. Η 
δημιουργική δραστηριότητα, που φτιάχτηκε για τους σκοπούς της εργασίας, συνδέεται με το κείμενο 
ταυτότητας και τη συζήτηση με τη μαθήτρια ώστε να λειτουργήσει ως ενισχυτής θετικών 
ανατροφοδοτήσεων. Η πρόθεση των ερευνητών ήταν η δραστηριότητα να φέρει στοιχεία της 
συζήτησης στην τάξη και να συνδέεται με τα ενδιαφέροντα της μαθήτριας. 

2.2 Η δημιουργική δραστηριότητα 
   Η δραστηριότητα που δημιουργήθηκε μετά την ανάλυση αναγκών αποτελεί μέρος ενός 

σεναρίου που στοχεύει στην εισαγωγή της μαθήτριας στην οπτική ποίηση μέσω της συμμετοχής της 
σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού. Βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, όπου οι εκπαιδευόμενοι 
εμπλέκονται σε πραγματικές επικοινωνιακές πρακτικές για να μεταφέρουν το νόημα και δίνεται 
έμφαση στην αλληλεπίδραση. Ο εκπαιδευτικός εμπλέκει πραγματικές καταστάσεις που απαιτούν 
επικοινωνία μαζί με αυθεντικά κείμενα. Η έμφαση δίνεται εδώ στη δημιουργία νοήματος και όχι στη 
χρήση της κατάλληλης γλώσσας ή στη διόρθωση σφάλματος. Η συγκεκριμένη μαθήτρια είναι ήδη 
εξοικειωμένη με τη συγγραφή ποιημάτων από προηγούμενα μαθήματα, οπότε ο στόχος αυτής της 
δραστηριότητας είναι να βασιστεί σε προηγούμενες γνώσεις και να δημιουργήσει ένα αυθεντικό 
ποίημα, προωθώντας τη δημιουργική γραφή μέσω της χρήσης της οπτικής ποίησης. Το θέμα του 
σεναρίου, καθώς και οι δραστηριότητες που οδηγούν στη δημιουργική δραστηριότητα, στοχεύουν 
στη σύνδεση των πτυχών του πολιτισμού του μαθητή με την μάθηση. Ως μέλος μιας 
περιθωριοποιημένης ομάδας, η μαθήτρια θα ταυτιστεί με το τραγούδι "Ο μπαλαμός" που 
χρησιμοποιείται σε αυτό το σενάριο ως παιδαγωγικό εργαλείο για την επίτευξη της ενεργούς 
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συμμετοχής. Οι μαθητές συμμετέχουν πολύ περισσότερο σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
τραγούδια. 

   Το σενάριο αρχίζει με μια σύντομη παρουσίαση του φύλλου εργασίας. Η μαθήτρια 
ενθαρρύνεται να διαβάσει το τραγούδι στα ελληνικά και στη συνέχεια υπάρχει μια συζήτηση για να 
ελεγχθεί η κατανόηση. Το τραγούδι παρουσιάζεται σκόπιμα σε τρεις γλώσσες. Οι γλώσσες που 
χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση του τραγουδιού είναι η ελληνική και η ρομανί. Αυτός είναι ένας 
ακόμη λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο στόχος ήταν να απεικονίσει ότι 
οι γλώσσες μπορούν να αναμιχθούν και να δημιουργήσουν κάτι όμορφο. Είναι το τέλειο παράδειγμα 
ότι οι μητρικές γλώσσες μπορεί να αποτελούν μέρος μιας γλωσσικής δραστηριότητας στο σχολείο 
και ότι η γνώση και η χρήση των γλωσσών που γνωρίζουμε θα ενισχύσει τόσο τη γνωστική όσο και 
τη γλωσσική λειτουργία στις δύο γλώσσες. Οι γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές παρουσιάζονται 
με θετικό τρόπο και θέτουν υπό συζήτηση τις ομοιότητες ή τις διαφορές μεταξύ τους, που θα 
οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση και σε κοινωνικοπολιτιστική συνείδηση. Το τραγούδι 
παρουσιάζεται και στην αγγλική γλώσσα. Αυτό γίνεται για να εξηγηθεί στη μαθήτρια πώς και οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν τις γλώσσες που γνωρίζουν για να κατανοήσουν άλλες 
γλώσσες. Τα αγγλικά εδώ χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της Ρομανί. Αυτή είναι επίσης μια 
ευκαιρία για την εναλλαγή ρόλων μεταξύ του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευόμενου προκειμένου 
να διαπραγματευτεί το νόημα. Κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων, σε αυτή τη 
συγκεκριμένη ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης (Vygotsky, 1978) διαπραγματεύονται όλες οι 
ταυτότητες και υλοποιείται η μάθηση. 

 

 
 Εικόνα 2: Το οπτικό ποίημα της μαθήτριας 

Η μαθήτρια παρακολουθεί ένα βίντεο του συγκεκριμένου τραγουδιού (ο σύνδεσμος 
περιλαμβάνεται στο σενάριο) και στη συνέχεια οι στίχοι παρουσιάζονται σε οπτική μορφή. Τα παιδιά 
Ρομά αγαπούν πολύ τη μουσική. Το τραγούδι και ο χορός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. 
Η εισαγωγή της μουσικής στην τάξη φέρνει ένα στοιχείο οικειότητας. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των 
υφιστάμενων γνώσεων ή διανοητικών σχημάτων παρέχει ένα καλό υπόβαθρο για την εισαγωγή νέων 
γνώσεων και την αποκωδικοποίησή τους. Όταν γίνεται ενεργοποίηση μέσω των γλωσσών και του 
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πολιτισμού που είναι ήδη εξοικειωμένοι, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν ένα τεράστιο 
υπόβαθρο γνώσης (Chamot, 1998). Στη συνέχεια, υπάρχει μια σύντομη παρουσίαση διαφόρων 
οπτικών ποιημάτων, σαν έναυσμα για μια σύντομη συζήτηση για το τι μιλάνε ανάλογα με τη μορφή 
τους. Τέλος, ζητείται από τη μαθήτρια να σκεφτεί ένα θέμα που της αρέσει και να δημιουργήσει ένα 
ποίημα σε οπτική μορφή για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Αυτή είναι μια διαδικασία που 
περιλαμβάνει κριτική σκέψη για την παραγωγή αυθεντικού γραπτού λόγου που δεν θεωρείται απλή 
δραστηριότητα για το σχολείο. Είναι μια πράξη ενδυνάμωσης που θα δώσει πίστη και εμπιστοσύνη 
στον συγγραφέα. 

3. Αναστοχασμός - Συμπεράσματα 
Οι πρακτικές συμπερίληψης στην τάξη φέρνουν στο προσκήνιο τις εμπειρίες πολύγλωσσων 

παιδιών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Στην περίπτωση των μαθητών Ρομά, τα 
πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά. Η χρήση της μητρικής γλώσσας βοηθά στην κατασκευή νοήματος 
ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές αισθάνονται ότι οι γλωσσικές και πολιτιστικές τους διαφορές είναι 
πολύτιμες. Οι πρακτικές της τάξης μπορούν να συνδεθούν με τις προηγούμενες εμπειρίες τους με 
τέτοιο τρόπο ώστε να χτίζεται η εμπιστοσύνη των μαθητών, ενώ χρησιμοποιώντας το πλήρες 
γλωσσικό ρεπερτόριό τους, τους δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνούν σε διαφορετικά πλαίσια. Αυτό 
είναι που περιγράφει η Γκαρσία (2009) ως languaging, την επικοινωνία του νοήματος μέσω της 
αλληλεπίδρασης. Η εστίαση μόνο σε μια γλώσσα υποβαθμίζει τις μητρικές και δεν ανταποκρίνεται 
στις διττές γλωσσικές ανάγκες των πολύγλωσσων μαθητών. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να 
παραμελούμε ότι οι μητρικές γλώσσες δεν πρέπει να κρύβονται και ότι είναι σωστό οι κοινότητες με 
διαφορετικό γλωσσικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο να διατηρούν την ταυτότητά τους. Η συνέντευξη με 
τη μαθήτρια σε αυτή την εργασία είναι ενδεικτική της ανησυχίας των γονέων για την απώλεια ή την 
αλλοίωση της μητρικής γλώσσας ή των παραδόσεών τους. 

Σε ένα σχολείο που οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικό γλωσσικό 
υπόβαθρο, είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
δημιουργήσουν ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που να είναι πιο κατάλληλο για τις ανάγκες των 
συγκεκριμένων μαθητών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς: ένα 
σχολείο που θα βασίζεται στις εμπειρίες των μαθητών και θα τους αντιμετωπίζει ως πηγή για τη 
συλλογή πολύτιμων πληροφοριών ( Kaneva, 2012). Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να 
εκπαιδευτεί το προσωπικό του σχολείου πώς να εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες που συλλέγονται 
από τους μαθητές, να κατανοεί τις ανάγκες τους και πώς να τις μεταμορφώνει στην πράξη. Ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την καθιέρωση μιας σχέσης σεβασμού και εμπιστοσύνης 
στην τάξη. Αυτή η σχέση θα τους επιτρέψει να υιοθετήσουν τις τεχνικές και τις πρακτικές που θα 
προωθήσουν τη γνωστική εμπλοκή των μαθητών. Η διδασκαλία θα πρέπει κυρίως να επικεντρώνεται 
στην παραγωγή ουσιαστικής γλώσσας και να αναπτύσσει την κριτική συνείδηση των γλωσσών. Αυτή 
είναι μια ευκαιρία όχι μόνο για να κατανοήσουν οι μαθητές πώς λειτουργούν οι γλώσσες, αλλά και 
για να κατανοήσουν και την ίδια την ταυτότητά τους και να την ενισχύσουν. 

Η συμμετοχή της κοινότητας θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα για την επίτευξη του 
αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ της 
κοινότητας και του σχολείου. Όταν υπάρχει απόσταση μεταξύ τους, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή 
μας, τότε είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πλήρως τις προθέσεις των γονέων ή οι γονείς μπορεί να 
έχουν μια διαστρεβλωμένη άποψη για τη μάθηση του παιδιού τους. Αυτό απεικονίζεται στον 
"περιορισμό" της συνέντευξης να συζητηθούν ευαίσθητα θέματα σχετικά με συγκεκριμένες 
παραδόσεις ή αξίες, όπως η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από τα κορίτσια καθώς 
προετοιμάζονται για να γίνουν σύζυγοι και μητέρες. Μια άλλη πρόταση ή πρόκληση θα μπορούσε 
να είναι η πρόσκληση των γονέων σε μια δραστηριότητα που θα περιελάμβανε τόσο τις διαφορετικές 
γλώσσες όσο και τους πολιτισμούς και θα προωθούσε τη συνεργασία των γονέων με τα παιδιά τους 
και τους εκπαιδευτικούς τους, προκειμένου να παράγουν κάτι που θα δημιουργήσει έναν δεσμό 
μεταξύ τους. 
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Παράρτημα 

 
Συνέντευξη με τη μητέρα 
-Πόσοι ζείτε στο σπίτι;  
-(.)Εμείς οι τέσσεροι (_) ο άντρας, εγώ και τα παιδιά 
-Δεν ζουν κάποιοι άλλοι μαζί σας; (_) Παππούδες; 
-Όχι….εμείς μόνο. 



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

523 

- Τί γλώσσα μιλάτε στο σπίτι; 
-Τσιγγάνικα μιλάμε 
-Δε μιλάτε καθόλου μπαλαμέ; 
-Όχι, καθόλου 
-Λέτε στο παιδί ιστορίες στα τσιγγάνικα; 
-Ε, λίγες, όταν πάνε στον παππού τους. 
-Λέτε στα παιδιά να μιλάνε τσιγγάνικα στο σπίτι; 
-Όχι, τους μιλάμε εμείς.  
- Οι συγγενείς σας μιλάνε Ελληνικά; Οι παππούδες, τα ξαδέρφια; 
-Όχι όλοι, κάποιοι ξέρουν (_) κάποιοι όχι πολύ καλά. 
-Αυτοί που δεν ξέρουν έχουν πάει σχολείο; 
-Όχι, δεν έχουν πάει. 
-Εσείς έχετε πάει σχολείο; 
- Ναι, έχω πάει. 
-Μιλάτε όμως Ελληνικά 
-Λίγο 
-Πως νιώθετε που τα παιδιά σας έρχονται σχολείο; 
-(_) 
-Τους λέτε να έρχονται; Ότι θα είναι καλό για τα παιδιά; 
-Η μεγάλη θέλει (.) το μικρό δεν θέλει. 
-Θέλει να είναι σπίτι, ε; Κοιμάται ή παίζει; 
-ΔΕΝ ξυπνάει (_) η μεγάλη φεύγει 
-Τι αρέσει στην  μεγάλη να κάνει στο σπίτι;  
-Παίζει (.) Τραγουδάει 
-Με τη μικρή ή με τις φίλες της; 
-Με το μικρό (.) με τις φίλες. 
-Τι μουσική ακούει στο σπίτι; Ακούει τσιγγάνικα μόνο ή και ελληνικά; 
-Και τα δύο. 
 
Συνέντευξη με τη μαθήτρια 
-Για σκέψου και πες μου (.) που μιλάς Ρομανέ και που Ελληνικά; 
-Ρομανέ στο σπίτι και έξω στη γειτονιά (_) Ελληνικά στο σχολείο (_) μιλάω και Αγγλικά στο 
σχολείο (.)((γέλια)) 
-Στο σπίτι δεν λες καμιά λέξη στα Ελληνικά;  
-Καμιά φορά μπερδεύομαι (.) και λέω λέξεις και μετά με κοιτάζουν και λένε (_) τρελή είναι; 
-Α, ναι αυτό σε όλους συμβαίνει όταν μιλάμε συνέχεια και άλλες γλώσσες όπως εσείς εδώ το 
πρωί στο σχολείο. Για πες μου όμως ποια μιλάς καλύτερα; 
-Ε τα τσιγγάνικα!!!  
-Στα Ελληνικά που είσαι καλή; 
-Να διαβάζω, μετά να μιλάω. 
-Να γράφεις δικά σου λόγια; 
-Ε, λίγο δυσκολεύομαι.  
-Τραγούδια όμως γράφεις. Εκεί δεν δυσκολεύεσαι; 
-Ναι κυρία, γράφω, μου αρέσει πολύ. 
-Τι άλλο σου αρέσει; 
-Να παίζω κιθάρα με τον μπαμπά μου (_) ΤΩΡΑ μαθαίνω 
-Πας και κάπου έξω ή μόνο με τον μπαμπά; 
-Με τον μπαμπά μου. 
-Ωραία, να το συνεχίσεις, είναι καλό που ξέρει ο μπαμπάς σου. Τραγουδάς κιόλας; Εγώ μικρή 
έπαιρνα μια χτένα και τραγουδούσα. 
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-ΚΙ ΕΓΩ ΤΟ ΚΑΝΩ. Και τραγουδάω και χορεύω. 
-Σου αρέσει το σχολείο; Θα συνέχιζες μετά στο γυμνάσιο; 
-Εδώ μου αρέσει (.)αλλά στο γυμνάσιο θα πάω αν με αφήσει ο μπαμπάς μου. 
 
Σενάριο για τη δημιουργική δραστηριότητα 
Στόχος: η δημιουργία ενός αυθεντικού ποιήματος με τη χρήση της δημιουργικής γραφής  
Βήματα: 
1. Περιγραφή της δραστηριότητας στη μαθήτρια 
2. Παρουσίαση του ποιήματος, εστίαση στη χρήση των τριών γλωσσών (Ελληνικά με Ρομανί 
και μετάφραση στα Αγγλικά).  
3. Ερωτήσεις κατανόησης  
Που ζει/ που είναι το σπίτι του συγκεκριμένου Ρομά; 
Που νιώθει ότι είναι το σπίτι του; 
Πως το φτιάχνει; 
Γιατί διώχνει τον μπαλαμό; Γιατί του λέει νάις; 
Γιατί δεν τον θέλει; 
Τί βλέπουμε να κάνουν τα κορίτσια στο τραγουύδι; 
 Πως παρουσιάζουν τις γυναίκες Ρομά; (θετικά ή αρνητικά;) 
Πόσες γλώσσες βλέπουμε στο πρώτο ποίημα; 
4. Παρακολούθηση του βίντεο με το τραγούδι. 
https://www.youtube.com/watch?v=0XrEJh4UieQ 
5. Παρουσίαση των στίχων του προηγούμενου τραγουδιού με τη μορφή οπτικού ποιήματος 
καθώς και άλλων οπτικών ποιημάτων.  
https://www.dropbox.com/s/lcm84uzgzo17ska/Concrete%20poetry.pptx?dl=0 
6. Δημιουργική δραστηριότητα: Βρίσκουμε ένα θέμα και την κατάλληλα μορφή και δίνουμε 
τον κατάλληλο χρόνο για τη δημιουργία του. 
 
 

 
Εικόνα 3: Φύλλο εργασίας 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 

Δρακούλη Αθανασία 
Διδάσκουσα Ιταλικής Γλώσσας και Ορολογίας, Παν/μιο Κρήτης 

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΚΠΑ 
 

Μαμιδάκη Σοφία 
Εκπαιδευτικός ΠΕ34, Msc στη Διδασκαλία της Ιταλικής  

ως ξένης γλώσσας, Παν/μιο Ρώμης “Tor Vergata” 
 

Περίληψη 
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης καταγράφεται μία συντονισμένη επιδίωξη σύνθεσης μιας 

παγκόσμιας κοινωνίας σε ενιαίο σύνολο με υπερεθνικά καταναλωτικά πρότυπα και αξίες. Στην αρένα 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού οι γλώσσες λειτουργούν ως απλοί μετακωδικοποιητές σημείων, 
αποκομμένες από τις κοινωνικοϊστορικές και πολιτισμικές συνθήκες που τις δημιούργησαν. Κατά 
συνέπεια αξιολογούνται, όχι βάσει της ιστορικής ή της πολιτισμικής τους σημασίας, αλλά βάσει του 
βαθμού της τεχνολογικοποίησής τους.  

Στο πλαίσιο αυτό η διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας με την οποία ο Έλληνας διατηρεί 
μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς, έχει συρρικνωθεί στο ελάχιστο στη δημόσια εκπαίδευση και 
διεξάγεται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη την επικοινωνιακή της διάσταση και μόνο, παρόλο που 
είναι αναγκαία και επιτακτική η αξιοποίηση της πολιτισμικής διάστασής της στη διδακτική 
διαδικασία προκειμένου, ως Νεοέλληνες, να έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε ένα 
παλίμψηστο πολιτισμού που συνθέτει την ταυτότητά μας και ενισχύει την αυτογνωσία μας, η οποία 
επί μακρόν έχει τεθεί στο περιθώριο. 

 
Λέξεις κλειδιά: παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικοποίηση γλωσσών, εθνική ταυτότητα 

1. Η πολιτική στόχευση για μια παγκόσμια κοινωνία 
Από τα τέλη του 19ου αι., η κυρίαρχη οντότητα του σύγχρονου εδαφικού κράτους άρχισε 

σταδιακά να υποχωρεί και να αντικαθιστάται από έναν νέο τρόπο προσέγγισης της διεθνούς 
πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής τάξης πραγμάτων: την παγκοσμιοποίηση, η οποία λαμβάνει 
χώρα σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου με χαρακτήρα που επιδέχεται και προσλαμβάνει 
διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλοτε “θετικές” και άλλοτε “αρνητικές”.  

Οι μελετητές του φαινομένου, στην πλειοψηφία τους, συγκλίνουν στον ορισμό του φαινομένου 
ως μία έντονη και συντονισμένη επιδίωξη αφενός σύνδεσης του παγκόσμιου πληθυσμού σε μια 
ενοποιημένη κοινωνία και αφετέρου διαμόρφωσης της κοινής συνείδησης του ανήκειν σε αυτό το 
ενιαίο σύνολο (Holton, 1998: 15). Η επιδίωξη αυτή πραγματώνεται μέσα από την υιοθέτηση και την 
αποδοχή της απόλυτης κυριαρχίας ενός καθεστώτος παγκοσμιοποιημένης οικονομίας που προτάσσει 
τις “αξίες” και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της 
αυξανόμενης ελευθερίας του κεφαλαίου το οποίο ελκύεται και καθοδηγείται από τις εκάστοτε 
ευνοϊκότερες συνθήκες κερδοφορίας, όπου και όποτε αυτές εμφανίζονται.  

Οι νέες αυτές τάσεις διαπερνούν τα εθνικά σύνορα και τα πολιτισμικά τους παράγωγα και 
επισύρουν την επιβολή των ισχυρότερων και την περιθωριοποίηση των ασθενέστερων είτε πρόκειται 
για κοινωνικές ομάδες, εθνικά κράτη ή, ακόμα και ευρύτερους (διακρατικούς) πολιτικοοικομικούς 
συσχετισμούς (Χριστίδης, 2001: 123-125). Κύρια στρατηγική που ακολουθείται για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, με την πολύτιμη αρωγή των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας, είναι η ανάδειξη και 
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η εξάπλωση νέων υπερεθνικών καταναλωτικών προτύπων, συνηθειών και συμπεριφορών, νέων 
διεθνών πολιτιστικών θεσμών που αναδιαμορφώνουν τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις των 
πολιτισμών και τείνουν να διαδώσουν µια κοινή καταναλωτική κουλτούρα η οποία θα συνενώσει 
διαφορετικούς λαούς και περιοχές του πλανήτη. Αποσκοπείται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η δημιουργία 
ενός “παγκόσμιου χωριού”, ενός “κόσμου δίχως σύνορα”, ενός “παγκόσμιου πολιτισμού” πέρα από 
κάθε γεωγραφία και κάθε εθνική ιδιαιτερότητα. Τα προϊόντα και οι πληροφορίες στοχεύουν στη 
δημιουργία «παγκόσμιων πελατών», που θέλουν «παγκόσμιες υπηρεσίες» από υπερεθνικούς, 
«παγκόσμιους προμηθευτές», με συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στους «τοπικούς 
πολιτισμικούς προμηθευτές» (Phillipson, 1999: 298), καθιστώντας τα εθνικά κράτη ανεπαρκή και 
αναποτελεσματικά καθώς συρρικνώνεται σταδιακά ο ρόλος και η εξουσία τους σε διακρατικούς 
θεσμούς διευθέτησης και συντονισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων (Mittelman, 2000: 6-7, 16-
17).  

Η παγκοσμιοποίηση, καταλήγει να έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της την εξάλειψη της 
ετερογένειας και την αποδυνάμωση των στοιχείων που διαμορφώνουν τις πολιτισμικές διαφορές των 
λαών ανά τον κόσμο (εθνικότητα, πολιτισμός, γλώσσα, θρησκεία) εξουδετερώνοντας το “τοπικό”, 
το “παραδοσιακό” και το “πολιτισμικό” μέσα στο “παγκόσμιο”, και το “καταναλωτικό”, ως 
μακροπρόθεσμη απειλή, αλλά και ως απόδειξη ελλειμματικής επιτυχίας των εφαρμοζόμενων 
πολιτικών (Σακελλαρόπουλος, 2004: 19).  

Με αποδυναμωμένα και συχνά απονεκρωμένα τα συστατικά του έθνους, το κάθε κράτος 
αναπροσαρμόζει αναγκαστικά τις επιμέρους λειτουργίες του και σταδιακά παραχωρεί όλα τα μέσα 
και τα “εργαλεία” που διαθέτει για να μπορέσει να επιβιώσει και να νομιμοποιηθεί στα πλαίσια της 
παγκόσμιας αγοράς (Petrella, 1996: 75), συμβάλλοντας καταλυτικά στην πραγμάτωση αυτού που ο 
Kobrin (1997: 161) αποκαλεί «πολυεθνική κοινωνία πολιτών» [transnational civil society]. 

2. Ο ρόλος των γλωσσών στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης ομογενοποίησης 
Στο πλαίσιο αυτό οι ανθρώπινες γλώσσες, παρότι, ως πρωταρχικό μέσο επικοινωνίας, 

έκφρασης και διακίνησης ιδεών, είναι απαραίτητες στην επιτυχή έκβαση του επιδιωκόμενου αυτού 
εγχειρήματος καθώς καλούνται να υπηρετήσουν αυτή τη νέα παγκόσμια ομοιογένεια, αποτελούν ένα 
εν δυνάμει ισχυρότατο εμπόδιο στην υλοποίηση του πολυπόθητου παγκόσμιου πολιτισμού ως 
σημαντική πτυχή της προσωπικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας ατόμων και ομάδων 
(Phillipson, 1992: 53, Χριστίδης, 1998: 45). 

Για την αναχαίτιση του σημαντικού αυτού εμποδίου, εκδηλώνεται η τάση της ευθυγράμμισης 
των γλωσσών σε ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτισμικού και κοινωνικού ηγεμονισμού, οι οποίες 
καλούνται να λειτουργήσουν στην αρένα του ανταγωνισμού ως απλοί μετακωδικοποιητές σημείων, 
αποκομμένες από τις κοινωνικοϊστορικές και πολιτισμικές συνθήκες που τις δημιούργησαν. 
Αντιμετωπίζονται ως απλά εργαλεία επικοινωνίας, ως κοινά εμπορεύματα που διέπονται από τη 
λογική του κόστους-κέρδους και αξιολογούνται όχι βάσει της ιστορικής ή της πολιτισμικής τους 
σημασίας, αλλά βάσει του βαθμού «τεχνολογικοποίησης» και «εμπορικότητάς» τους (Slodzian, 
2005: 77).  

Στόχος της πολυεθνικής κοινωνίας των πολιτών και στην περίπτωση της γλωσσικής 
κατάστασης είναι η καθιέρωση της ομοιογένειας και η συνεπαγόμενη απαξίωση της υπάρχουσας 
γλωσσικής ποικιλομορφίας (De Saussure, 1979: 249). Η ευρεία χρήση της Αγγλικής, μιας σύγχρονης 
lingua franca, ξεκίνησε με προοπτική την ικανοποίηση της επιθυμίας και της ανάγκης για κοινή 
συνεννόηση μεταξύ ατόμων διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών ανά την υφήλιο και εξελίσσεται 
σε παγκόσμια κοινή γλώσσα επικοινωνίας [lingua mundi]. Γρήγορα όμως, συνδέθηκε με την 
ομογενοποιητική δυναμική της παγκοσμιοποίησης και τείνει να καθιερωθεί ως καθολική 
τυποποιημένη γλώσσα, μέσα από την ιδιότητά της να λειτουργεί ανεξάρτητα από την εκάστοτε 
επικοινωνιακή κατάσταση και να εξυπηρετεί πλήρως τις οποιεσδήποτε ανάγκες της υπό δημιουργία 
ενιαίας διευρυμένης κοινωνίας.  
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Φυσικά, η γλωσσική (και, κατά συνέπεια, η πολιτιστική) ηγεμονία είναι συνδεδεμένη και με 
άλλες κυριαρχικές βλέψεις, λόγος για τον οποίο ισχυρές ομάδες εθνικών, αλλά και υπερεθνικών 
σχηματισμών, προωθούν τη διάδοση ορισμένων μόνο εθνικών γλωσσών, ως μοναδικές και αναγκαίες 
επιλογές, με στόχο την απόλυτη επικράτησή τους (Δενδρινού, 2001: 245) αποκομίζοντας πολλαπλά 
οφέλη. Οι χώρες αποστολής των “ισχυρών” γλωσσών ενισχύουν την κυρίαρχη θέση τους στην 
εκάστοτε τρέχουσα πραγματικότητα και προβάλλουν τα οικονομικά και τα πολιτικά τους 
συμφέροντα στο πλαίσιο των υπερεθνικών και των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν, 
καθώς και στην παγκόσμια κοινωνία (Stark, 2002: 37 κ.εξ). Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της 
γλωσσικής προώθησης σε κάθε κοινωνική βάση προσμετράται στο πλήθος των αλλόγλωσσων που 
επιλέγουν να μαθαίνουν αυτή την “ισχυρή”, “χρήσιμη” και “ελκυστική” γλώσσα. Το εύρος αυτού 
του πλήθους, που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής πολιτικής διάδοσης μιας 
γλώσσας, είναι έκδηλο και εμφανές στη διακίνηση «ανθρώπινου κεφαλαίου» με υψηλά προσόντα 
[acquérir du ‘capital humain’] (Ammon, 2007: 143) προς τις “επιτυχημένες” αυτές χώρες, το γνωστό 
φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων [brain drain / fuga dei cervelli] (Giovanardi & Trifone, 2012: 
56).  

Αλλά και τα αποτελέσματα μιας ευνοϊκής κρατικής γλωσσικής πολιτικής από μέρους της 
εκάστοτε χώρας υποδοχής προς την όποια “ισχυρή” γλώσσα έχουν σαφή χαρακτήρα. Η διαχείριση-
χειραγώγηση των γλωσσών καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη στον χώρο της εκπαίδευσης. Η ένταξη 
της διδασκαλίας κάθε “ισχυρής” γλώσσας στο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης μιας άλλης χώρας 
έρχεται να πιστοποιήσει το γεγονός ότι οι γλωσσικές ανάγκες των πολιτών της ταυτίζονται με τις 
απαιτούμενες από την παγκόσμια αγορά ανάγκες και εξυπηρετώντας τις στα πλαίσια της δημόσιας 
εκπαίδευσης προβάλει την αποδοχή των “σύγχρονων” παγκόσμιων πολιτικών δεδομένων και κατά 
συνέπεια αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη για τη ροπή προς τον “εκσυγχρονισμό” του ίδιου του 
κράτους. Παράλληλα, παρακινούνται άτυπες “συμμαχίες” οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την 
ανάπτυξη των διμερών σχέσεων των εμπλεκόμενων χωρών με επακόλουθες ευνοϊκές συνέπειες σε 
χρηματοοικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός και το εμπόριο (Montenay, 2005: 274-275). Οι 
αλληλεπιδράσεις αυτές οδηγούν στην αύξηση του αριθμού των τομέων χρήσης της γλώσσας εισόδου, 
είτε ως πρώτη ή δεύτερη, είτε και ως ξένη, γεγονός που ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο το “κύρος”, 
την “ισχύ” και την κοινωνική “αξία” της εισερχόμενης γλώσσας, καθώς και των χρηστών της 
εκατέρωθεν (χώρα εξόδου και χώρα εισόδου). Ουσιαστικά, διενεργείται μια “επανοργάνωση” δια 
μέσου της γλώσσας που οδηγεί σε μια νέα κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική πραγματικότητα 
(Γιαννουλοπούλου & Καραντζόλα, 2004: 14). 

3. Περί πολιτικών γλωσσικής διάδοσης σε εθνικό επίπεδο: η περίπτωση της Ιταλικής 
Μια πολιτική γλωσσικής διάδοσης, εσωτερική και εξωτερική, καθώς και οι γεωγραφικοί 

στόχοι εφαρμογής της, καθορίζονται από τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της εκάστοτε χώρας. Οι σκοποί 
που μπορεί να εξυπηρετήσει ποικίλουν και ενδύονται διάφορες μορφές όπως της «πολιτικής 
γλωσσικής προστασίας», της «εξωτερικής γλωσσικής και πολιτιστικής διάδοσης» (Totaro-Genevois, 
2005: 11) ακόμα και της «γλωσσικής επικράτησης» στο πλαίσιο επιδίωξης αφομοίωσης άλλων 
χρησιμοποιούμενων γλωσσικών μορφών σε συγκεκριμένη κοινότητα (Nahir, 1984: 294-327). 

Σε εθνικό επίπεδο, η πολιτική η οποία εφαρμόζεται από το κράτος, επηρεάζει τις αντιλήψεις 
του κοινωνικού κορμού προς τις ξένες γλώσσες. Εάν και κατά πόσο μια γλώσσα θα καταφέρει να 
διεισδύσει και να επεκταθεί σε μια γλωσσική κοινότητα ή, αντιθέτως, θα συρρικνωθεί η χρήση της, 
ή και θα απαλειφθεί πλήρως, προκύπτει από μία διαδικασία την οποία καθορίζουν αλληλεξαρτώμενοι 
παράγοντες και, συχνά, συντελείται χωρίς οι ομιλητές να έχουν συνείδηση της ύπαρξής της. Οι 
παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι (Δρακούλη, 2018: 43): πολιτικοί (οι συνειδητές πολιτικές επιλογές 
μίας ηγεσίας, τόσο σε επίπεδο χώρας προέλευσης όσο και σε επίπεδο χώρας υποδοχής), στρατιωτικοί 
(η επιβολή της γλώσσας του κατακτητή), οικονομικοί (η εξυπηρέτηση και η διευκόλυνση των 
εμπορικών σχέσεων μεταξύ κρατών), κοινωνικοί (το κύρος και η αίγλη που απολαμβάνει μια γλώσσα 
στην κοινωνία), ιστορικοί (το ιστορικό και πολιτισμικό κύρος της γλώσσας), θρησκευτικοί (ο ρόλος 
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των ιερών κειμένων), δημογραφικοί (ο εκτεταμένος αριθμός των φυσικών ομιλητών μιας γλώσσας), 
γεωγραφικοί (η διάδοση μίας γλώσσας μέσω φυσικών, εμπορικών ή μεταναστευτικών οδών) ή 
πολιτιστικοί (διάχυση νεωτεριστικών πολιτισμικών στοιχείων). 

Στην περίπτωση του ελλαδικού χώρου, η Ιταλική γλώσσα είχε μια μακρά διαδρομή με ρίζες 
στο βαθύ και μακρινό παρελθόν, καθώς παράγοντες αρχικά πολιτικοί και στρατιωτικοί, ενώ στη 
συνέχεια οικονομικοί, γεωγραφικοί και κοινωνικοί καλλιέργησαν την έντονη παρουσία της και την 
ευρεία διάδοσή της. Το εθνικό κράτος της Ελλάδος κληρονόμησε την ιστορική παρουσία της 
Ιταλικής γλώσσας (μαζί με τη Γαλλική ήταν οι πρώτες ξένες γλώσσες που διδάσκονταν στα σχολεία 
του ελλαδικού κόσμου) καθώς και την ευρεία αποδοχή και αναγνώρισή της ως γλώσσα με 
πολιτισμικό και εμπορικό κύρος, παρότι αποτέλεσε για μακρύ διάστημα μια «γλώσσα χωρίς κράτος» 
(Bassetti, 2006: 9) με αποτέλεσμα να μην χαίρει της αναγνώρισης, της δομημένης υποστήριξης και 
της πολιτικής διάδοσης κανενός επίσημου φορέα. 

Επρόκειτο για τη γλώσσα του γειτονικού εκείνου λαού με τον οποίο οι Έλληνες συνδεόταν 
άρρηκτα και μακραίωνα, μέσα μάλιστα από ποικιλόμορφες σχέσεις αντίθεσης αλλά και σύνθεσης 
δημιουργικού χαρακτήρα, από μια παράλληλη ιστορική διαδρομή που ένωσε τους δύο λαούς μέσα 
στο χρόνο καθώς και μέσα από αδελφικά συναισθήματα και αλληλέγγυες κοινές δράσεις διαχρονικού 
χαρακτήρα (Θεοδώρου, 1884 [1885]: α'). Ήταν το μέσο έκφρασης ενός «φωτισμένου λαού της 
Ευρώπης» (Σκοπετέα, 1988: 88) ο οποίος διακρινόταν για το χαρακτηριστικό της «δημιουργικῆς 
αὐτόχρημα δράσεως» στο καλλιτεχνικό πεδίο ως γλώσσα του Βοκκάκιου, του Ούγου Φώσκολου, 
του Δάντη και του Πετράρχη και της υψηλής «ἐπιδόσεως εἰς τά γράμματα καί τάς ἐπιστήμας» (De 
Bouge & Γεωργιάδης 1900: γ') η οποία «ἔχει νεώτερα συγγράμματα τῆς ἱστορίας, τῆς ἀρχαιολογίας, 
τῆς γεωργίας, τῶν μαθηματικῶν, καί προπάντων τῆς μηχανικῆς, ἣτινα διά τόν Ἓλληνα εἶναι 
πολύτιμος μελέτης» (Περίδης, 1877: θ'). Ήταν, επίσης, η γλώσσα μέσω της οποίας βιοποριζόταν και 
ανελισσόταν επαγγελματικά και οικονομικά η ελληνική αστική τάξη, η οποία ανερχόταν με 
“απειλητική” ορμή διεκδικώντας ολοένα και περισσότερα δικαιώματα, ελευθερίες και εξουσίες από 
την (εκάστοτε) κεντρική εξουσία και το πλέγμα που σχηματιζόταν γύρω από αυτήν.  

4. Η στρέβλωση της επίσημης ιστορικής μνήμης: οι επιπτώσεις στην Ιταλική γλώσσα  
Η διαδικασία δημιουργίας εθνικών μύθων χαρακτήρισε -κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα- τα 

περισσότερα εθνικά κράτη (Παγκράτης, 2015: 168), καθώς η ανάγκη εξεύρεσης ενοποιητικών 
στοιχείων για την επιβίωση και επικράτηση των νέων πολιτικών σχηματισμών, οδήγησαν σε 
συνειδητές και αποδεκτές αλλοιώσεις ή/και αποσιωπήσεις «ιστορικών γεγονότων και ατομικών 
δράσεων». Και μεταγενέστερα, όμως, παρατηρείται η ανάπλαση της ιστορικής αλήθειας με 
«υπερβάλλοντα εθνικό και τοπικιστικό ζήλο» και, συχνά, η εξιδανίκευση μιας ιστορούμενης 
πραγματικότητας, ειδικά στις περιπτώσεις που θεωρούνται καθοριστικές για την εθνική ιδεολογία 
(Κοντάκος, κ.ά., 2004: 47, 62-63). Έτσι, ακόμα και στις μέρες μας, υπάρχουν κοινωνίες που 
αποφεύγουν την αναμέτρηση με το παρελθόν τους, αρνούμενες να αναλάβουν τις ευθύνες τους «για 
τις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας τους» προτιμώντας να τις αποκρύψουν, διατηρώντας έτσι μια 
πλασματική εικόνα  (Κόκκινος, κ.ά., 2012: 1). 

Στην περίπτωση της ελληνικής πραγματικότητας, καταγράφεται μια ισχυρή άρνηση 
συνειδητοποίησης και αποδοχής καταστάσεων, τις οποίες η εκάστοτε καθεστηκυία τάξη 
διαχειρίστηκε με τρόπο τέτοιο ώστε κυριάρχησαν ο φόβος, η καχυποψία, οι εμμονές και μια στείρα 
αδιαλλαξία που κάθε άλλο παρά ενίσχυαν την εθνική υπερηφάνεια και παρήγαγαν κοινωνική συνοχή 
και ενότητα. Αντιθέτως, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν διχοτόμησαν τη νεοελληνική κοινωνία, 
επέφεραν βαθμιαίες αλλοιώσεις στη συλλογική νοοτροπία, καλλιέργησαν και εδραίωσαν αντιλήψεις 
και πεποιθήσεις που “ρίζωσαν” στη νεοελληνική σκέψη και ταλάνισαν την πορεία του σύγχρονου 
ελληνισμού (Ηλιού, 2001: 11-12) δημιουργώντας μια πραγματικότητα, που, από πολλούς, θεωρείται 
ότι «ὑπῆρξε μοιραία διά τήν πολιτικήν πορείαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ» (Παπαδερός, 1968: 493). Ο 
διαχωρισμός σε αυτόχθονες και ετερόχθονες, που είχε ως αντικείμενο την πρόσβαση στους φορείς 
της θεσμικής εξουσίας και τα προσωπικά οφέλη από τη συμμετοχή στον κρατικό οργανισµό, 
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αντανακλά το πολιτισµικό ρήγµα που δημιούργησε έναν ιδιαίτερα ισχυρό διχασµό στην ελληνική 
κοινωνία (Μακρυδημήτρης, 2004: 152). 

Έτσι, το φαινόμενο της παραποίησης της Δημόσιας Ιστορίας [Public History] και της ιστορικής 
μνήμης χαρακτηρίζει και τις “σελίδες” της δικής μας εθνικής καταγραφής (Φλάισερ, 2013: 1, 18) και 
αντανακλάται στις πολιτικές διάχυσης και διάδοσης της Ιταλικής στα όρια του ελληνικού κράτους. 
Η διερεύνηση αυτού του πεδίου (Δρακούλη, 2018) αποκαλύπτει ότι, στα πλαίσια που αναλύθηκαν 
παραπάνω, η Ιταλική γλώσσα αξιολογήθηκε και στοχοποιήθηκε αρνητικά ταυτιζόμενη με τους 
«ἑτερόχθονες» Επτανήσιους, τους κομιστές μιας εξωελλαδικής παράδοσης, δια μέσου της άμεσης 
και πολύχρονης επαφής, μέσα από διαφορετικά “κανάλια”, με την Ευρώπη, τους κατέχοντες την 
«“εξειδίκευση” στην παιδεία και την πολιτική» (Paschalidi, 2009: 216). Συνυφάστηκε με τους 
«ἀνομολόγητους» εκείνους ανθρώπους οι οποίοι, σύμφωνα με τις κυρίαρχες πεποιθήσεις της εποχής, 
«διαφθαρήκανε βαθιά ἀπό τήν ὓπουλη τυραννία τῶν Βενετσιάνων» οι οποίοι, όχι μόνο 
δημιούργησαν στον επτανησιακό χώρο μία κοινωνία που μένει «σ’ ὁλόκληρη τήν φρικαλέα ἠθική 
παραμόρφωση», αλλά οι οποίοι αποτελούσαν επίσης στη σύγχρονη πολιτική συγκυρία «τή 
μεγαλύτερη μάστιγα τοῦ τόπου», καθώς μετανάστευαν και καταλάμβαναν θέσεις και αξιώματα στην 
ηγεσία, στο στρατό, στη διοίκηση και στα δικαστήρια της νεότευκτης χώρας που, κατά τους 
«ἐγχωρίους» Έλληνες, εκ δικαιώματος ανήκαν στους «αὐτόχθονες» πολίτες από τους οποίους και τις 
στερούσαν. Ενδεικτικός ο διαχωρισμός που κάνει ο Μακρυγιάννης στα Ἀπομνημονεύματα (1907 
[1947]: 439), ανάμεσα στους αυτόχθονες Έλληνες της χερσονήσου ως «δικούς μας» και τον 
Καποδίστρια στον οποίο αναφέρεται ως ο Επτανήσιος που είναι ένας από τους “άλλους”, τους 
“ξένους”: «Δέν µπορέσαµεν νά ἰδοῦµεν κυβέρνησιν ἀπό τούς δικούς µας, ἠφέραµεν τόν 
Καποδίστρια». 

Άμεση συνέπεια και αποτέλεσμα της παραπάνω αντίληψης και αντιμετώπισης είναι η 
δημιουργία μίας άλλης “σελίδας” της ελληνικής ιστορίας, η οποία υπήρξε “θύμα” αποσιωπήσεων, 
παραποιήσεων, αποκρύψεων και λήθης, άρρηκτα συνδεδεμένης με την πορεία της διδασκαλίας της 
Ιταλικής στην Ελλάδα και την “τύχη” των προσωπικοτήτων ελληνοϊταλικής παράδοσης του 
ελληνικού κόσμου την εποχή της ανάδυσης των εθνικών ιδεολογιών.  

Αυτή την παραποίηση του ιστορικού παρελθόντος που απομακρύνει σταδιακά τα γεγονότα από 
την πραγματική ιστορική μορφή τους (Φλάισερ, 2012: 18) ενίσχυσε αργότερα και η παραποιημένη 
ερμηνεία του γεγονότος ότι υπήρξαν διαφορές ανάμεσα στον τρόπο διεξαγωγής των ιμπεριαλιστικών 
επιχειρήσεων της φασιστικής Ιταλίας σε σχέση με αυτές των άλλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων.  

Σε αυτό το πλαίσιο αντίληψης και δράσης, η Ιταλική δεν θα μπορούσε να “τύχει” μιας ευνοϊκής 
αντιμετώπισης από τους «αὐτόχθονες» διαχειριστές (βαυαρο)γαλλικής γαλούχησης που επικράτησαν 
στον κρατικό φορέα και τη δημόσια εκπαίδευση από την εποχή της σύστασης του ελληνικού κράτους 
και για ολόκληρες δεκαετίες έκτοτε (Δρακούλη, 2018). Έτσι η διδασκαλία του “μαθήματος των 
Ιταλικών” έμεινε παντελώς “εκτός” των πολιτικών επιλογών τόσο του κρατικού εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού όσο και της υλοποίησής του και δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων: σε μόλις 32 από τα 3.455 γυμνάσια και τα 
λύκεια της χώρας) (Minniti-Γκώνια, 2018). Για πάρα πολλές δεκαετίες του 19ου και του 20ού αιώνα, 
η διδασκαλία της Ιταλικής πραγματώνεται ως μάθημα “διαφορετικό”, μη αποδεκτό από την επίσημη 
Πολιτεία, αλλά ταυτόχρονα αναγκαίο σε ευρείες πληθυσμιακές ομάδες. 

5. Συμπεράσματα 
Η ιστορία της σύγχρονης εκπαίδευσης έχει γραφτεί στηριζόμενη στο μονοδιάστατο τρόπο 

προσέγγισης του παρελθόντος και την επακόλουθη τροφοδότηση μύθων που καθόρισαν και την 
πορεία της Ιταλικής στη δημόσια εκπαίδευση.  

Μεγαλύτερο θύμα αυτής της διαστρέβλωσης της επίσημης ιστορικής μνήμης, η οποία 
αναπόφευκτα οδηγεί σε μια κατάσταση ιστορικού αναλφαβητισμού και επηρεάζει καθοριστικά το 
εκάστοτε παρόν, είναι η ταυτότητα του σύγχρονου Έλληνα. Ταυτότητα, όμως, χωρίς μνήμη, χωρίς 
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δηλαδή «το άθροισμα των “μνημών” και των “λησμονιών” (Candau, 1996: 119), δεν μπορεί να 
υπάρξει. 

Σε μια προσπάθεια ανασύνθεσης της ταυτότητάς μας ως έθνος και ως πολίτες σε κρίση, η 
διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση, με έμφαση στην αξιοποίηση 
της πολιτισμικής διάστασης της γλώσσας στη διδακτική διαδικασία, θα συμβάλλει δυναμικά στη 
διερεύνηση ενός παλίμψηστου πολιτισμού που συνθέτει την ταυτότητά μας, ενισχύει την αυτογνωσία 
μας και που επί μακρόν έχει τεθεί στο περιθώριο. 

Ως μέλη μιας παγκόσμιας πλέον κοινωνίας οφείλουμε να διενεργήσουμε, με τις δυνατότητες 
που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και τα πολυμέσα, την ευρεία διάχυση της Ιταλικής γλώσσας, την 
ιστορική αποκατάσταση της συμβολής της «στην εθνική μας τέχνη και δημιουργία», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παλαμάς (στον Τσόλκα, 2004: 37), την ιστορική επανεκτίμηση και 
εγκόλπωση των πνευματικών ανθρώπων της διασποράς του ελληνικού κόσμου, του έργου και της 
πολύπλευρης συνεισφορά τους, διαμέσου της Ιταλικής γλώσσας και γραμματείας, κατά την πορεία 
προς την ιστορική αυτογνωσία. Ένα τέτοιο εγχείρημα, όσο παράτολμο κι αν φαίνεται, θα οδηγούσε 
στην επαναφορά σημαντικού τμήματος της πραγματικής και ολικής εικόνας του εθνικού “εαυτού” 
που έχει επί μακρόν μείνει στην αφάνεια, καθώς έχει (εσκεμμένα και μη) αποσιωπηθεί, υποβαθμιστεί 
και διαστρεβλωθεί. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΎΛΗΣ 
 

Ευθυμίου Ειρήνη 
Υποψήφια διδάκτωρ 

 

Περίληψη  
Η παρούσα έρευνα διερεύνησε την επίδραση δύο τύπων κειμένων (Κείμενα Εννοιολογικής 

Αλλαγής, Παραδοσιακά Κείμενα), εν Απουσία/ Παρουσία Προσομοιώσεων στον υπολογιστή, στην 
κατανόηση φαινομένων σχετικών με τη Σωματιδιακή Φύση της Ύλης σε μαθητές Γ΄ τάξης 
Γυμνασίου. Συγκεκριμένα τέσσερα εκπαιδευτικά υλικά (ΚΕΑ_ΜΕ, ΚΕΑ_ΜΠ, ΠΚ_ΜΕ, ΠΚ_ΜΠ) 
για τα φαινόμενα βρασμός/ εξάτμιση, και τις σχετικές με αυτά έννοιες, συγκρίθηκαν ως προς την 
αποδοτικότητά τους στο να προάγουν επιστημονική γνώση. Επιπρόσθετα, λήφθηκαν υπόψη η αρχική 
γνώση των μαθητών, τα Στάδια Γνωστικής Ανάπτυξης και τέλος τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 
μαθητών. 

 
Λέξεις κλειδιά: Κείμενα Εννοιολογικής Aλλαγής, Δυναμικές Προσομοιώσεις 

1. Εισαγωγή 
Η Σωματιδιακή θεωρία αποτελεί κεντρική ιδέα της επιστήμης καθότι επεξηγεί φαινόμενα της 

καθημερινότητας όπως ο βρασμός και η εξάτμιση. Ταυτόχρονα εμπερικλείει την κατανόηση 
αφηρημένων εννοιών, καθώς τα σωματίδια, οι κινήσεις τους και οι αλληλεπιδράσεις τους είναι 
αόρατα στο γυμνό μάτι. Οι μαθητές δύσκολα κατανοούν ότι η ύλη αποτελείται από διακριτά 
σωματίδια πριν τη διδασκαλία της Σωματιδιακής Φύσης της Ύλης (Adadan, Irving, & Trundle, 
2009), χωρίς ωστόσο οι αντιλήψεις τους μετά τη διδασκαλία να διαφοροποιούνται ουσιαστικά. 

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που απασχόλησαν διάφορους ερευνητές (Papageorgiou 
& Johnson, 2005) είναι ο καθορισμός της ηλικίας των μαθητών στην οποία πρέπει να εισάγεται η 
διδασκαλία της ΣΦΥ, ώστε η ενσωμάτωσή της να εναρμονίζεται τόσο με το περιεχόμενο άλλων 
θεματικών ενοτήτων, αλλά και με τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών, καθώς οι μαθητές 
δεν μπορούν να κατανοούν συγκεκριμένες πληροφορίες, αν δεν έχουν τις δομές που τους επιτρέπουν 
να τις αφομοιώνουν (Piaget, 1964). Στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Κυπριακού Εκπαιδευτικού 
συστήματος η ΣΦΥ διδάσκεται στη Γ΄ Γυμνασίου. Στο συγκεκριμένο ηλικιακό επίπεδο δεν έχουν 
φτάσει όλοι οι μαθητές στο στάδιο της τυπικής λογικής σκέψης όπου τα άτομα «είναι σε θέση να 
σκέφτονται αφηρημένα» (Piaget, 1964). 
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Οι ερευνητές προσεγγίζουν την ενότητα της ΣΦΥ ποικιλόμορφα. Μια συγκεκριμένη 
προσέγγιση είναι η σύνδεση της μακροσκοπικής με τη μικροσκοπική δομή της, αλλά και τη 
συμβολική αναπαράστασή της (Gilbert & Treagust, 2009. Valanides, Nicolaidou, & Eilks, 2003). 
Επιπρόσθετα, η κατανόηση της ΣΦΥ επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί διαμέσου οπτικών 
αναπαραστάσεων (Longden, Black, & Solomon, 1991. Prieto, Planco, & Rodriguez, 1989), 
δυναμικών προσομοιώσεων (Akaygun & Jones, 2013a. Ebenezer, 2001. Papageorgiou, Johnson, & 
Fotiades, 2008) και αναπαραστατικών μοντέλων (Snir, Smith, & Raz, 2003), με τρόπο που να 
προάγει τη σε βάθος κατανόησή της. 

1.2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
Ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν τη σημαντική συνεισφορά των Κειμένων Εννοιολογικής 

Αλλαγής (ΚΕΑ), έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας ή της διδασκαλίας με τη χρήση 
Παραδοσιακών Κειμένων (ΠΚ), όσον αφορά αφηρημένες έννοιες (Beerenwinkel, Parchmann, 
Gräsel, 2011. Durmus & Bayraktar, 2010. PinarbaŞi, Canpolat, BayrakÇeken, & Geban, 2006). 
Διαμέσου των ΚΕΑ, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τις εναλλακτικές αντιλήψεις άλλων 
μαθητών. 

Τα ΚΕΑ είναι πληροφοριακά κείμενα που αποσκοπούν στην εννοιολογική αλλαγή, 
λαμβάνοντας υπόψη την πρότερη γνώση του αναγνώστη. Συχνά η γνώση αυτή είναι ασύμβατη με 
την έννοια ή θεωρία η οποία εμπεριέχεται εντός του κειμένου. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η πρότερη 
γνώση του αναγνώστη αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα, που επηρεάζει την κατανόηση του 
περιεχομένου ενός κειμένου (Βαλουγεώργη, 2010). Τα ΚΕΑ επιχειρούν να αναδιοργανώνουν τις 
εναλλακτικές αντιλήψεις του μαθητή-αναγνώστη. 

Αποτελούν επεξηγηματική μορφή κειμένου εμπλουτισμένη με εναλλακτικές αντιλήψεις και 
αντιφατικά γεγονότα. Τα ΚΕΑ επιχειρούν να ενεργοποιήσουν τις γνωστικές δομές των μαθητών, 
διαμέσου ερωτημάτων, αντιπαραβάλλοντάς τες, με τις εναλλακτικές αντιλήψεις άλλων μαθητών, 
αλλά και με αντιφατικά γεγονότα. Απώτερος στόχος των ΚΕΑ είναι η επίτευξη της επιστημονικής 
γνώσης στοχεύοντας στην άρση των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών.  

Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για τη δημιουργία 
επιστημονικών κειμένων ως προς τη μακροσκοπική δομή τους, το περιεχόμενο τους (μικροσκοπική 
δομή), αλλά και το επίπεδο αναγνωσιμότητάς τους, ώστε να είναι φιλικά προς τον αναγνώστη. Ο 
Chambliss (2002) αναφέρει ότι τα καλά σχεδιασμένα επιστημονικά κείμενα πρέπει να έχουν την 
ακόλουθη μακροσκοπική δομή: 

 Παρουσιάζουν τις αφελείς ιδέες (μαθητών) στηριγμένα σε καθημερινές εμπειρίες,  
 Αποδεικνύουν τους περιορισμούς των αφελών ιδεών,  
 Παρουσιάζουν τις επιστημονικές έννοιες,  
 Επισημαίνουν  τον τρόπο με τον οποίο οι επιστημονικές έννοιες οριοθετούν τους 

περιορισμούς. (σ. 54) 

Σύμφωνα με τους Başer και Geban (2007), η ουσιαστική αξιολόγηση των ΚΕΑ στηρίζεται στην 
αλληλεπίδραση του ατόμου που διαβάζει το κείμενο μαζί με τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο 
κείμενο. Η ουσιαστική οικοδόμηση πραγματοποιείται όταν η πληροφορία που εμπεριέχεται στο 
κείμενο μεριμνά και τροποποιεί τις αρχικές αντιλήψεις των μαθητών.  

Αναλυτικότερα, οι PinarbaŞi, κ.ά. (2006) ανέφεραν την αλληλουχία των στοιχείων που πρέπει 
να εμπεριέχονται στα ΚΕΑ. Συγκεκριμένα στα ΚΕΑ, οι μαθητές ερωτούνται ευθέως να προβλέψουν/ 
επεξηγήσουν επακριβώς τι θα συμβεί σε μια κατάσταση, πριν να εκτεθούν σε πληροφορίες που 
δείχνουν την ασυμβατότητα των πληροφοριών που τους δίνονται και των επιστημονικών ιδεών. 
Πρώτιστα, ενεργοποιούνται οι παρανοήσεις τους και εκ των υστέρων παρουσιάζονται σε αυτούς 
εναλλακτικές αντιλήψεις άλλων μαθητών που συνοδεύονται από στοιχεία που όχι μόνο 
αντισταθμίζουν τις παρανοήσεις των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν την επιστημονική 
επεξήγηση. Επομένως, το κείμενο διαψεύδει κοινές πεποιθήσεις, αναφέροντας ότι είναι 
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λανθασμένες. Η πρόθεση είναι οι μαθητές να αναγνωρίσουν ότι συμβαίνει μια διάψευση. 
Επιπρόσθετα, οι επιστημονικές έννοιες περιγράφονται με απλή γλώσσα και κοινά παραδείγματα 
ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν το περιεχόμενό του. Μερικοί ερευνητές, ακολουθώντας πιστά τα 
στάδια εννοιολογικής αλλαγής των Posner, Strike, Hewson και Gertzog (1982), ανέφεραν ότι για να 
γίνει η νέα έννοια κατανοητή και πιστευτή για τους μαθητές, λόγοι, καταστάσεις και παραδείγματα, 
σχετικά με τη συγκεκριμένη έννοια, περιγράφονται εντός των ΚΕΑ, ώστε να φανεί κατά πόσο η 
δηλωμένη εναλλακτική ιδέα είναι εσφαλμένη και η επιστημονικά σωστή είναι λογική (Yürük, 2007). 

1.3 Σημασία της 'Έρευνας 
Αρχικά η παρούσα έρευνα επιχειρήσε να διερευνήσει/ να αναδείξει κατά πόσο η αξιοποίηση 

της χρήσης/ μη χρήσης προσομοιώσεων επέφερε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα στη 
διδασκαλία των φαινομένων βρασμός/ εξάτμιση. Ταυτόχρονα αναδείξε κατά πόσο η μελέτη ΚΕΑ ή 
Παραδοσιακών Κειμένων επέφερε καλύτερη κατανόηση των φαινομένων βρασμός/ εξάτμιση. 
Ταυτόχρονα λήφθηκαν υπόψη η γνωστική ανάπτυξη των μαθητών και η αρχική τους επίδοση. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα διερευνήσε κατά πόσο τα διαφορετικά στάδια της γνωστικής 
ανάπτυξης των μαθητών επηρέασαν την ερμηνεία μακροσκοπικών μεταβολών με βάση τη 
συμπεριφορά των δομικών συστατικών της ύλης. Ταυτόχρονα,  η έρευνα ανέδειξε νέες πτυχές του 
τρόπου με τον οποίο η διδακτική των φυσικών επιστημών μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση 
αφηρημένων εννοιών. Ειδικότερα, διερευνήθηκε ο τρόπος που τέσσερις διαφορετικές διδακτικές 
προσεγγίσεις επηρέασαν την κατανόηση και την ερμηνεία που δίνουν οι μαθητές στις αφηρημένες 
έννοιες που εμπεριέχονται στη διδασκαλία των φαινομένων βρασμός και εξάτμιση. Τα ΚΕΑ και τα 
ΚΕΑ εμπλουτισμένα με Προσομοιώσεις αντιπαραβλήθηκαν, ως διαφορετικές διδακτικές 
προσεγγίσεις, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα Παραδοσιακά Κείμενα και τα Παραδοσιακά Κείμενα 
εμπλουτισμένα με Προσομοιώσεις τα οποία αξιοποιούνται ως επί τoν πλείστoν στη διδασκαλία. 
Επομένως, ο πειραματικός σχεδιασμός ήταν τέτοιος που επίτρεψε τις πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ 
των διαφορετικών διδακτικών παρεμβάσεων και σταδίων γνωστικής ανάπτυξης καθώς και τις 
πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ σταδίων και διδακτικών παρεμβάσεων.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας  
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Δίνονται στοιχεία σχετικά με το 

δείγμα της έρευνας. Ακολούθως παρατίθενται και περιγράφονται, ταυτόχρονα, τα ερευνητικά 
εργαλεία τα οποία αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. Στη συνέχεια 
περιγράφεται η διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας. Τέλος, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα. 

2.1.1 Δείγμα της έρευνας 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 189 μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου, από πέντε σχολεία, 

τοποθετημένα σε τρείς περιοχές της Λευκωσίας. Από τους 189 μαθητές οι 96 ήταν αγόρια και οι 91 
ήταν κορίτσια. Επιπρόσθετα 2 μαθητές δεν δήλωσαν το φύλο τους. 

2.1.2 Ερευνητικά Εργαλεία 
Τα δοκίμια, τα οποία χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, ήταν δύο: 

 Το Δοκίμιο Εννοιολογικής Κατανόησης για το Βρασμό/Εξάτμιση αναπτύχθηκε για να 
αξιολογήσει την κατανόηση των φαινομένων του βρασμού και της εξάτμισης, τόσο πριν, 
όσο και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 

 Tο Δοκίμιο Λογικής Σκέψης (ΔΛΣ), που είναι προσαρμοσμένο στην Ελληνική Γλώσσα 
(Βαλανίδης, 1998), και είναι βασισμένο στο Test of Logical Thinking των Tobin και 
Capie (1981). Θεωρείται ως έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της τυπικής 
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λογικής σκέψης που ορίζεται ως η ιδιότητα που έχουν τα άτομα «να σκέφτονται 
αφηρημένα,» σύμφωνα με τον Piaget (1964). 

Επίσης: 

 Χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο προσωπικών δεδομένων στο οποίο οι μαθητές έπρεπε 
να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. 

Επιπρόσθετα αξιοποιήθηκαν δύο διαφορετικές μορφές κειμένων. Τα Παραδοσιακά Κείμενα 
και τα ΚΕΑ τα οποία χορηγήθηκαν στους μαθητές: 

 Τα Παραδοσιακά Κείμενα είναι επεξηγηματικά κείμενα που παρουσιάζουν στον αναγνώστη 
νέο περιεχόμενο το οποίο έχει τα θεμέλια του στη λογική και την εμπειρική μαρτυρία 
(Graesser, Leon, & Otero, 2002). Παρουσιάζουν κυρίως επιστημονικές έννοιες και θεωρίες.  

  Τα ΚΕΑ αποτελούν επεξηγηματική μορφή κειμένου εμπλουτισμένη με εναλλακτικές 
αντιλήψεις, όσο και με αντιφατικά γεγονότα και επιχειρούν να αναδιοργανώνουν τις 
εναλλακτικές αντιλήψεις του μαθητή-αναγνώστη.  

Ως πρώτυπα για τη δημιουργία του ΚΕΑ, που έχει αξιοποιηθεί στην παρούσα έρευνα, 
αξιοποιήθηκαν τα Κείμενα Εννοιολογικής Αλλαγής των Özmen, Demircioğlu και Demircioğlu 
(2009) και Özmen (2011) και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 Το ΚΕΑ ξεκινά πάντα με ένα ερώτημα (Özmen, κ.ά. 2009. Özmen, 2011).  
 Στη συνέχεια παρατίθενται οι απαντήσεις άλλων μαθητών. Αυτές αποτελούν στην 

πραγματικότητα εναλλακτικές αντιλήψεις άλλων μαθητών. Η ενσωμάτωση των 
εναλλακτικών αντιλήψεων άλλων μαθητών στα ΚΕΑ έχει αξιοποιηθεί και από άλλους 
ερευνητές (Chambers & Andre, 1997. Hirça, Çalik και Akdeniz, 2008).  

 Τρίτο στοιχείο των ΚΕΑ αποτελεί το ερώτημα το οποίο τίθεται στους μαθητές με στόχο να 
φανεί κατά πόσο συμφωνούν με τις εναλλακτικές αντιλήψεις (εα) άλλων μαθητών (Özmen, 
κ.ά., 2009. Özmen, 2011). Στόχος του συγκεκριμένου ερωτήματος ήταν να προβληματίσει 
τους μαθητές για τη συμβατότητα των δικών τους αντιλήψεων με τις αντιλήψεις άλλων 
μαθητών.  

 Τέταρτο στοιχείο της δομής των ΚΕΑ αποτελούν οι λεκτικές επεξηγήσεις που τεκμηριώνουν 
τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες εα δεν είναι επιστημονικά αποδεκτές. Στη 
συνέχεια, οι μαθητές ενημερώνονται ως προς την ασυνέπεια των εναλλακτικών αντιλήψεων 
τους διαμέσου της λεκτικής έκφρασης «αυτή η ιδέα δεν είναι σωστή!!!» (Özmen, κ.ά., 2009. 
Özmen, 2011).  

 Το πέμπτο στοιχείο της δομής των ΚΕΑ αποτελούν τα αληθοφανή και πιστευτά στοιχεία 
(λεκτικά/ εικονικά, που ενσωματώνονται εντός του ΚΕΑ, με στόχο τη δημιουργία γνωστικής 
σύγκρουσης (Posner, κ.ά., 1982).  

Συνδυασμός Κειμένου Οπτικής Αναπαράστασης 
 Τα Παραδοσιακά Κείμενα όσο και τα ΚΕΑ, εμπλουτίστηκαν με προσομοίωση στον 

υπολογιστή που συμπλήρωνε τους δύο τύπους κειμένου στα σημεία εκείνα όπου οι μαθητές έπρεπε 
να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες όπως την χωροταξική κατανομή, την κίνηση και τις 
αλληλεπιδράσεις των μορίων του νερού. Επομένως η προσομοίωση αναπαριστούσε τις 
μικροσκοπικές μεταβολές των δομικών λίθων. 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο από την προσομοίωση που αξιοποιήθηκε στην 
έρευνα. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται σε μικροσκοπική/ μακροσκοπική δομή το φαινόμενο του 
βρασμού του νερού. Στο δοχείο φαίνεται επίσης η ποσότητα του νερού, που ελαττώνεται κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής της προσομοίωσης. Την ίδια ώρα η γραφική παράσταση και το θερμόμετρο 
δείχνουν τη θερμοκρασία που παραμένει σταθερή στους 100οC παρά το γεγονός ότι η θερμότητα 
αυξάνεται. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι χωροταξικές μεταβολές των μορίων του νερού που 
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πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των αλλαγών των φάσεων της ύλης, καθώς και το αμετάβλητο 
του μεγέθους και του σχήματός τους.  

             
Σχήμα  1. Στιγμοιότυπο της προσομοίωσης 

2.2. Στάδια Συλλογκής Δεδομένων  
Στην συνέχεια περιγράφονται τα στάδια συλλογής δεδομένων.  

2.2.1 Στάδιο Χορήγησης Προ-Πειραματικών Δοκιμίων  
Στο στάδιο χορήγησης προ-πειραματικών δοκιμίων χορηγήθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά 

εργαλεία: (α) Το Δοκίμιο Λογικής Σκέψης (ΔΛΣ)  και (β) το Δοκίμιο Εννοιολογικής Κατανόησης 
για το Βρασμό/ Εξάτμιση (ΔΕΚ Β_Ε). Η χορήγηση πραγματοποιήθηκε σε μία συνάντηση δύο 
διδακτικών περιόδων, ενώ ο χρόνος συμπλήρωσης του εκάστοτε δοκιμίου δεν υπέρβαινε τα 45΄.  

2.2.2 Στάδιο Υλοποίησης Διδακτικών Παρεμβάσεων 
Οι άθικτες τάξεις των συμμετεχόντων κατανεμήθηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες, των τριών 

τάξεων η κάθε μια. Στην κάθε ομάδα πραγματοποιήθηκε διαφορετική διδακτική παρέμβαση όπου 
και χορηγήθηκε διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό.  Αναλυτικότερα, οι  μαθητές της ομάδας ελέγχου 
μελέτησαν το εκπαιδευτικό υλικό ΠΚ_ΜΕ.  Αντίστοιχά στην πρώτη πειραματική ομάδα χορηγήθηκε 
το εκπαιδευτικό υλικό ΚΕΑ_ΜΠ ενώ, οι μαθητές παρακολούθησαν προσομοιώσεις στον 
υπολογιστή. Στη δεύτερη πειραματική ομάδα χορηγήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό  ΚΕΑ_ΜΕ. Τέλος, 
στην τρίτη πειραματική ομάδα οι μαθητές μελέτησαν το εκπαιδευτικό υλικό ΠΚ_ΜΠ, ενώ, 
παρακολούθησαν ταυτόχρονα και προσομοιώσεις στον υπολογιστή.   

Το στάδιο των διδακτικών παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε σε χρόνο μιας διδακτικής περιόδου 
(45 λεπτά), κατά την οποία ο κάθε συμμετέχοντας εργαζόταν ατομικά.  

2.2.3 Μετά-Πειραματικό Στάδιο 
Στο μετά πειραματικό στάδιο οι μαθητές αξιολογήθηκαν ως προς τη γνώση τους απαντώντας 

ξανά στο ΔΕΚ Β_Ε. Το δοκίμιο χορηγήθηκε, την ίδια μέρα, αμέσως μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 
ανεξαρτήτου ομάδας στην οποία βρίσκονταν οι μαθητές. 

2.3. Ερευνητικά Ερωτήματα 
Βάσει του σκοπού της έρευνας διατυπώθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 
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 Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του Τύπου Κειμένου (ΠΚ ή ΚΕΑ) στη συνολική 
επίδοση ή/ και στις επιμέρους επιδόσεις του μεταπειραματικού ΔΕΚ Β_Ε, με συμμεταβλητή 
τη συνολική προπειραματική επίδοση στο ίδιο δοκίμιο; 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του τύπου Οπτικής Αναπαράστασης 
(Απουσία_Παρουσία Προσομοιώσεων) στη συνολική επίδοση ή/ και στις επιμέρους 
επιδόσεις του μεταπειραματικού ΔΕΚ Β_Ε, με συμμεταβλητή τη συνολική προπειραματική 
επίδοση στο ίδιο δοκίμιο; 

 Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη συνολική επίδοση ή/και στις επιμέρους 
επιδόσεις του μεταπειραματικού ΔΕΚ Β_Ε μεταξύ των επιπέδων λογικής σκέψης, 
χρησιμοποιώντας ως συμμεταβλητή τη συνολική επίδοση στην αρχική εξέταση; 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του Τύπου Κειμένου και της χρήσης 
Δυναμικών προσομοιώσεων στην συνολική επίδοσή ή/και στις επιμέρους επιδόσεις του 
μεταπειραματικού ΔΕΚ Β_Ε, και Σταδίων Τυπικής Λογικής Σκέψης αφού αφαιρεθεί η 
συνολική προπειραματική επίδοση στο ίδιο δοκίμιο; 

 Σε πιο βαθμό μπορούσαν να προβλεφθούν οι επιδόσεις στην τελική εξέταση (συνολικές και 
επιμέρους) από το φύλο, τη συνολική επίδοση στο ΔΛΣ, το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα, 
το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας και τη συνολική αρχική επίδοση; 

Ως ανεξάρτητες μεταβλητές καθορίστηκαν: α) Τύπος κειμένου, β) τύπος Οπτικής 
Αναπαράστασης και γ) η επίδοση στο Δοκίμιο Τυπικής Λογικής Σκέψης (ΤΛΣ). Ως εξαρτημένες 
μεταβλητές καθορίστηκαν: α) η Συνολική επίδοση στο ΔΕΑΒ_Ε, β) η επιμέρους επίδοση στις 
ερωτήσεις εννοιολογικής κατανόησης του ΔΕΑΒ_Ε και γ) η επιμέρους επίδοση στα έργα παραγωγής 
διαγραμμάτων. Τέλος ως συμμεταβλητή καθορίστηκε η Προπειραματική Επίδοση των μαθητών στο 
ΔΕΑ Β_Ε. 

2.4 Στατιστικές Αναλύσεις 
Για να απαντηθούν τα τρία πρώτα ερωτήματα εφαρμόστηκε ένας 2 Χ 2 Χ 3 παραγοντικός 

σχεδιασμός πολλαπλής ανάλυσης συνδιασποράς μεταξύ των συμμετεχόντων (between –subjects 
MANCOVA) με ανεξάρτητες μεταβλητές τον Τύπο Κειμένου (ΠΚ, ΚΕΑ), τον τύπο Οπτικής 
Αναπαράστασης (Με Εικόνες_ΜΕ/ Με Προσομοιώσεων_ΜΠ) και το Επίπεδο Γνωστικής 
Ανάπτυξης (Χαμηλό, Μέτριο, Υψηλό). Εξαρτημένες μεταβλητές λήφθηκαν η Συνολική επίδοση στο 
ΔΕΑΒ_Ε, η Επιμέρους Επίδοση στις ερωτήσεις εννοιολογικής κατανόησης του ΔΕΑΒ_Ε και η 
Επιμέρους Επίδοση στα έργα παραγωγής διαγραμμάτων του ΔΕΑΒ_Ε. Συμμεταβλητή στην ανάλυση 
αυτή ήταν Προπειραματική Επίδοση των μαθητών στο ΔΕΑΒ_Ε. 

Για την πρόβλεψη της επίδοσης στην τελική εξέταση στο δοκίμιο εννοιολογικής κατανόησης 
για το βρασμό/ εξάτμιση με τη χρήση των εξαρτημένων μεταβλητών στάδια τυπικής λογικής σκέψης 
και φύλου έγινε οικοδόμιση ενός μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης.   

2.5 Αποτελέσματα της έρευνας 
Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS 19.  Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές κύριες επιδράσεις/ 
αλληλεπίδράσεις της έρευνας. 

2 .5.1 Κύριες Επιδράσεις των Ανεξάρτητων Μεταβλητών στις Εξαρτημένες Μεταβλητές 
Στην περίπτωση της μεταβλητής Τύπος Κειμένου παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση F(1, 176)=4.49, p<.05 στη Συνολική Επίδοση στο ΔΕΑΒ_Ε. Συγκεκριμένα οι μαθητές που 
μελέτησαν τα ΚΕΑ_ΜΕ είχαν υψηλότερες επιδόσεις (ΜΟ=13.07) από αυτούς που μελέτησαν τα 
ΠΚ_ΜΕ (ΜΟ=11.28). Το ίδιο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε στην περίπτωση των Επιμέρους 
Επιδόσεων στις Ερωτήσεις Εννοιολογικής Κατανόησης του ΔΕΑΒ_Ε, F(1, 176)= 6.27, p<.05. 
Επομένως οι μαθητές στην ομάδα των ΚΕΑ_ΜΕ είχαν υψηλότερες επιδόσεις (ΜΟ=10.67) από ότι 



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

538 

οι μαθητές που μελέτησαν τα ΠΚ_ΜΕ (ΜΟ=9.07). Όμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από άλλες 
έρευνες (Beerenwinkel κ.ά., 2011. Chambers & Andre, 1997. PinarbaŞi κ.ά., 2006. Yürük, 2007).  

2.5.2 Αλληλεπίδράσεις των Ανεξάρτητων Μεταβλητών στις Εξαρτημένες Μεταβλητές 
Στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση προέκυψε στην περίπτωση των Eπιμέρους Eπιδόσεων 

των διαγραμμάτων στο Δοκίμιο Εννοιολογικής Αλλαγής για το Βασμό/ Εξάτμιση, F(1,176)=3.35, 
p=.04., μεταξύ  της μεταβλητής Στάδια Τυπικής Λογικής Σκέψης και της μεταβλητής Τύπος Οπτικής 
Αναπαράστασης. 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ της μεταβλητής Στάδια Τυπικής Λογικής 
Σκέψης και της μεταβλητής τύπος Οπτικής Αναπαράστασης. 

 

 
Συγκεκριμένα στο χαμηλό/ μέτριο Στάδιο Τυπικής Λογικής Σκέψης οι μαθητές είχαν 

υψηλότερες επιδόσεις όταν είχαν Εικόνες. Αντίθετα οι μαθητές στο υψηλό Στάδιο Τυπικής Λογικής 
σκέψης που είχαν Προσομοιώσεις είχαν υψηλότερες επιδόσεις από αυτούς που μελέτησαν Εικόνες. 
Επομένως οι Προσομοιώσεις φαίνεται να ευνοούσαν μόνο τους μαθητές που σκέφτονται αφηρημένα. 

2.5.3 Οικοδόμηση Μοντέλου Πρόβλεψης της Επίδοσης στην Τελική Εξέταση με τη Μέθοδο 
Forward 

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια οικοδόμησης μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης με τη 
μέθοδο Forward.. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά μοντέλα (Πίνακας 1). Στο πρώτο 
μοντέλο ενσωματώθηκε η μεταβλητή Αρχική Επίδοση που εξηγούσε το 4% της διασποράς της 
Τελικής Επίδοσης στο ΔΕΑ Β_Ε. Στο δεύτερο μοντέλο, που ερμήνευε το 5% της διασποράς της 
Τελικής Επίδοσης στο ΔΕΑ Β_Ε, ενσωματώθηκε και η μεταβλητή Τύπος Κειμένου. Τέλος στο τρίτο 
μοντέλο ενσωματώθηκε και η μεταβλητή Φύλο. Το συγκεκριμένο μοντέλο εξηγούσε περίπου το 7% 
της διασποράς της Τελικής Επίδοσης του ΔΕΑ Β_Ε. Βάσει του μοντέλου αυτού δύο μαθητές που 
έχουν ακριβώς τις ίδιες επιδόσεις στην αρχική εξέταση  και το ίδιο φύλο θα έχουν διαφορά μεταξύ 
τους στην τελική εξέταση κατά περίπου 1.3 μονάδες, με το μαθητή που θα έχει μελετήσει τα Κείμενα 
Εννοιολογικής αλλαγής να έχει την υψηλότερη επίδοση.  

Πίνακας 1 

Forward Ανάλυση Παλινδρόμησης για την Πρόβλεψη της Τελικής Επίδοσης των Μαθητών στο 
Δοκίμιο Εννοιολογικής Κατανόησης για τα Φαινόμενα Βρασμός Εξάτμιση. 

Μεταβλητές B SEB β 
Βήμα 1    
Σταθερά 9.396 1.236  
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Αρχική Επίδοση .242 .096 .189 
    
Βήμα 2    
Σταθερά 8.877 1.245  
Αρχική Επίδοση .228 .095 .178 
Τύπος Κειμένου 1.336 .608 .163 
    
Βήμα 3    
Σταθερά 8.479 1.248  
Αρχική Επίδοση .211 .094 .165 
Τύπος Κειμένου 1.328 .603 .162 
Φύλο 1.243 .603 .152 
Βήμα 1: R2=0.036, F(1, 172)=6.38, p<.05 
Βήμα 2: ΔR2=0.015 , F(1, 172)=4.82, p<.05 
Βήμα 3: ΔR2=0.033, F(1, 172)=4.24, p<.05 

 
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο πρόβλεψης της τελικής επίδοσης ενός 

μαθητή που φοιτάει στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου και μελετά το παραδοσιακό σχολικό εγχειρίδιο. Για το 
σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η ψευδο-μεταβλητή τυπικό σχολικό βιβλίο, που στην προκειμένη 
περίπτωση ταυτίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό με το εκπαιδευτικό υλικό Παραδοσιακά Κείμενα με 
Εικόνες.  

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα τρία μοντέλα που προέκυψαν. Στο πρώτο μοντέλο 
ενσωματώθηκε η ψευδο-μεταβλητή τυπικό σχολικό βιβλίο που εξηγούσε σχεδόν το 4% της 
διασποράς της Τελικής Επίδοσης στο ΔΕΑ Β_Ε. Στο δεύτερο μοντέλο, που ερμήνευε το 6% της 
διασποράς της Τελικής Επίδοσης στο ΔΕΑ Β_Ε, ενσωματώθηκε και η μεταβλητή Αρχική Επίδοση.  

Στο τρίτο μοντέλο ενσωματώθηκε και η μεταβλητή φύλο. Το συγκεκριμένο μοντέλο ερμήνευε 
σχεδόν το 8% της διασποράς της Τελικής Επίδοσης στο ΔΕΑ Β_Ε.  Βάσει του μοντέλου αυτού ένας 
μαθητής ο οποίος διαβάζει το Τυπικό Σχολικό Βιβλίο έχει περίπου 2 μονάδες πιο κάτω στην τελική 
επίδοση στο ΔΕΑ Β_Ε από ότι οποιοσδήποτε άλλος μαθητής που διαβάζει είτε ΚΕΑ_ΜΕ, είτε 
ΚΕΑ_ΜΠ ακόμα και ΠΚ_ΜΠ.  

 Πίνακας 2 

Forward Ανάλυση Παλινδρόμησης για την Πρόβλεψη της Τελικής Επίδοσης των Μαθητών στο 
Δοκίμιο Εννοιολογικής Κατανόησης για τα Φαινόμενα Βρασμός Εξάτμιση με τη Ψευδο-
Μεταβλητή Τυπικό Σχολικό Βιβλίο. 

Μεταβλητές B SEB Β 
Βήμα 1    
Σταθερά 12.900 .354  
 -1.900 .704 -.202 
    
Βήμα 2    
Σταθερά 10.087 1.247  
Τυπικό Σχολικό Βιβλίο -1.767 .697 -.187 
Αρχική Επίδοση .222 .094 .174 
    
Βήμα 3    
Σταθερά 9.682 1.251  
Τυπικό Σχολικό Βιβλίο -1.749 .691 -.186 
Αρχική Επίδοση .205 .094 .161 
Φύλο 1.232 .601 .150 
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Βήμα 1: R2=0.041, F(1, 172)=4.036, p=<.05 
Βήμα 2: ΔR2=0.019 , F(1, 171)=3.984, p<.05 
Βήμα 3: ΔR2=0.052, F(1,170)=3.947, p<.05 

3. Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν τη συνεισφορά των ΚΕΑ στην κατανόηση 

της ΣΦΥ. Οι μαθητές που μελέτησαν τα ΚΕΑ είχαν υψηλότερες επιδόσεις τόσο στην τελική επίδοση 
όσο και στις επιμέρους επιδόσεις των ερωτήσεων εννοιολογικής κατανόησης. Επομένως τα ΚΕΑ 
αποτελούν καθοριστικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση αφηρημένων εννοιών. Από την άλλη 
οι προσομοιώσεις στον υπολογιστή φάνηκε να μην ευνοούν την κατανόηση των εννοιών βρασμός 
και εξάτμιση. Πιθανό η πληθώρα των στοιχείων που παρουσιάζονταν εντός της προσομοίωσης να 
δημιούργησαν γνωστικό φορτίο στους μαθητές. Επιπρόσθετα από την αλληλεπίδραση μεταξύ 
σταδίων Τυπικής Λογικής Σκέψης και Τύπου Οπτικής Αναπαράστασης φάνηκε ότι οι μαθητές στο 
υψηλό στάδιο τυπικής λογικής σκέψης είχαν καλύτερες επιδόσεις, όταν δημιούργησαν 
αναπαραστάσεις για τη ΣΦΥ, από ότι οι μαθητές που είδαν εικόνες.  

Μια άλλη παράμετρος η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι τα σχολικά εγχειρίδια ή 
οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό αξιοποιείται κατά τη διδασκαλία το οποίο πρέπει να εξυπηρετεί 
πρώτιστα το μαθητή. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας το σχολικό εγχειρίδιο 
φαίνεται να έδρασε κατασταλτικά στην επιτυχία των μαθητών στο ΔΕΑΒ_Ε.  
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

ΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

 
Καλαούζη Κωνσταντίνα  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 
Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ 

 

Περίληψη  
Στην εργασία θα παρουσιαστούν τα οφέλη από  τη συγκρότηση μιας διαδικτυακής μαθητικής  

κοινότητας μάθησης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός project για τη λογοτεχνία στη 
Γ΄Γυμνασίου. Η ηλεκτρονική κοινότητα δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό με τη χρήση της  
ελεύθερης διαδικτυακής πλατφόρμας  PBworks που επιτρέπει τη συγκρότηση διακριτών, αλλά 
συνεργαζόμενων, ομάδων που κάθε εβδομάδα αναλαμβάνουν μία αποστολή βάσει του ανατιθέμενου 
υλικού. Οι εργασίες στηρίζονται σε ένα δίκτυο λογοτεχνικών κειμένων με θεματική τις «Δύσκολες 
οικογενειακές σχέσεις» και κατανέμονται σε εργασίες κατανόησης, ερμηνείας και παραγωγής 
πρωτότυπων κειμένων που ανήκουν σε ποικίλα κειμενικά είδη. Στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση 
των συνεργατικών δεξιοτήτων, εντός και εκτός σχολικού ωραρίου, που προάγουν τη γνώση μέσω 
της επικοινωνίας και ενδυναμώνουν τις μαθησιακές διαδικασίες αναθέτοντας ρόλους που 
ανανεώνουν τη διδακτική πράξη μέσω καινοτόμων διερευνητικών πρακτικών.  

 
Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, λογοτεχνία.  

1. Εισαγωγή 
Οι ριζικές και συνεχόμενες εξελίξεις στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας 

μεταβάλλουν και επηρεάζουν ουσιαστικά τον τρόπο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Η 
εμβέλεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (στο εξής ΤΠΕ) επηρεάζει 
σημαντικά την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό σε τόσο μεγάλο βαθμό που 
θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον, η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Είναι 
αυτονόητο ότι στην νέα αυτή ΚτΠ οι μορφές και οι προσφερόμενες δυνατότητες μάθησης 
διαφοροποιούνται μέσω της εφαρμογής νέων συστημάτων και προτύπων που επηρεάζουν σημαντικά 
την εκπαιδευτική και διδακτική  διαδικασία. Η διδακτική πράξη διασταυρώνεται δημιουργικά με την 
τεχνολογία και η αξιοποίηση  των δυνατοτήτων της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου αποκτά 
ευρείες παιδαγωγικές, και όχι μόνο, διαστάσεις.  

Η έννοια της Κοινότητας εμπεριέχει την αίσθηση του «ανήκειν» (McMillan και Chavis: 1986), 
κάτι ακριβώς  που βοηθά να κατανοήσουμε ότι, προκειμένου να συγκροτηθεί μία κοινότητα, 
χρειάζεται να συμμετάσχουν άνθρωποι που έχουν κάποια κοινά στοιχεία και μοιράζονται κοινούς 
στόχους. Προκειμένου να τους πετύχουν συνήθως υιοθετούν το σχήμα της ομάδας που προάγει τη 
συνεργασία και την επικοινωνία, ώστε οι κοινοί στόχοι να επιτευχθούν. Η έννοια της Κοινότητας 
λοιπόν, εμπεριέχει και την έννοια του «συνεργάζεσθαι».Η συνεργασία στη μάθηση συνιστά μία 
θεωρητική βάση που βρίσκει την παιδαγωγική της πραγμάτωση στη θεωρία της μάθησης μέσω της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygotsky 1962, 1978, 1987), στις γνωστικές θεωρίες και τη 
συνεργατική μάθηση (Dillenbourg et al. 1996) που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό συνδέουν τη 
μάθηση με την κοινότητα.  

Σύμφωνα με τον Rovai (2000, 2001) μέσω της συμμετοχής στην Κοινότητα αυξάνεται η 
πρόσβαση στις χρήσιμες πληροφορίες  και προωθείται η αλληλοϋποστήριξη, η δέσμευση και κυρίως 
η συνεργασία μεταξύ των μελών της. Βασιζόμενος σε μελέτες που εξετάζουν τη λειτουργία της 
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Κοινότητας (Hill 1996, Rheingold 1992, 1993, Sergiovanni 1994, Bielaczyc και Collins 1999), ο 
Rovai (2001) θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά της σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον δημιουργίας 
της. Ο ρόλος της Κοινότητας είναι και κατά τον Wenger απόλυτα συνυφασμένος με τη μάθηση. 
Θεωρεί ότι ενώ για ένα άτομο η μάθηση αποτελεί ζήτημα συμμετοχής και συνεισφοράς στις 
Πρακτικές μιας Κοινότητας, για ολόκληρη την Κοινότητα η μάθηση είναι θέμα βελτίωσης των 
Πρακτικών της και εξασφάλισης νέων μελών (Wenger 1998). Έτσι προκύπτει ο όρος της Κοινότητας 
Πρακτικών (Communities of Practice), που είναι ευρύς και αναφέρεται σε οποιαδήποτε Κοινότητα 
συμμετέχουμε, από την στενή οικογένεια μας, μέχρι το περιβάλλον εργασίας μας, την ομάδα φίλων 
και τους συμμαθητές σε μια σχολική τάξη.  

Οι Κοινότητες Μάθησης (KM) αποτελούν στην ουσία μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι 
συμμετέχοντες (μαθητές ή χρήστες, εκπαιδευτές ή συντονιστές) μπορούν να συνευρίσκονται, να 
επικοινωνούν, να θέτουν στόχους, να συνεργάζονται και τελικά να μαθαίνουν. Όπως φάνηκε από τα 
παραπάνω, όταν μια KM βασίζεται στην τεχνολογία για την επικοινωνία των χρηστών και ειδικότερα 
στις ΤΠΕ και το διαδίκτυο, μπορεί να χαρακτηριστεί ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης (ΗΚΜ). 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD 2003), υπάρχει ανάγκη μετάβασης από το υπάρχον πρότυπο 
εκπαίδευσης (που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες των βιομηχανικών κοινωνιών του 
περασμένου αιώνα) προς τα «πρότυπα κοινοτήτων μάθησης» που είναι πιο κατάλληλα για τις 
βασισμένες στη γνώση και την πληροφορία κοινωνίες του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό 
προωθούνται και οι  ΗΚΜ στις οποίες χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες του διαδικτύου για τη 
δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος συνεργασίας, ανταλλαγής και επικοινωνίας, στο οποίο 
οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν στο δικό τους τόπο και χρόνο. Οι ΗΚΜ δεν αποκλείουν τη συμβατική 
αίθουσα διδασκαλίας, αλλά μπορούν να λειτουργούν επιρρωτικά ως τεχνική ανανέωσης των 
εφαρμοζόμενων μεθόδων και ενσωμάτωσης περισσότερων μαθητών με διαφορετικό δυναμικό 
αναγνωρίζοντας στην πραγματικότητα τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης (Gardner:1999). 
Εξάλλου, στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) πολλών αντικειμένων και εν προκειμένω 
της λογοτεχνίας, και, κυρίως, στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 
είναι σαφώς διατυπωμένοι πολλοί στόχοι που προβάλλουν την προεξάρχουσα σημασία της 
δημιουργίας συνθηκών επικοινωνίας και μέσω της χρήσης ΤΠΕ. (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 64) 
Συγκεκριμένα, οι ΤΠΕ προτείνεται να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ενσωματωμένα στη διδακτική 
και μαθησιακή διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα να αποτελούν οι ίδιες και αντικείμενο εκμάθησης.  

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ένας από 
αυτούς είναι η δημιουργία μιας ΗΚΜ. Στόχος μιας ΗΚΜ είναι να αποτελέσει το διαδίκτυο μια 
πλατφόρμα για τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος συνεργασίας, ανταλλαγής και 
επικοινωνίας όπου οι χρήστες δουλεύουν στο δικό τους τόπο και συνήθως και χρόνο. Σύμφωνα με 
τους Χρονάκη και Μπουρδάκη (2003) οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης τείνουν να 
οργανώνονται γύρω από σαφή πλαίσια λειτουργίας, κανόνων συμπεριφοράς, στόχων και υλικού. Οι 
ουσιώδεις αλλαγές που έχουν συμβεί ως προς τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης, ως προς την 
ανάγκη υιοθέτησης νέων – ψηφιακών, γλωσσικών, τεχνικών –  δεξιοτήτων, αλλά και της  προώθησης 
της κοινωνικότητας μέσω της συνεργατικής μάθησης, αποδίδουν, όπως είναι αναμενόμενο, και έναν 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ίδιο τον εκπαιδευτικό ο οποίος χρειάζεται να επαναοριοθετήσει τον 
τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν και δρουν. (Kalantzis and Cope, 2012).  

2. Η Λογοτεχνία μέσα από μία Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης στο σχολείο. 
H αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναλάβουν έναν διαφορετικό ρόλο στη 
διδακτική διαδικασία και στην προσέγγιση της γνώσης, ιδιαίτερα επειδή αυτά προάγουν τις 
μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας. (Κουτσογιάννης, Παυλίδου, Χαλισιάνη, 2011: 10-14). Η 
χρήση τους κρίνεται ιδιαίτερα αποδοτική με την έννοια ότι όχι μόνο εξυπηρετούν τη διδακτική 
διαδικασία κάνοντας το μάθημα πιο ευχάριστο, αλλά ταυτόχρονα βοηθούν και στην ανάπτυξη 
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συνεργειών, ενώ προωθούν την έρευνα, ιδιαίτερα μέσω των ανοιχτών περιβαλλόντων εργασίας, του 
Web.02, επιτρέποντας την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στις διδακτικές διαδικασίες, αλλά και 
στην κατασκευή νοήματος. (Ματσαγγούρας, 2001: 28).  

Η παρούσα διδακτική πρόταση στηρίζεται στην εκπόνηση ενός project για τη λογοτεχνία με 
θέμα της «Δύσκολες οικογενειακές σχέσεις» το οποίο εφαρμόστηκε σε δύο τμήματα της Γ΄ 
Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2017 -2018. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μία διαδικτυακή 
εκπαιδευτική κοινότητα μάθησης για τη λογοτεχνία με στόχο την ανάγνωση ολόκληρων 
λογοτεχνικών κειμένων που «διαλέγονται» πάνω σε ένα θέμα το οποίο αγγίζει τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών. Η επεξεργασία των κειμένων, η ανατροφοδότηση της διαδικασίας, αλλά και η δημιουργία 
των εργασιών επιλέχτηκε να γίνει μέσω της χρήσης της ελεύθερης πλατφόρμας συνεργατικής 
δημιουργίας, PB Works (http://www.pbworks.com/). Οι μαθητές,  στα πλαίσιο της εξέτασης 
ολόκληρων λογοτεχνικών κειμένων, κλήθηκαν να συνεργαστούν τόσο στην τάξη όσο και εξ 
αποστάσεως, προκειμένου, σε πρώτη φάση, να κατανοήσουν και να συζητήσουν τα  θέματα που 
ανέβαιναν στην πλατφόρμα με μορφή ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας και αφορούσαν σε ποικίλα 
ζητήματα συσχτιζόμενα με τα λογοτεχνικά έργα. Σε δεύτερη φάση, γινόταν ανάθεση εργασιών 
δημιουργικού μετασχηματισμού, ψηφιακής επεξεργασίας και παρουσίασης με βάση τα λογοτεχνικά 
κείμενα που η κάθε ομάδα επεξεργαζόταν. Οι εργασίες εκπονούνταν σε συνεργατικά έγγραφα και 
ακολουθούνταν διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης με τη συμμετοχή όλων των 
ομάδων.  

Η χρήση της πλατφόρμας στοχεύει και προϋποθέτει την επικοινωνία εκτός σχολικού χρόνου, 
ώστε αφενός να παρακαμφθεί το πρόσκομμα του ασφυκτικού ωρολόγιου προγράμματος που 
υποσκελίζει τη φιλαναγνωσία στο σχολείο, αφετέρου να παρακινηθούν οι μαθητές στην ανταλλαγή 
ψηφιακών γνώσεων και πληροφοριών, προκειμένου να ολοκληρώσουν μία συνεργατική δημιουργία. 
Η διαδικασία  προϋποθέτει τη δημιουργία ποικιλίας ψηφιακών πολυτροπικών κειμένων, ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύει τη διαθεματικότητα αφού αξιοποιεί  τη μουσική, την τέχνη και τον 
κινηματογράφος, ξεφεύγοντας από τα τετριμμένα πλαίσια της σχολικής μάθησης.  Υπ’ αυτή την 
έννοια, διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών, οι οποίοι, προκειμένου να διαβάσουν, να 
κατανοήσουν και να μιλήσουν για τη λογοτεχνία συν – εργάζονται οικοδομώντας πιο στέρεες σχέσεις 
στη σχολική πραγματικότητα, ενώ καλούνται να αναρωτηθούν σε μεταγνωστικό επίπεδο, ποια είναι 
τα οφέλη αλλά και οι δυσκολίες της συνεργασίας και της ομαδικότητας στο σύγχρονο τεχνολογικό 
και ψηφιακό περιβάλλον.  

Μέσα από τη χρήση του ψηφιακού συνεργατικού περιβάλλοντος εξοικειώνονται με την ιδέα 
της «πολυτροπικότητας» (multimodality), που  ως όρος  εισήχθη από τους G. Kress και T. van 
Leeuwen. Η πολυτροπικότητα ως όρος αποτελεί μία αμφισβήτηση και ανατροπή  της μακρόχρονης 
και κυρίαρχης ιδέας ότι μόνο η «γλώσσα» είναι η πηγή νοήματος που καθιστά δυνατή την «έκφραση» 
των σκέψεων, εμπειριών, συναισθημάτων, αξιών, συμπεριφορών (Kress, 2010). Η πολυτροπικότητα 
προϋποθέτει ότι σε ένα κείμενο είναι δυνατόν να συνδυάζονται περισσότεροι από ένας σημειωτικοί 
τρόποι (modes), όπως είναι η γλώσσα - ο γραπτός λόγος, η εικόνα, ο ήχος, η μουσική, οι κινήσεις - 
οι χειρονομίες κ.ά.  (Kress, 2011, Χοντολίδου, 1999) ). Ταυτόχρονα, η ποικιλία των ‘κειμένων’ για 
το λογοτεχνικό θέμα που επεξεργάζονται, σταδιακά μπορεί να εμπνεύσει έναν βαθύτερο 
προβληματισμό ως προς την ισχυρή ιδεολογική λειτουργία της λογοτεχνίας που πιθανόν να οδηγήσει 
στον επιζητούμενο από την εκπαιδευτική διαδικασία, κριτικό γραμματισμό. (Gee, 1990; Cope and 
Kalantzis, 1993; Baynham, 2000; Kress, 1988, Παπαδοπούλου, 2011:8 ) 
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Η πορεία προς την κατάκτηση του κριτικού γραμματισμού επιτυγχάνεται μέσα από τη  
διαμόρφωση ποικίλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, ρυθμών διδασκαλίας και μορφών μάθησης που 
αποτελούν χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2008). Μάλιστα, η 
χρήση ΤΠΕ και εν προκειμένω της ΗΚΜ, συμβάλλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση καθώς 
βοηθά στην εφαρμογή ευέλικτων διδακτικών πρακτικών, προωθεί τη διαπροσωπική επικοινωνία και  
ευνοεί την ανάπτυξη της ταυτότητας των μαθητών πέρα από προκαθορισμένα πρότυπα σκέψης και 
συμπεριφοράς. Η εφαρμογή των αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσα από την παραγωγή  
πολυτροπικών κειμένων, δύναται να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ευέλικτο, ικανό να 
υποστηρίξει όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως μαθησιακής ετοιμότητας και επιδόσεων γεγονός που 
διευκολύνει την παρακίνηση και συμμετοχή μεγαλύτερου μέρους της μαθητικής κοινότητας. 
(Dimitriadou, Tamtelen, & Tsakou, 2011).  

Η διδακτική πορεία ξεκινά από τα βιώματα και από τους διαθέσιμους πόρους γραμματισμού 
των μαθητών και συνεχίζει στην ανοικτή διδασκαλία μέσω της οποίας οι μαθητές κατανοούν το θέμα 
με αφορμή τις εμπειρίες τους, αλλά και τον παρωθητικό διάλογο. Ταυτόχρονα οι μαθητές 
«ανοίγονται» στον κόσμο των κειμένων, στους διαθέσιμους πόρους γνώσης και εμπειρίας (διαθέσιμα 
εκπαιδευτικά υλικά, βάσεις δεδομένων, λογοτεχνικά κείμενα, κινηματογραφικά έργα κ.λπ.) που είναι 
σχετικοί με το θέμα που μελετούν. Στη συνέχεια επιχειρούν να προσεγγίσουν τη σχέση των κειμένων 
με τα κοινωνικά συμφραζόμενα (Critical framing), ώστε  να επιχειρήσουν να αρθρώσουν το δικό 
τους λόγο δημιουργώντας τα δικά τους κείμενα μετασχηματίζοντας κείμενα που ανέγνωσαν και 
πρότερες γλωσσικές εμπειρίες (Transformed Practice) (Cope & Kalantzis: 2000). 

Μέσα σε ένα τέτοιο παιδαγωγικό κλίμα, ενισχύεται η μάθηση, αφού ενοποιείται και 
συγκροτείται σε ένα ενιαίο σύνολο παλαιών και νέων γνώσεων σύμφωνα με τις αρχές του 
εποικοδομητισμού. Μέσα από αυτήν την αναδιάταξη και την αναδόμηση των νοητικών δομών του 
μαθητή επιτυγχάνεται η ανακαλυπτική μάθηση και ο εκπαιδευτικός που παύει να είναι 
παντογνώστης, προωθεί την εμπλαισιωμένη μάθηση  ενεργοποιώντας τη ζώνη της επικείμενης 
ανάπτυξης του κάθε μαθητή (Vygotsky).  

3. Φάσεις υλοποίησης 

3.1 Γνωριμία με τα κείμενα – Προετοιμασία τάξης – Χωρισμός ομάδων. 
Ο στόχος του project, όπως προαναφέρθηκε, ήταν κατά πρώτο λόγο η προώθηση της 

φιλαναγνωσίας μέσω της χρήσης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Η επιλογή του θέματος έγινε μετά 
από συζήτηση μέσα στην τάξη για τη σχέση της λογοτεχνίας με τη ζωή. Οι μαθητές σχολίασαν ότι 
συνήθως η λογοτεχνία, τουλάχιστον το κομμάτι της που γνώριζαν, παρουσίαζε τις ανθρώπινες 
σχέσεις ωραιοποιημένες. Γι’ αυτό το λόγο προτάθηκε η μελέτη τεσσάρων κειμένων που 
αναδεικνύουν με τρόπο διαφορετικό την πολυμορφία των ανθρώπινων σχέσεων εστιάζοντας κυρίως 
στις «δύσκολες», συγκρουσιακές οικογενειακές σχέσεις. Τα κείμενα που δόθηκαν ήταν των: Μ. 
Καραγάτση, «Η Μεγάλη Χίμαιρα», Κώστα Ταχτση, «Το Τρίτο στεφάνι». Κωνσταντίνου Θεοτόκη, 
«Πίστομα», Άννα Φράνκ, «Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». 

Είθισται οι οικογενειακές σχέσεις (σχέσεις μεταξύ γονιών – παιδιών, αδελφών, συγγενών, 
συζύγων) να αναπαρίστανται με θετικά χρώματα, τουλάχιστον μέσα στα υπάρχοντα διδακτικά 
εγχειρίδια. Στα κείμενα αυτά, όμως,  δεν εμφανίζονται  ως ιδανικές, αλλά γεμάτες συγκρούσεις, 
αντιζηλίες και έντονα συναισθήματα που αγγίζουν τα όρια της έχθρας ή μπορεί να οδηγούν έως και 
τον θάνατο ή τη δολοφονία. Παρουσιάζουν έτσι μία οπτική ανατρεπτική, καθώς άπτονται ποικίλων 
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ζητημάτων που θα προκαλούσαν το ενδιαφέρον των μαθητών, όπως οι δύσκολες σχέσεις ανάμεσα 
σε γονείς και παιδιά, παράνομες ερωτικές σχέσεις, κοινωνικοί κανόνες –ηθικοί κανόνες vs ένστικτα, 
ενώ παράλληλα διαθέτουν μία  υφολογική ποικιλία και προσφέρουν διαφορετική προσωπική, 
ιστορική και ιδεολογική οπτική του θέματος.  

Προκειμένου να ενδιαφερθούν οι μαθητές για την ανάγνωση των κειμένων, στην αρχή ο 
διδάσκων κάνει μία γενική συζήτηση όπου προ(σ)καλεί τους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους 
για τις δυσκολίες των ανθρώπινων σχέσεων και κυρίως να εκφραστούν σχετικά με το αν θεωρούν 
ότι οι οικογενειακές σχέσεις μπορούν να είναι εκτός από ευχάριστες, και δυσάρεστες. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται από τον διδάσκοντα τα τέσσερα κείμενα πολύ συνοπτικά (κυρίως του Καραγάτση,  
του Ταχτσή και το «Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» που είναι εκτενέστερα σε σχέση με τα πολύ 
μικρό, αλλά γεμάτο δραματική ένταση διήγημα του Θεοτόκη). Ο διδάσκων συγκεκριμένα, επιλέγει 
δύο αποσπάσματα από το κάθε μυθιστόρημα και το ημερολόγιο, τα οποία περιγράφουν 
χαρακτηριστικές σκηνές έντασης  και ζητά από τους μαθητές να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν το 
είδος της σχέσης, να κάνουν υποθέσεις σχετικά με τα αίτια της σύγκρουσης, να αναζητήσουν άξονες 
που μπορεί να επηρεάζουν τις οικογενειακές σχέσεις δημιουργώντας εντάσεις (εξωτερικοί/ ιστορικοί 
παράγοντες, πολιτική, κοινωνικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, ηθικές νόρμες κλπ).   

Ο εκπαιδευτικός μετά την παρουσίαση και τη συζήτηση έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον 
των μαθητών, τους οποίους χωρίζει σε ομάδες έχοντας προηγουμένως καταρτίσει ένα 
κοινωνιόγραμμα, ώστε να αποφευχθούν αποκλεισμοί μαθητών λόγω της ένταξής τους σε ομάδες με 
τις οποίες δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο, και αφού λάβει υπ’ όψιν τη δυναμική του κάθε μαθητή. 
(Τσιάρας, 2017). Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα κείμενο (το κείμενο του Θεοτόκη μπορεί να 
ανατεθεί σε συνδυασμό με το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ). Συνολικά συγκροτούνται πέντε ομάδες 
από το κάθε τμήμα. Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια εξηγεί ότι η ανάγνωση, κατανόηση, επεξεργασία 
των κειμένων αλλά και τα παραδοτέα, θα πρέπει να είναι προϊόν ομάδικής, κυρίως εξ αποστάσεως, 
σύγχρονης και ασύγχρονης επεξεργασίας που θα διενεργηθεί μέσα από μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
όπου η κάθε ομάδα θα έχει τους δικούς της κωδικούς, ώστε να συμμετέχει και τα προϊόντα της κάθε 
ομάδας θα μπορούν να είναι ορατά στις υπόλοιπες, χωρίς ωστόσο, να έχουν τη δυνατότητα 
παρέμβασης. 

3.2 Εξοικείωση με το περιβάλλον Pb-works – Αναθεση εργασιών. 
Η πλατφόρμα Pb- works συνιστά έναν εκπαιδευτικό ιστοχώρο συνεργατικής μάθησης του 

Web.02 που διατίθεται στη βασική του εκδοχή δωρεάν σε όλους τους χρήστες, εκπαιδευτικούς και 
μαθητές. Παρέχει στον εκπαιδευτικό που τον χρησιμοποιεί τη δυνατότητα να σχεδιάσει το 
περιβάλλον, να αναρτήσει πληροφορίες σχετικά με το μάθημα, να ανεβάσει βίντεο ή άλλο ψηφιακό 
υλικό, να παραπέμψει σε ιστοσελίδες και εκπαιδευτικές ασκήσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί  
εύκολα να χρησιμοποιηθεί από ανήλικους μαθητές, με την προϋπόθεση ότι έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο,  καθώς ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ομάδες η καθεμιά από τις 
οποίες λαμβάνει ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης στις σελίδες του συγκεκριμένου ψηφιακού χώρου, 
χωρίς να απαιτουνται προσωπικά δεδομένα ή η δημιουργία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομίου. 
Οι μαθητές έχουν τη δική τους ξεχωριστή «ταυτότητα» με την έννοια ότι πέραν της ομάδας  
αναγνωρίζεται η παρουσία τους, αλλά και η συμμετοχή τους στις εργασίες μέσω των «ψευδωνύμων» 
που παρέχονται στον καθένα ξεχωριστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή έτσι διασφαλίζεται η 
«δικαιοσύνη» ως προς τον βαθμό συμμετοχής του καθενός στη πραγματοποίηση των ανατιθέμενων 
εργασιών.  Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί ο εκπαιδευτικός να έχει άμεση 
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αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο με τους μαθητές, όπως και αυτοί μεταξύ τους, και ταυτόχρονα, 
μπορούν να συνθέτουν τις απαντήσεις των εργασιών όλοι μαζί γράφοντας ταυτόχρονα εξ 
αποστάσεως.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή αξιοποίηση της πλατφόρμας είναι η πρότερη επεξήγηση 
τόσο της λειτουργίας της όσο και των κανόνων που θα πρέπει να διέπουν την εξ αποστάσεως συν-
εργασία. Η επεξήγηση των κανόνων είναι ύψιστης σημασίας και γι’ αυτό συνήθως αναγράφονται 
στην πρώτη σελίδα της πλατφόρμας ώστε να τις ξαναδιαβάζουν οι συμμετέχοντες κάθε φορά που  
χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

 

 
 

 
 
Το περιβάλλον είναι εύκολο στη χρήση καθώς η κάθε ομάδα χρησιμοποιεί τον κωδικό της για 

να εισέλθει στον χώρο, όπου σε εβδομαδιαία βάση αναρτάται ένα φύλλο εργασίας το οποίο 
συμπληρώνεται συνεργατικά από τους μαθητές και στοχεύει με τις ερωτήσεις να εξομαλύνει την 
κατανόηση των κεφαλαίων που οι μαθητές κάθε εβδομάδα επεξεργάζονται. Ταυτόχρονα, ανατίθενται 
μικρές εργασίες όπου επιδιώκεται το ερμηνευτικό σχόλιο των συμμετεχόντων για τα βασικά θέματα 
που το κάθε κεφάλαιο αναδεικνύει. Ζητείται να παρακολουθούν την πορεία των βιβλίων δίνοντας 
έμφαση στην παρουσίαση των χαρακτήρων, στην εξέλιξή τους, στην περιγραφή των συγκρούσεών 
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τους, στην αναζήτηση των αιτιών των συγκρούσεών τους και στη δικαιολόγηση ή καταδίκη των 
συμπεριφορών τους με επιχειρήματα. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός «ανεβάζει» κάθε εβδομάδα πηγές 
ή άλλο ηλεκτρονικό υλικό, όπως για παράδειγμα ιστορικές πληροφορίες για την εποχή στην οποία 
διαδραματίζονται τα κείμενα, βίντεο με αποσπάσματα των έργων, ώστε να φωτίσει καλύτερα το 
συγκείμενο. Οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους, συζητούν και προβληματίζονται πριν 
καταγράψουν τις απαντήσεις τους. 

Στα πλαίσια της δημιουργικής μετάπλασης, ανατίθενται στις ομάδες  εργασίες δημιουργικού 
μετασχηματισμού, όπως για παράδειγμα να στηριχτούν σε έναν χαρακτήρα που παρουσιάζεται ως 
«κακός» και να εξιστορήσουν τη σύγκρουση από τη δική του οπτική γωνία γράφοντας μία επιστολή 
ή μία σελίδα ημερολογίου (π.χ. στο Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, να γίνει η αφήγηση υπό την 
οπτική γωνία της μητέρας της Άννας, ή στο Τρίτο στεφάνι, η εξιστόρηση υπό την οπτική γωνία της 
κόρης της Νίναςή της Ελένης αντί της κυρά-Εκάβης), να πάρουν συνέντευξη από έναν χαρακτήρα 
που τον θεωρούν ενδιαφέροντα, να δραματοποιήσουν έναν διάλογο όπου παρουσιάζεται μια 
σύγκρουση και στη συνέχεια να τον διαμορφώσουν έτσι, ώστε να δίνεται μία λύση στην παρεξήγηση, 
και στη συνέχεια να βιντεοσκοπήσουν και να ανεβάσουν τον διάλογο στην πλατφόρμα, να 
δημιουργήσουν μία αφίσα όπου θα διαφημίζουν το έργο ή να γράψουν μία βιβλιοπαρουσίαση και να 
την κοινοποιήσουν στις ομάδες. 

Οι εργασίες αναρτώνται στην πλατφόρμα και αξιολογούνται βάσει ρουμπρίκων που έχουν 
προταθεί. Η διαδικασία αυτή, γίνεται εξ ολοκλήρου εκτός τάξης. Ωστόσο, όταν ολοκληρωθεί, ο 
εκπαιδευτικός επιλέγει τις σημαντικότερες εργασίες της κάθε ομάδας και τις παρουσιάζει μαζί με 
τους μαθητές σε ειδική ώρα, εντός του σχολικού χρόνου. Εκεί η κάθε ομάδα εκθέτει στην ολομέλεια 
το αντικείμενο της ενασχόλησής της, πείθοντας για την αναγνωστική του αξία. Οι μαθητές 
σχολιάζουν τον τρόπο που αναπαρίστανται οι οικογενειακές σχέσεις στα κείμενα και προσπαθούν 
να δικαιολογήσουν και να ερμηνεύσουν τη σκληρότητα που πολλές φορές επιλέγεται για να 
υποδείξει την ένταση και τον κυνισμό που αφορά ακόμη και σχέσεις που θεωρούνται ιερές. Με αυτόν 
τον τρόπο, τους δίνεται ο «χώρος» να εκφράσουν τις δικές τους προσωπικές προσεγγίσεις, αλλά και 
ανησυχίες και να τις μεταπλάσουν  δημιουργικά. Έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν βάσει των 
σαφών προϋποθέσεων που έχουν τεθεί στην ολομέλεια. Έτσι, η ανάγνωση του κάθε λογοτεχνικού 
έργου γίνεται πεδίο συνάντησης απόψεων και γόνιμου διαλόγου μεταξύ των εφήβων για ένα θέμα 
που σίγουρα τους αγγίζει και τους απασχολεί. Με τον τρόπο αυτόν η λογοτεχνία μεταμορφώνεται σε 
μέσο, ώστε ο κάθε μαθητής και μαθήτρια να εμπλακεί αισθητικά, βιωματικά και ερμηνευτικά με το 
έργο που επεξεργάζεται και να εκφραστεί ποικιλοτρόπως μεταπλάθοντας τη λογοτεχνία σε αφορμή 
για να μιλήσει για τη δική του ζωή.  

4. Συζήτηση - Συμπεράσματα 
To project ξεκίνησε τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου. Το υλικο που 

προέκυψε από τις εργασίες των ομάδων ήταν πλούσιο και πρωτότυπο. Η συνεργασία των μαθητών 
στην αρχή συνάντησε δυσκολίες, οι οποίες σταδιακά ξεπεράστηκαν με τη διαμεσολάβηση του 
εκπαιδευτικού. Παρατηρήθηκε ότι το δυσκολότερο σημείο του δεν ήταν η εξοικείωση με το 
περιβάλλον της πλατφόρμας, αλλά  η πρόσβαση ορισμένων μαθητών σε προσωπικό υπολογιστή, κάτι 
το οποίο ξεπεράστηκε με την αξιοποίηση κινητών. Η μειωμένη συμμετοχή ορισμένων μαθητών στη 
διαδικασία συμπλήρωσης των φύλλων εργασίας προέκυπτε συνήθως από την ελλιπή ανάγνωση του 
βιβλίου. Επρόκειτο για μαθητές με χαμηλές επιδόσεις, οι οποίοι συναντούσαν δυσκολία στην 
κατανόηση. Αυτό ξεπεράστηκε με το ανέβασμα μικρών περιλήψεων και συγκεκριμένων 
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αποσπασμάτων, τα οποία ήταν ευκολότερο να αναγνωστούν και να οδηγήσουν στον σχολιασμό. Οι 
μαθητές αυτοί, μάλιστα, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις εργασίες που περιελάμβαναν τη 
δημιουργία δρώμενων και βίντεο ή μουσικής επένδυσης και εικονογράφησης μέρους των ιστοριών. 
Με την πάροδο των μηνών η συμμετοχή στην ΗΚΜ έγινε μία «συνήθεια» των μαθητών οι οποίοι, 
μπόρεσαν να προσαρμοστούν στους κανόνες και κυρίως να συνεργαστούν με μεγαλύτερη ευκολία 
για τη δημιουργία ενός συλλογικού έργου. 

Στην πραγματικότητα, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μία διαδικασία που τόνωσε τις 
επικοινωνιακές και δημιουργικές τους δεξιότητες, ενώ σίγουρα τους οδήγησε να αντιμετωπίσουν το 
μάθημα της λογοτεχνίας με μία θετικότερη ματιά. 
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ΟΙ ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS 
 

Λόης Αναστάσιος  
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Καλογιάννη Βασιλική- Αλίκη  

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 

Περίληψη  
Στόχος της παρουσιίασης είναι να εκθέσει τα αποτελέσματα δύο ερευνητικών εργασιών και να 

καταδείξει ζητήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση προγραμμάτων ERASMUS + KA2 στα 
σχολεία καθώς και την επίδραση αυτών στους συμμετέχοντες. Στα πλαίσια των προγραμμάτων 
Erasmus αξιοποιούνται άτυπες μορφές μάθησης οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τις δεξιότητες 
των συμμετεχόντων ενισχύοντας το γραμματισμό τους -ζητούμενο στις σημερινές κοινωνίες- και την 
αυτοεκτίμησή τους, όπως αποδείχτηκε από τις υλοποιηθείσες έρευνες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
ενήλικες εμπλεκόμενους. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την πραγματοποίηση δυο ποιοτικών 
ερευνών με συνεντευξιαζόμενους υπεύθυνους καθηγητές υλοποίησης προγραμμάτων και μαθητές –
κάποιοι εκ των οποίων προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Από τα 
συμπεράσματα διαφάνηκε ότι παρά τις υπάρχουσες αντιδράσεις σε σχολικό επίπεδο οι άτυπες 
μορφές μάθησης συμβάλλουν στον πολύπλευρο γραμματισμό των συμμετεχόντων και στη βελτίωση 
της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησής τους. Ωστόσο, η έλλειψη ευελιξίας  του  εκπαιδευτικού 
συστήματος δυσχεραίνει ενίοτε την εφαρμογή άτυπων μορφών μάθησης. 

 
Λέξεις κλειδιά: Erasmus+, άτυπη μάθηση,γραμματισμός 

1. Εισαγωγή 
Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα ελληνικά σχολεία γνωρίζει τα τελευταία χρόνια 

σημαντική άνοδο, η οποία δεν πρέπει να αγνοηθεί.  Η ευρωπαϊκή ένωση επενδύει κάθε χρόνο ένα 
σημαντικό κεφάλαιο στις επιχορηγήσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus κρίνοντας 
ότι μέσω αυτών μπορεί να επιτευχθεί η καλλιέργεια πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών, η ενίσχυση 
ξενόγλωσσων και ψηφιακών δεξιοτήτων, η κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας και η βελτίωση 
δεξιοτήτων, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης των 
συμμετεχόντων. 

Καίριο σημείο των προγραμμάτων αυτών συνιστούν οι άτυπες μορφές μάθησης, η χρήση των 
οποίων στο ισχύον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι περιορισμένη. Κατά τον Livingstone 
(2001), η άτυπη μορφή μάθησης αφορά δραστηριότητες με σκοπό την κατάκτηση γνώσεων ή 
δεξιοτήτων που πηγάζουν πέραν των προκαθορισμένων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 
εκπαιδευτικών φορέων ή ιδρυμάτων. Γι αυτό και σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο της EC (2001) η 
άτυπη μάθηση δεν είναι δομημένη από άποψη στόχων και παράλληλα δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Η 
άτυπη μάθηση ήρθε στο προσκήνιο κυρίως μέσω της Δια βίου μάθησης, αφού καταργεί πιθανά 
εμπόδια -οικονομικά, ηλικιακά, ψυχολογικά-  της τυπικής μάθησης (Haggstrom, 2004). 

Αν και υπάρχει πληθώρα δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να έχουν τα χαρακτηριστικά της 
άτυπης μάθησης, στη συγκεκριμένη εργασία θα δοθεί έμφαση σε τεχνικές, όπως το παιχνίδι ρόλων, 
τις σειριακές αφηγήσεις, την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, την εργασία σε ομάδες, τη 
δραματοποίηση, τις επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς, τη δημιουργία παραγόμενων με 
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ο λόγος επικέντρωσης σε αυτές προέρχεται από το γεγονός ότι ο στόχος ήταν 
να διαφανεί η επίδρασή τους στις ποικίλες μορφές γραμματισμού των μαθητών, δεδομένου ότι ο 
ορισμός της έννοιας έχει διαφοροποιηθεί σήμερα. Και ενώ για δεκαετίες ο γραμματισμός 
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χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει το σύνολο των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανάγνωση 
και γραφή  και ταυτιζόταν με την έννοια του αλφαβητισμού, πλέον υπερβαίνει αυτό το πλαίσιο και 
αποκτά ποικίλες εκφάνσεις, όπως αναδυόμενος, αριθμητικός, ψηφιακός, μιντιακός , κοινωνικός κλπ. 
Σύμφωνα λοιπόν με τον Gee(1993) ο γραμματισμός αποτελεί περίπλοκο φαινόμενο και κοινωνικό 
θεσμό συνδυάζοντας πολλαπλές παραμέτρους. Στην τόσο γρήγορα δε μεταβαλλόμενη και 
εξελισσόμενη κοινωνία ο γραμματισμός  αποτελεί ζητούμενο που θα εξασφαλίσει στο άτομο την 
ικανότητα  να προσαρμόζεται στο περιβάλλον  και να χειρίζεται συμβολικά εργαλεία με σκοπό την 
αποτελεσματικότητα στην κοινωνική του ζωή (Dyson, 2001). Συν τοις άλλοις οι πολιτικές 
γραμματισμού ασκούνται όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, απασχολώντας όλες τις 
σύγχρονες κοινωνίες. Όταν πια η μάθηση θεωρείται ως πολύπλευρο φαινόμενο που προωθείται σε 
αυθεντικά περιβάλλοντα που προσιδιάζουν σε ρεαλιστικές καταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να 
υπάρχει προσκόλληση μόνο στην τυπική εκπαίδευση που αποτελεί το κατεξοχήν σύστημα 
εκπαίδευσης, οδηγώντας στο γλωσσικό, μαθηματικό και επιστημονικό γραμματισμό(Χαλκιά, 2012). 
Η τυπική μάθηση φαίνεται να αδυνατεί να κινητοποιήσει τους μαθητές και να αξιοποιήσει τις νέες 
γνώσεις σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης, μετατρέποντάς τες σε σχολική γνώση. Οι άτυπες μορφές 
μάθησης όμως αποδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες καλλιέργειας του γραμματισμού των 
πολιτών και ως εκ τούτου είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν στα πλαίσια του σχολείου (Martin, 2004). 

Παράλληλα με τον όρο του γραμματισμού διερευνήθηκε και η έννοια της αυτοεκτίμησης, 
καθώς η ύπαρξή της έχει θεωρηθεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση της συμμετοχής του ατόμου στη 
διαδικασία μάθησης. Σύμφωνα με την Μακρή-Μπότσαρη (2001), η αυτοεκτίμηση αντιπροσωπεύει 
τη συναισθηματική πλευρά του εαυτού και αποτελεί τη σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την 
αξία του ως άτομο, δηλαδή το πώς αξιολογεί την αυτοαντίληψή του. Ο Turner (1993) χαρακτηρίζει 
την αυτοεκτίμηση ως το “ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου ψυχισμού” και την 
αντιπαραβάλλει με την αναγκαιότητα της φυσικής ύπαρξης για οξυγόνο, με την αναγκαιότητα της 
θετικής αυτοεκτίμησης στην ψυχική ευεξία, ενώ ο Rogers (1959) υποστηρίζει ότι η βασική αιτία των 
ανθρωπίνων προβλημάτων βρίσκεται στη θεώρηση απαξίας του εαυτού και απόρριψης από τους 
άλλους. H αυτοεκτίμηση, ως βασική  συναισθηματική στάση για τον εαυτό, έχει βρεθεί ότι επηρεάζει 
σε σημαντικό βαθμό την ψυχική υγεία και την επιτυχία του ατόμου σε ποικίλους τομείς, πολύ δε 
περισσότερο θεωρείται μια βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της συμμετοχής του ατόμου στη 
διαδικασία της μάθησης. Όταν το άτομο έχει αυτοεκτίμηση και δεν διακατέχεται από φόβους, όπως 
αυτόν της απόρριψης από τους γύρω του και της αποτυχίας, μπορεί να συμμετέχει ενεργητικά σε 
αυτήν.  

Όσον αφορά στη συνάφεια μεταξύ αυτοεκτίμησης και σχολικής επίδοσης, η βιβλιογραφική 
επισκόπηση εντόπισε έρευνες οι οποίες κατέληξαν σε υψηλή συνάφεια ανάμεσα στη συνολική 
αυτοεκτίμηση του παιδιού και τη σχολική του επίδοση (Byrne, 1984, Weinert, 1990), αλλά και άλλες 
οι οποίες έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποια συνάφεια (Rubin, 1979, O’Malley 1983). Παρόλο που η 
συσχέτιση αυτοεκτίμησης και σχολικής επίδοσης έχει γίνει αντικείμενο ερευνών, τα αποτελέσματα 
διίστανται. Από τη μια υπάρχουν οι υποστηρικτές ότι η αυτοεκτίμηση προηγείται της σχολικής 
επίδοσης και από την άλλη όσοι διατείνονται  ότι η σχολική επίδοση αποτελεί σημαντικό επίτευγμα 
που επηρεάζει την γενική αξιολόγηση του μαθητή για τον εαυτό του (Shavelson & Bolus,1982). Η 
θεωρία όμως του Gardner(Παπάνης,2011) για την πολλαπλή νοημοσύνη αποτελεί τη βάση για την 
αξία τόνωσης της αυτοεκτίμησης των μαθητών με απώτερο σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου 
της σχολικής αποτυχίας και της εγκατάλειψης του σχολείου.  

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση των παραπάνω όρων προέκυψαν τα ακόλουθα 
ερευνητικά ερωτήματα. 

1. Υπάρχει επίδραση των άτυπων μορφών μάθησης στο γραμματισμό και την αυτοεκτίμηση των 
μαθητών; 

2. Πώς αντιμετωπίζεται η υιοθέτηση αυτών των μορφών μάθησης στο σχολικό περιβάλλον από 
τους εμπλεκόμενους και μη εκπαιδευτικούς;  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
Για την διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων πραγματοποιήθηκαν δυο ποιοτικές έρευνες με 

συνεντεύξεις σε  αστικά σχολεία της πόλης των Τρικάλων που υλοποίησαν προγράμματα Erasmus. 
Καθώς ο στόχος  ήταν η παρότρυνση των ερωτώμενων να αναφερθούν εκτενώς και με απόλυτη 
ειλικρίνεια στο πώς ακριβώς βίωσαν την εμπειρία τους από τη θέση που είχαν, ώστε να διαφανεί η 
πραγματική διάσταση στα υπό διερεύνηση ερωτήματα και να εξαχθούν ουσιαστικά συμπεράσματα, 
αποκλείστηκε η χρήση της ποσοτικής έρευνας που καταμετρά πρωτίστως συχνότητες και ποσοστά 
εμφάνισης ενός φαινομένου. Στόχος ήταν η περιγραφή, η αποκωδικοποίηση, η μετάφραση, η 
εξήγηση και ανάλυση του υπό μελέτη αντικειμένου. 

Τα δείγματα αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί  από τη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας στην 
υλοποίηση ενός προγράμματος καθώς και μαθητές ενός Εσπερινού σχολείου – συνεπώς ενήλικες και 
ανήλικοι.  

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Το πλεονέκτημα της 
συνέντευξης έγκειται στην εστίαση  σε καθορισμένο περιεχόμενο  και στην άμεση αλληλεπίδραση 
ερευνητή – ερωτώμενου, στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού 
(Cohen, Manion, Morrison 2008). Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διαδικασία της 
συνέντευξης λόγω του ότι απαιτεί επικοινωνιακές δεξιότητες, η ενημέρωση για το σκοπό της 
έρευνας, η εξασφάλιση κλίματος εμπιστοσύνης καθώς και η προσωπική δέσμευση του ερευνητή για 
τήρηση της ηθικής δεοντολογίας επέτρεψαν τη συλλογή αντικειμενικών και διεξοδικών  
απαντήσεων.  

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις που ομαδοποιήθηκαν και αφορούσαν στις προσδοκίες από τη 
συμμετοχή, στην επίδραση από τις  άτυπες μορφές μάθησης  τόσο  στο γραμματισμό όσο και στην 
αυτοεκτίμηση και στα προβλήματα που τυχόν υπήρξαν 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Ως προς το θέμα της ανταπόκρισης των μαθητών στις άτυπες μορφές μάθησης,  τόσο των 

ενήλικων όσο και των ανήλικων μαθητών με χαμηλές σχολικές επιδόσεις όσο και των μαθητών  με  
εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις, τα συμπεράσματα σύμφωνα με τις απαντήσεις ήταν απόλυτα 
ενθαρρυντικά. Ιδιαίτερη δε εντύπωση και έκπληξη προκαλεί η θετική αντίδραση των μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις κι όχι η ανταπόκριση των καλών μαθητών που μάλλον θεωρείται δεδομένη. Οι 
μαθητές που χαρακτηρίζονται πιο αδύνατοι έως και αδιάφοροι είχαν πολύ καλή απόκριση και κυρίως 
εξέπληξαν με κάποιες δεξιότητες που  είχαν την ευκαιρία να εκδηλώσουν σε άτυπες μορφές μάθησης. 
Πρόκειται για δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ, τις καλλιτεχνικές τάσεις των 
μαθητών κι άλλες φορές με επικοινωνιακές δεξιότητές τους που συμβάλουν στην καλλιέργεια ενός 
εξαιρετικά φιλικού ομαδικού κλίματος. Επιπρόσθετα, οι άτυπες μορφές μάθησης επέδρασαν θετικά, 
διεγείροντας το ενδιαφέρον των μαθητών, αυξάνοντας την κινητοποίησή τους στο σχολικό 
περιβάλλον και  απαλλάσσοντάς τους  από το άγχος της τυπικής αξιολόγησης. Επιπλέον οι 
απαντήσεις των  ενήλικων στην έρευνα επιβεβαίωσαν  τις θεωρητικές απόψεις  ότι τα άτομα αυτά 
αισθάνονται ότι σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που δεν είναι τόσο αυστηρά δομημένο  μπορούν να 
αξιοποιήσουν και τις προσωπικές τους εμπειρίες.  

Σε συνάρτηση με τον αντίκτυπο των άτυπων μορφών μάθησης βρίσκεται και το θέμα της  
αυτοεκτίμησης των μαθητών του εσπερινού σχολείου που πήραν μέρος στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Προκύπτει ότι οι περισσότεροι εξ αυτών παρά τα  αισθήματα μειονεξίας είχαν 
έντονη επιθυμία να αποδείξουν στους καθηγητές τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν και αφετέρου 
έντονη ανάγκη για επιβράβευση και αυτοεπιβεβαίωσή τους για την επιτυχή διεκπεραίωση των 
εργασιών που τους ανατέθηκαν. Ειδικότερα στο θέμα της αυτοεκτίμησης συνάγεται ότι η συμμετοχή 
τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα συνέβαλε στο να βελτιωθεί η εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους. 
Ωστόσο, οι περισσότεροι παραδέχτηκαν ότι η αυτοεκτίμηση είναι απόρροια πολλών παραγόντων. 
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Όμως  διαφάνηκε ότι σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η συνεχής  επιβράβευση που δέχτηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργάστηκαν στενά. Αυτό βέβαια συνιστά και ένα ενδιαφέρον 
συμπέρασμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς προκύπτει η συνεχής ανάγκη επιβράβευσης 
που μπορεί να εξασφαλίσει τη θετική εικόνα του εαυτού ορισμένων ατόμων.  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν οι απαντήσεις των μαθητών που αφορούσαν στο γραμματισμό 
και στη γενικότερη επίδραση που είχαν οι άτυπες μορφές μάθησης που εφαρμόστηκαν κατά τη 
διάρκεια των προγραμμάτων. Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων εξέφρασαν την άποψη ότι τα 
προγράμματα Erasmus+ -αξιοποιώντας άτυπες μορφές μάθησης ως επί το πλείστον για την 
υλοποίησή τους-  έχουν συμβάλει στο γραμματισμό τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. 
Υπάρχει ωστόσο μια λεπτή διαφορά. Η επίδραση αυτή παρατηρείται και είναι εφικτή, όταν η 
συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα γίνεται με ελεύθερη βούληση. Η παρατήρηση αυτή 
παρατίθεται, γιατί σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων ο θετικός αντίκτυπος δεν είναι 
εφικτός και επιτεύξιμος, όταν υπάρχει άρνηση και προκατάληψη για τις άτυπες μορφές μάθησης και 
για την αξία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων γενικότερα. Από τις απαντήσεις τους διαφαίνεται ότι 
οι μη εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί εκφράζουν υπερβολικές επιφυλάξεις για τη συμβολή των άτυπων 
μορφών μάθησης στους μαθητές. Οι μαθητές όμως, όπως και οι καθηγητές που  συνειδητά 
εμπλέκονται,  έχουν εν τέλει πολλές πιθανότητες να αξιοποιήσουν θετικά τις δοθείσες ευκαιρίες. Γι 
αυτούς λοιπόν γίνεται ο λόγος και διαφαίνεται ότι βελτιώνονται σε  ορισμένα είδη γραμματισμού. 
Χωρίς αμφιβολία ο γλωσσικός και ο ψηφιακός γραμματισμός βρίσκονται στην πρώτη θέση. Όπως 
παραδέχτηκαν και οι ερωτώμενοι, οι άτυπες μορφές μάθησης ενισχύουν το γραμματισμό γενικότερα 
από την άποψη ότι δίνουν νέες ευκαιρίες και κίνητρα στους εμπλεκόμενους να συνειδητοποιήσουν 
την σημασία των ψηφιακών μέσων αλλά και τις δεξιότητες που καλείται να διαθέτει κανείς για να 
θεωρείται εγγράμματος στις μέρες μας. Ούτε οι άτυπες μορφές μάθησης ούτε τα προγράμματα 
Erasmus εξασφαλίζουν αυτόματα το γραμματισμό. Αυξάνουν όμως κατά πολύ τις πιθανότητες να 
συνειδητοποιήσει κανείς την έννοια του εγγράμματου πολίτη και να επιδοθεί με ζήλο σε αυτό. 
Δεδομένου λοιπόν ότι ένας μεγάλος αριθμός δράσεων προϋποθέτει αξιοποίηση ή παραγωγή 
πολυτροπικών κειμένων και χρήση ψηφιακών μέσων, δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία στους 
εμπλεκόμενους να εξοικειωθούν με αυτά και να πειραματιστούν  με νέα εργαλεία. Κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει με το γλωσσικό γραμματισμό και τον ξενόγλωσσο επίσης, καθώς είτε η προσέγγιση είτε 
η παραγωγή κειμενικών ειδών που δεν είναι ξεκομμένα από την καθημερινή ζωή, αυξάνει την 
απόκριση των μαθητών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του πολυγραμματισμού. 

Και παρόλο που δεν αποτελούσε το κύριο ερευνητικό ερώτημα η επίδραση των άτυπων 
μορφών μάθησης στο γραμματισμό των εκπαιδευτικών, συνάγεται από τις απαντήσεις των 
ερωτώμενων ότι οι άτυπες μορφές μάθησης επηρεάζουν εξίσου και το γραμματισμό των 
εκπαιδευτικών με την προϋπόθεση πάντα της υπάρχουσας διάθεσης για ουσιαστική ενασχόληση με 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σημαντικό όμως σημείο που επισημάνθηκε από όλους είναι και η 
επίδραση που έχουν αυτές οι μορφές μάθησης στη διαμόρφωση μιας άλλης, πιο ανοιχτής και πιο 
ευέλικτης  αντίληψης για την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. 

Υπήρξαν τέλος  πολύ αποθαρρυντικές οι απαντήσεις για τη στάση των μη εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών στις άτυπες μορφές μάθησης. Όλοι οι ερωτώμενοι, ανεξαιρέτως, αναφέρθηκαν και 
σχολίασαν την άρνηση με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι, την προκατάληψη και την αμφισβήτηση 
των άτυπων μορφών μάθησης, όταν αυτές εφαρμόζονται στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος 
αλλά για τις ανάγκες ενός Erasmus. Η άρνηση σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον ισχυρισμό των μη 
εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών  για διάσπαση της συνοχής του ωρολογίου προγράμματος και της 
τάξης κάθε φορά που πρέπει να εφαρμοστεί μια τέτοια δράση για τις ανάγκες ενός προγράμματος. 
Πολύ χαρακτηριστικά, κάποιοι θεωρούν  χαμένο διδακτικό χρόνο, το χρόνο που αφιερώνεται σε 
άτυπες μορφές μάθησης, φτάνοντας στο σημείο να αμφισβητούν την αξία και των μορφών αυτών 
μάθησης αλλά και τη συμβολή των μαθητών στο παραγόμενο της δράσης, ισχυριζόμενοι ότι πολλά 
γίνονται και ολοκληρώνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εξασφαλιστούν  
τα απαιτούμενα standards που απαιτεί το σχέδιο. Με λίγα λόγια η αρνητική στάση που κάποιοι 
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εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν για τα ευρωπαϊκά προγράμματα συμπαρασύρει και τις άτυπες μορφές 
μάθησης, πολύ δε περισσότερο  όταν αυτές σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus. 

3. Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα πλαίσια της σχολικής 

εκπαίδευσης μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο που συμβάλλει στην επίτευξη στόχων που με την 
παραδοσιακή διδασκαλία φαντάζουν δυσκολότεροι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάθηση δεν 
συνίσταται μόνο στη γνώση, γίνεται αντιληπτό ότι οι αλλαγές σε δεξιότητες, στάσεις, αξίες και 
συναισθήματα είναι πιο εύκολα επιτεύξιμες μέσα από άτυπες μορφές μάθησης, δεδομένου ότι σ αυτή 
την περίπτωση δε μιλά κανείς για παθητική απόκτηση γνώσεων αλλά για μια δυναμική και συνεχή 
διαδικασία που ξεπερνά το ιεραρχημένο, δομημένο και οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Συνυπολογίζοντας δε και τις συζητήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την 
αποτελεσματικότητα της τυπικής μάθησης, δε θα ήταν άνευ αξίας η παρότρυνση των εκπαιδευτικών 
μονάδων να επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή αν αυτό καθίσταται 
ανέφικτο, τουλάχιστον να προτρέπονται οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώνουν άτυπες μορφές μάθησης 
στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μέσο επίτευξης της πολύπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας 
των μαθητών. 
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

 
Καρκανίδης Παναγιώτης 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

Περίληψη  
Η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο είναι ένα 

θέμα με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες πλέον προσανατολιζονται σε 
ένα σχολείο που θα δίνει τη δυνατότητα συνεκπαίδευσης των παιδιών τυπικής ανάπτυξης με αυτά 
της μη τυπικής,  με σκοπό την ίση κοινωνική ένταξη όλων των παιδιών. Σκοπός της παρούσας 
έρευνας είναι να εξετάσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 112 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 29 άντρες (Μ.Ο.=25,9%) και 83 γυναίκες (Μ.Ο.=74,1%), 
όπου 91 ήταν εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής (Μ.Ο.=81,3%) και 21 Ειδικής Αγωγής (Μ.Ο.=18,8%). 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο κι ή ηλικία δεν επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών, 
ενώ η επιμόρφωση κι η εμπειρία στην επαφή τις επηρεάζουν. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας 
είναι ότι οι στάσεις και οι νοοτροπίες των εκπαιδευτικών είναι πρώτιστης σημασίας για την επιτυχή 
ενσωμάτωσή των μαθητών. 

 
Λέξεις κλειδιά: Σχολική ενσωμάτωση, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στάσεις 

εκπαιδευτικών 

1. Εισαγωγή 
Εδώ και λίγες δεκαετίες τονίζεται ολοένα και περισσότερο η ισότιμη και συμμετοχική 

εκπαίδευση όλων των παιδιών, παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες (Ε.Ε.Α. στο εξής), στο γενικό σχολείο. Έτσι, αρκετές χώρες, ειδικά της Ευρώπης και της 
Αμερικής, έχουν υιοθετήσει πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης των παιδιών με Ε.Ε.Α. στο γενικό 
σχολείο. Στη σύγχρονη κοινωνία, η εκπαίδευση και η κοινωνικοποίηση των αναπήρων ατόμων και 
των ατόμων με Ε.Ε.Α. αποτελεί πρόκληση, ώστε να ενταχθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της κοινωνίας (Clark, Dyson, Milward & Robson, 1999).  

Σε έναν ευρύτερο ορισμό, ενσωμάτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά με 
αναπηρίες φοιτούν στις κανονικές σχολικές τάξεις  της γειτονιάς τους, στις τάξεις δηλαδή που θα 
φοιτούσαν κανονικά, αν δεν είχαν αναπηρία και διαθέτοντας στην παροχή τους τις απαραίτητες 
υπηρεσίες και την κατάλληλη υποστήριξη (Rafferty, Boettcher & Griffin, 2001). Ο όρος «σχολική 
ενσωμάτωση» αναφέρεται στην πρακτική που το σχολείο, η κοινότητα και η κυβέρνηση ενός τόπου 
αποδέχονται τα άτομα με Ε.Ε.Α. ως ενεργά μέλη, τα αναγνωρίζουν και τα αξιοποιούν. Για αυτό και 
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για να είναι αποτελεσματική αυτή η πρακτική, πρέπει σε όλους να δίνεται η δυνατότητα να 
αναπτύσσονται στο μέγιστο δυνατό, να έχουνε ίσα δικαιώματα, να είναι αποδεκτοί από το κοινωνικό 
σύνολο (Farrell, 2004). Τα βασικά στοιχεία της σχολικής ενσωμάτωσης είναι η φυσική παρουσία, ο 
βαθμός δηλαδή κατά τον οποίο οι μαθητές με Ε.Ε.Α. είναι εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν τις 
τάξεις του γενικού σχολείου κι όχι κάποιου ειδικού εκπαιδευτικού πλαισίου, η αποδοχή, αποδοχή 
των μαθητών με Ε.Ε.Α., όχι μόνο από τους συμμαθητές του και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από 
τους γονείς των άλλων μαθητών, και κατ’ επέκταση, και της κοινωνίας, η συμμετοχή, η ισότιμη 
δηλαδή εμπλοκή όλων των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες και η επίδοση, η αύξηση δηλαδή 
της θετικής άποψης των μαθητών για τον εαυτό τους (Farrell, 2006· Farrell & Ainscow, 2002· 
Kalambouka, Nelson & Boyle, 2007). 

Οι πεποιθήσεις και οι νοοτροπίες των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία 
των πρακτικών  ενσωμάτωσης, διότι ενδέχεται να επηρεάσουν τη δέσμευσή τους για την εφαρμογή 
τους (Norwich, 1994). Για αυτό και πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τη 
σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών και των στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α. Γενικά, οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών 
σχετικά με την ενσωμάτωση, μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες οι οποίοι, από 
πολλές απόψεις, συνδέονται. Στις περισσότερες έρευνες φαίνεται ότι, οι στάσεις των εκπαιδευτικών 
επηρεάζονται  από τη σοβαρότητα  και τη φύση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν οι 
μαθητές και λιγότερο από μεταβλητές που σχετίζονται με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 
(Avramidis & Norwich, 2002). Γενικά, παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί, αν και είναι θετικοί ως 
προς την έννοια της ενσωμάτωσης, απέχουν πολύ από την αποδοχή  μιας πλήρους ενσωμάτωσης της 
ειδικής εκπαίδευσης στη γενική (Scruggs & Mastropieri, 1996). Πολλές από τις έρευνες που έχουν 
ασχοληθεί με μεταβλητές που επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών, έχουν ασχοληθεί και με 
το φύλο, την ηλικία, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση ατόμων με 
Ε.Ε.Α., με τη συχνότητα επαφής που έχουν με μαθητές με Ε.Ε.Α. 

Σχετικά με το φύλο, οι έρευνες φαίνεται να είναι διφορούμενες. Από τη μία υπάρχουν έρευνες 
που δείχνουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο θετικές στην ενσωμάτωση μαθητών 
με Ε.Ε.Α. Σε έρευνα που έκαναν οι  Alghazo και Naggar Gaad (2004) σε 152 εκπαιδευτικούς (64 
άντρες, 88 γυναίκες), βρήκαν ότι οι γυναίκες έχουν πιο θετική στάση σχετικά μη την ενσωμάτωση 
μαθητών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο. Αντίθετα, υπάρχουν κι αρκετές έρευνες που δε βρίσκουν 
καμία σημαντική διαφορά στις απόψεις γυναικών και αντρών. Σε έρευνα που έκανε ο Beh-Pajooh 
(1992) σε 74 καθηγητές πανεπιστημίων (38 γυναίκες, 36 άντρες) δε σημειώθηκαν διαφορές στις 
απόψεις αντρών και γυναικών σχετικά με τις απόψεις τους. Επίσης,  οι Leyser, Kapperman και Keller 
(1994) σε έρευνα που έκαναν σε 3.639 δασκάλους (868 άντρες, 2.134 γυναίκες) σε 6 χώρες δεν 
παρατήρησαν σημαντικές διαφορές στις απόψεις των αντρών έναντι των γυναικών δασκάλων. Σε 
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο, το φύλο δε φαίνεται να επηρεάζει την 
άποψή τους (Panteliadu 1994· Panteliadu & Lampropoulou, 1997). 

Όσον αφορά την ηλικία, έχει παρατηρηθεί ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί έχουν πιο θετική 
στάση σχετικά με την ενσωμάτωση, αντίθετα με τους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι 
συνήθως έχουν λιγότερο θετική άποψη για την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α. (Berryman, 1989· 
Center & Ward, 1987· Clough & Lindsay, 1991 · Leyser et al. 1994). Για παράδειγμα, στην έρευνα 
των Leyser και συνεργατών (1994), οι εκπαιδευτικοί είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες ανάλογα με την 
ηλικία τους, όπου παρατηρήθηκε ότι η ομάδα των νεότερων εκπαιδευτικών ήταν αυτό με τη 
θετικότερη στάση σχετικά με την ενσωμάτωση και η τρίτη ομάδα των μεγαλύτερων εκπαιδευτικών 
τη λιγότερο θετική. Στην Ελλάδα η ηλικία είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την εκπαιδευτική πείρα 
όπου οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί σε ηλικία έχουν, συνήθως, και μεγαλύτερη εκπαιδευτική πείρα. 
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Panteliadu και Lampropoulou (1997), σε 377 εκπαιδευτικούς της 
κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, βρήκαν ότι  η ηλικία παίζει ρόλο στην άποψη των 
εκπαιδευτικών, όπου φάνηκε ότι όσο μεγαλύτεροι ήταν οι εκπαιδευτικοί, άρα και πιο έμπειροι, τόσο 
πιο αρνητική ήταν η στάση τους σχετικά με την ενσωμάτωση.  
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Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα άτομα με Ε.Ε.Α. ενισχύει 
τις θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση (Avramidis, Bayliss & Burden, 
2000). Στην ερευνά τους οι Leyser και συνεργάτες (1994), χώρισαν τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες 
ανάλογα την επιμόρφωση τους σχετικά με θέματα ειδικής αγωγής από καθόλου έως αυτούς που είχαν 
πάρα πολύ επιμόρφωση και βρήκαν ότι όσο περισσότερη σχετική εκπαίδευση είχαν λάβει τόσο 
περισσότερο θετική στάση είχαν σχετικά με την ενσωμάτωση. Παρόμοια, κι άλλες έρευνες έχουν 
βρει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν σπουδές ή έχουν επιμορφωθεί σε θέματα ατόμων με αναπηρίες, 
είναι πιο θετικοί στην έννοια της ενσωμάτωσης, σε σχέση με εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 
(Avramidis & Kalyva, 2007· Batsiou, Bebetsos, Panteli, & Antoniou, 2008· Janney, Snekk, Beers, & 
Raynes, 1995· Lifshitz, Glaubman & Issawi, 2004· Shimman, 1990). Όσον αφορά στην Ελλάδα, σε 
έρευνα που έκαναν οι Avramidis και Kalyva (2007), σε 155 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της Βόρειας Ελλάδας, βρήκαν σημαντική διαφορά στη στάση των εκπαιδευτικών που 
είχαν λάβει επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής έναντι των εκπαιδευτικών που δεν είχαν, με τους 
πρώτους να έχουν σημαντικά πιο θετική στάση στην ενσωμάτωση. 

Η εμπειρία στην επαφή, εφόσον είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, με άτομα με Ε.Ε.Α., παίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση 
(Leyser & Lessen, 1985). Σε πολλές έρευνες που έχουν γίνει, έχει βρεθει οτι η συχνή επαφή των 
εκπαιδευτικών με άτομα με Ε.Ε.Α., λειτουργεί θετικά στο να σχηματίσουν θετικότερη άποψη και 
στάση απέναντι στην ενσωμάτωση (Avramidis & Kalyva, 2007· Batsiou et al., 2008· Everington, 
Stevens, & Winters 1999,  Kalyva, Gojkovic & Tsakiris, 2007). 

Για να είναι επιτυχής η εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής ενσωμάτωσης στα σχολεία, 
χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά να είναι θετικοί σε αυτό. Για αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει αντιλήψεις που έχουν οι 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, σχετικά με την ενσωμάτωση 
μαθητών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι πιθανές διαφορές που προκύπτουν 
στις απόψεις τους σχετικά με την ενσωμάτωση βάσει του φύλου, της ηλικίας, της επιμόρφωσης και 
της εμπειρίας επαφής τους με μαθητές με Ε.Ε.Α. Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις που ελέγχτηκαν ήταν, 
αν οι εκπαιδευτικοί γενικά θα έχουν θετική στάση σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α., 
ότι το φύλο δε θα επηρεάζει την άποψη τους, ενώ, αντίθετα,  η ηλικία και η επιμόρφωση και εμπειρία 
επαφής τους θα την επηρεάζει.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

2.1.1 Συμμετέχοντες 
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 112 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 29 άντρες 

(Μ.Ο.=25,9%) και 83 γυναίκες (Μ.Ο.=74,1%) (Τ.Α.=0,44) εκ των οποίων οι 39 ηλικίας 20-30 ετών 
(Μ.Ο.= 34,8%), οι 30 ηλικίας 31-40 ετών (Μ.Ο.= 26,8%) και οι 43 ηλικίας 41 ετών και άνω (Μ.Ο.= 
38,4%) (Τ.Α.=0,86). Οι 91 εξ αυτών είναι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (Μ.Ο. =81,3%) και οι 21 
ειδικής αγωγής (Μ.Ο. 18,8%) (Τ.Α.=0,39). Στην πλειονότητα τους είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο. 
=61,6%, Τ.Α.=0,7) και είναι δάσκαλοι (Μ.Ο.61,6%, Τ.Α.=2,33). 

2.1.2 Ερευνητικά εργαλεία  
Για την καταγραφή των απόψεων των απόψεων των εκπαιδευτικών, χρησιμοποιήθηκε η 

μετάφραση του πολυπαραγοντικού ερωτηματολογίου "The Multidimensional Attitudes toward 
Inclusive Education Scale – MATIES" Mahat (2008), που καταγράφει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α. Πρόκειται για εργαλείο αυτοαναφοράς, το οποίο 
αποτελείται από 18 προτάσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 3 υποκλίμακες (6 προτάσεις σε κάθε 
υποκλίμακα): γνωστική, συναισθηματική, συμπεριφοριστική. Οι απαντήσεις στο εργαλείο αυτό 
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αξιολογούνται με τη βοήθεια πεντάβαθμης κλίμακας τύπου Likert  (1: Διαφωνώ απόλυτα - 5 
συμφωνώ απόλυτα). Οι δείκτες αξιοπιστίας Cronbach Alpha για κάθε κλίμακα του συγκεκριμένου 
εργαλείου βρέθηκαν να είναι: για τη γνωστική 0,77, για τη συναισθηματική 0,78 και για την 
συμπεριφοριστική 0,91. Οι αντίστοιχοι δείκτες αξιοπιστίας στην παρούσα έρευνα κυμαίνονται για 
τη γνωστική 0,69, για τη συναισθηματική 0,72 και για τη συμπεριφορική 0,79. Η συνολική 
βαθμολογία που μπορούσε να συγκεντρωθεί βάσει του ερωτηματολογίου ήταν οι 90 βαθμοί, με τους 
εκπαιδευτικούς να είναι απόλυτα σύμφωνοι με την έννοια της ενσωμάτωσης και μέσο όρο το 45, 
όπου τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί με ουδέτερη άποψη. 

Για το σκοπό της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε κι ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών 
χαρακτηριστικών που περιγράφει το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την ειδικότητα, 
τη σχέση εργασίας και το μορφωτικό επίπεδο.  

2.1.3 Διαδικασία 
 Προκειμένου να γίνει η συλλογή των δεδομένων, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Ο 

ερευνητής έφτιαξε τα ερωτηματολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και τα έστειλε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
ζητήθηκε από τους διευθυντές των σχολείων να τα στείλουν στους εκπαιδευτικούς ευθύνης τους.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Για να εξεταστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με 

Ε.Ε.Α στο γενικό σχολείο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, διενεργήθηκε σύγκριση μονού 
δείγματος (One Sample t-test), με τιμή σύγκρισης 45, που αντιπροσωπεύει την ουδέτερη στάση. Ο 
Πίνακας 1 παρουσιάζει το μέσο όρο (Μ.Ο.), την τυπική απόκλιση (Τ.Α.), τη διαφορά του Μ.Ο. με 
το γενικό πληθυσμό και τη συνάφεια. 

 

Πινακας 1. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α  

(Test Value = 45) 

 
 Ν Μ.Ο. Τ.Α. T P 
Εκπαιδευτικοί 12 71,85 9,59 29,66 0,00** 
*p<0,01       

 
Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να έχουν γενικά θετική στάση σχετικά 

με την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α. t (112) = 29.66, p=0.00 
Προκειμένου να εξεταστούν οι πιθανές διαφορές μεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και των 

απόψεων τους σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο, διενεργήθηκε 
σύγκριση μέσω όρων ανεξάρτητων δειγμάτων (t-test). Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τους μέσους όρους 
(Μ.Ο), τις τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α), τη διαφορά των Μ.Ο. και τη συνάφεια των απαντήσεων των 
συμμετεχόντων. 

 

Πίνακας 2. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α ανάλογα με το φύλο 

 
Φύλο Ν Μ.Ο. Τ.Α. T P 
Άντρας 29 69,72 9,78 -1,39 0,166 Γυναίκα 89 72,59 9,46 
*p<0,05       
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του φύλου των 
εκπαιδευτικών και των απόψεών τους για την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο 
(t(110)= -1,39, p=0,166 > 0,05).  

Για να εξεταστούν οι πιθανές διαφορές μεταξύ της ηλικίας των εκπαιδευτικών και των 
απόψεων τους σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο, διενεργήθηκε 
ανάλυση διακύμανσης (One-Way Anova) . Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τους μέσους όρους (Μ.Ο.), τις 
τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) και τη συνάφεια των απαντήσεων των συμμετεχόντων. 

 

Πίνακας 3. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α ανάλογα με την ηλικία 

 
Ηλικία Ν Μ.Ο. Τ.Α. F P 
20-30 39 73,74 9,72 

1,499 0,228 31-40 30 71,90 9,44 
41+ 43 70,09 9,43 
*p<0,05       

 
Σχετικά με την ηλικία, οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες, όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 3, και  δε φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών 
που είναι νεότεροι σε σχέση με αυτούς που βρίσκοτναι σε μεγαλύτερη ηλικία, γεγονός που δεν 
επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση (F(110)= 1.499, p=0,228 >0,05). 

Για να εξεταστούν οι πιθανές διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (Γ.Α.) 
σε σχέση με αυτές των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Ε.Α.), άρα και της συχνότητας επαφής, αλλά 
και της επιμόρφωσης σχετικά με θέματα μαθητών με Ε.Ε.Α., διενεργήθηκε σύγκριση μέσω όρων 
ανεξάρτητων δειγμάτων (t-test). Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τους Μέσους όρους (Μ.Ο.), τις τυπικές 
αποκλίσεις, τη διαφορά των Μ.Ο. και τη συνάφεια των απαντήσεων των συμμετεχόντων. 

 

Πίνακας 4. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Γ.Α. και Ε.Α. σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α 

 Ν Μ.Ο. Τ.Α. T P 
Γενικής Αγωγής 91 70,84 9,54 -2,35 0,021* Ειδικής Αγωγής 21 76,19 8,70 
*p<0,05       

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (Μ.Ο.=70,84, Τ.Α.=9,54)  

φαίνεται, σύμφωνα με τη δήλωσή τους, να είναι πιο θετικοί σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών 
με Ε.Ε.Α στο γενικό σχολείο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (Μ.Ο.=76,19, 
Τ.Α.=8,70) (t=-2,35, p=0,021 < 0,05). 

2.3 Συζήτηση 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο.  
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν 

γενικά θετική στάση απέναντι στην έννοια της ενσωμάτωσης. Ειδικότερα, θετικότερη στάση έδειξαν 
στη συμπεριφοριστική υποκλίμακα όπου, με τη σωστή υποστήριξη, η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών δηλώνει πρόθυμη να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών και το φυσικό περιβάλλον 
και να υιοθετήσει πρακτικές ενσωμάτωσης των μαθητών, ενώ η λιγότερο θετική στάση 
παρατηρήθηκε στη συναισθηματική υποκλίμακα, όπου οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής εκφράζουν 
τις ανησυχίες τους για το αν μπορούν να ενσωματώσουν μαθητές με Ε.Ε.Α. με επιτυχία, ανεξάρτητα 
από τη βαρύτητα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους. Αυτή η αντιφατική συμπεριφορά, 
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μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η εκπαίδευση μαθητών με 
Ε.Ε.Α. που φοιτούν στο γενικό σχολείο, γίνεται κατά κύριο λόγο στα τμήματα ένταξης ή με το θεσμό 
της παράλληλης στήριξης, ενώ η εκπαίδευση μαθητών με βαριές Ε.Ε.Α. γίνεται σε ειδικά σχολεία 
(Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). 

Τα ερευνητικά μας δεδομένα κατέδειξαν ότι το φύλο δεν φαίνεται να  επηρεάζει τη στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντι στην ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α. Σε παρόμοια αποτελέσματα έχουν 
καταλήξει κι άλλοι ερευνητές (Beh-Pajooh, 1992· Leyser et al., 1994), αλλά και προηγούμενες 
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ελληνικά σχολεία (Panteliadu 1994, Panteliadu & 
Lampropoulou, 1997). Yπάρχουν και έρευνες που δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν θετικότερη στάση 
απέναντι στην ενσωμάτωση (Alghazo & Naggar Gaad, 2004), για αυτό και προτείνεται περαιτέρω 
μελλοντική έρευνα, ώστε να διερευνηθεί αν ο παράγοντας φύλο, επηρεάζει τη στάση των 
εκπαιδευτικών.  

Όσον αφορά την ηλικία, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν επιβεβαιώνουν την αρχική μας 
υπόθεση, καθώς δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές, αν και φαίνεται ότι υπάρχει η τάση, όσο 
μεγαλώνουν οι εκπαιδευτικοί να έχουν και λιγότερο θετική άποψη σχετικά με την ενσωμάτωση. 
Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δεν έρχονται 
συχνά σε επαφή κατά την επαγγελματική τους καριέρα με μαθητές με σοβαρές Ε.Ε.Α., κι, επίσης, 
στα γενικά σχολεία, τους μαθητές με Ε.Ε.Α, τούς αναλαμβάνουν κυρίως τα τμήματα ένταξης ή έχουν 
(ποιοι έχουν? άλλαξε το υποκείμενο) παράλληλη στήριξη μέσα στην τάξη, με αποτέλεσμα να μην 
τους δημιουργούνται αρνητικές απόψεις. Παρ'όλ'αυτα, προτείνεται μελλοντική έρευνα, μιας και τα 
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έρχονται σε αντίθεση με την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία 
(Berryman, 1989· Center & Ward, 1987· Clough & Lindsay, 1991· Leyser et al., 1994· Panteliadu & 
Lamropoulou 1997). 

Σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν 
σημαντικά θετικότερη στάση σχετικά με την ενσωμάτωση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής 
αγωγής. Αυτό οφείλεται στο ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, από τη μία, έχουν λάβει την 
κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση σχετικά με θέματα μαθητών με Ε.Ε.Α., γεγονός που οι 
έρευνες έχουν δείξει ότι ενισχύει τις θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση 
(Avramidis et al., 2000). Ακόμη, έρχονται συχνά σε επαφή με μαθητές με Ε.Ε.Α., γεγονός που, 
επίσης, δημιουργεί θετικές στάσεις (Avramidis & Kalyva, 2007· Batsiou et al., 2008· Everington et 
al. 1999· Kalyva et al., 2007). 

3. Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συνάδουν, ως επί των πλείστων, με τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών που έχουν γίνει στον διεθνή και ελλαδικό χώρο, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση μαθητών με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο είναι 
θετικές και επηρεάζονται από την επιμόρφωση που έχουν λάβει σχετικά σε θέματα ειδικής αγωγής 
αλλά και την εμπειρία που έχουν στην επαφή τους με μαθητές με Ε.Ε.Α. (Avramidis et al., 2000· 
Batsiou et al., 2008· Kalyva et al. 2007· Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). Ωστόσο, δε διαπιστώθηκε 
ότι η ηλικία επηρεάζει τη στάση τους, όπως είχε υποτεθεί αρχικά, γεγονός που δε συνάδει με τα 
αποτελέσματα των ερευνών (Panteliadu & Lamropoulou 1997).  

3.1 Περιορισμοί & Προτάσεις  
Στην παρούσα έρευνα υπήρξαν και περιορισμοί που αξίζει να αναφερθούν. Ένας περιορισμός 

αυτής της έρευνας αφορά στο ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση διερευνήθηκαν 
μέσω ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί οι αποκλίσεις 
από την πραγματικότητα που οφείλονται στη συνειδητή η μη πρόθεση των συμμετεχόντων να 
εξωραΐζουν την εικόνα που δίνουν με τις απαντήσεις τους. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί, ότι κατά 
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τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου και την επεξεργασία των απαντήσεων, έγινε προσπάθεια να 
περιοριστούν, κατά το δυνατόν, τέτοια φαινόμενα.  

Σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να διερευνηθεί η συσχέτιση της ηλικίας και της στάσης 
των εκπαιδευτικών απέναντι στην ενσωμάτωση, μιας και στην παρούσα έρευνα τα αποτελέσματα 
έρχονται σε αντίθεση με άλλες έρευνες. 

Τέλος, σε άλλη έρευνα, θα μπορούσε να διερευνηθεί η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 
στην ενσωμάτωση πριν και μετά την επιμόρφωσή τους σε θέματα σχετικά με μαθητές με Ε.Ε.Α. 
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Περίληψη 
Έρευνες έχουν δείξει ότι η εμπιστοσύνη και η εμπλοκή των εργαζομένων εξαρτώνται από τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις στην εργασία, περισσότερο από τα οικονομικά τους κίνητρα. Το 
θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι η θεωρία του Birtchnell σύμφωνα με την οποία κάθε 
άνθρωπος σχετίζεσαι με τους άλλους βάσει οκτώ διαστάσεων.  

Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης των οκτώ διαστάσεων των 
διαπροσωπικών σχέσεων στην εργασιακή ευημερία και την ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας 
και κοινωνικής φροντίδας από την εργασία τους. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
έντυπα και ηλεκτρονικά. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο πιο αρνητικές ήταν οι σχέσεις των εργαζομένων με τους 
συναδέλφους και τον προϊστάμενο/διευθυντή τους από τη διάσταση της «απόστασης» (δηλ. ήταν 
αποστασιοποιημένοι και απόμακροι), τόσο υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία 
βίωναν, αλλά λιγότερη εργασιακή ευημερία. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ανάγκη 
παρεμβάσεων βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων στην εργασία, με σημαντικά ενδεχομένως 
οφέλη για τον εργαζόμενο και τον φορέα.  

 
Λέξεις κλειδιά: διαπροσωπικές σχέσεις, ικανοποίηση από την εργασία, εργασιακή ευημερία. 

1. Εισαγωγή 
Ο άνθρωπος ανέκαθεν είχε την ανάγκη να αλληλεπιδρά με άλλους, δηλαδή, να επικοινωνεί και 

να συνάπτει σχέσεις μαζί τους. Διάφορες επιστήμες όπως η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία και η 
Ανθρωπολογία έχουν ορίσει τις αλληλεπιδράσεις αυτές ως ενέργειες ενός προσώπου, οι οποίες 
επιδρούν σε εκείνες ενός άλλου ατόμου (Τύρη, 2015). Ο όρος διαπροσωπικές σχέσεις αναφέρεται σε 
όλες τις σχέσεις, που αναπτύσσονται και συντηρούνται, με τη συναίνεση τουλάχιστον δύο 
ανθρώπων, στην οικογένεια, την εργασία κ.α. (Καλλίνη, 2013). Ιδιαίτερα, στο χώρο εργασίας, οι 
σχέσεις, χαρακτηρίζονται από την καλή ενδο-επιχειρησιακή/ενδο-οργανωσιακή επικοινωνία 
(Καρατολίου, 2015), τα όρια στην επαγγελματική σχέση (Πουλόπουλος & Τσιμπουκλή, 2016) και 
τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, χωρίς διακρίσεις (Καραγιώργου, 2019). 

Ο Μάρκοβιτς (2011) υποστηρίζει ότι όσο περισσότερα θετικά συναισθήματα βιώνει ένας 
εργαζόμενος στην εργασία του, τόσο υψηλότερα τα επίπεδα της εργασιακής του ευημερίας. Στην 
έρευνα της Νασιουτζίκη (2018) για την εργασιακή ευημερία σε 62 εργαζόμενους πολιτιστικών 
οργανισμών βρέθηκε ότι η στήριξη που λαμβάνουν από τα κοινωνικά δίκτυα στην εργασία 
συμβάλλει στο θετικό κλίμα συνεργασίας, τη βίωση θετικών συναισθημάτων και την αυξημένη 
εργασιακή ευημερία. Αντίστοιχα, η Χριστόφα (2018) βρήκε ότι όσο πιο θετικό είναι το κλίμα 
συνεργασίας σε έναν οργανισμό, τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία βιώνουν οι 
εργαζόμενοι. Παράλληλα, στις έρευνες των Βασιλείου και συν. (2015) και Δαμασκηνού (2019) για 
τις διαπροσωπικές σχέσεις νοσηλευτών και εργαζομένων σε ΟΤΑ, έδειξαν ότι οι καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις συμβάλλουν στην αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία. 

Επομένως, γίνεται φανερό ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν μέρος της 
εργασιακής ευημερίας, διαδραματίζοντας πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας υγιούς 
συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων με συναδέλφους και τη διοίκηση (Κοΐνης & Σαρίδη, 2014), 
ενώ, συμβάλλουν στην αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία, αναπτύσσοντας το αίσθημα του 
ανήκειν που βελτιώνει τα επίπεδα αφοσίωσης και ενδιαφέροντος των εργαζομένων (Κάντας,1995. 
Καζαμία, 2015). 

1.1 Η θεωρία των διαπροσωπικών σχέσεων του Birtchnell 
Τον τρόπο δημιουργίας σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων πραγματεύεται η θεωρία του Birtchnell 

που υποστηρίζει ότι στόχος των ανθρώπων είναι να επιτύχουν επιθυμητές σχέσεις (καταστάσεις του 
σχετίζεσθαι). Σύμφωνα με τον Birtchnell (1990, 1993/1996, 1994, 1997) υπάρχουν τέσσερα είδη 
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σχέσεων, που αναπαρίστανται σε έναν κάθετο και έναν οριζόντιο άξονα που τέμνονται μεταξύ τους. 
Στον κάθετο άξονα αποτυπώνονται οι σχέσεις εξουσίας: Στον πάνω πόλο βρίσκεται η «Θέση 
Ισχύος», η οποία υποδηλώνει την ηγετική τάση του ανθρώπου στις σχέσεις του, την καθοδήγηση και 
την αρχηγία, ενώ στον κάτω πόλο βρίσκεται η «Θέση Αδυναμίας», η οποία αφορά την αποδοχή της 
εξουσίας και την αναζήτηση συμβουλών. Στον δεξί πόλο του οριζόντιου άξονα βρίσκεται η 
«Εγγύτητα» (π.χ. αγάπη, φιλία και συνεργασία), ενώ στον αριστερό, η «Απόσταση» (π.χ. 
απομάκρυνση και οριοθέτηση του προσωπικού χώρου). Αυτός ο άξονας αποτυπώνει πόσο κοντινές 
ή απόμακρες είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.  

Η «ευπροσαρμοστικότητα» αναφέρεται στην ικανότητά του ανθρώπου να αλλάζει τον τρόπο 
που σχετίζεται, ανάλογα με το άτομο που αλληλεπιδρά και τις καταστάσεις που βιώνει (πχ ένας 
εργαζόμενος σχετίζεται από θέση αδυναμίας με τον προϊστάμενο/διευθυντή του και από θέση ισχύος 
με τα παιδιά του). Από την άλλη, ο μη ευπροσάρμοστος άνθρωπος, λόγω ελλιπών δεξιοτήτων, 
περιορίζεται στον τύπο σχέσης που ήδη γνωρίζει και δυσκολεύεται να τροποποιεί την συμπεριφορά 
του όταν συναναστρέφεται με διαφορετικούς ανθρώπους. Όταν δύο άνθρωποι σχετίζονται από τους 
αντίθετους πόλους του κάθετου άξονα η σχέση είναι ικανοποιητική, και λειτουργική και για τους 
δύο, καθώς ο ένας επιθυμεί να καθοδηγεί και ο άλλος να καθοδηγείται. Αντίθετα, όταν σχετίζονται 
από τους αντίθετους πόλους του οριζόντιου άξονα η σχέση δεν είναι συμβατή, καθώς ο ένας θέλει 
απόσταση, ενώ ο άλλος εγγύτητα, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση. 

Η προσθήκη τεσσάρων ενδιάμεσων πόλων (βλ. Σχήμα 1), δημιουργεί μία οκτάγωνη διάταξη. 
Η «Εγγύτητα από θέση ισχύος» (ΕΘΙ) αναφέρεται στην φροντίδα, την προστασία και την 
υποστηρικτική συμπεριφορά (π.χ. σχέση των γονέων με τα παιδιά τους), ενώ η «Απόσταση από θέση 
ισχύος» (ΑΘΙ) σε συμπεριφορές όπως η οργάνωση, η καθοδήγηση, ο έλεγχος, η επιβολή κανόνων 
και η κριτική (πχ σχέση ενός αυστηρού και απόμακρου προϊστάμενου/διευθυντή με τους υπαλλήλους 
του). Η «Εγγύτητα από θέση αδυναμίας» (ΕΘΑ) υποδηλώνει την αποδοχή και αναζήτηση φροντίδας, 
συμβουλών, καθοδήγησης και υποστήριξης από άλλους (π.χ. η σχέση του παιδιού με τους γονείς 
του), ενώ η «Απόσταση από θέση αδυναμίας» (ΑΘΑ) την υπακοή, το συμβιβασμό, το σεβασμό και 
τη συμμόρφωση (π.χ. η σχέση του υπαλλήλου προς τον απόμακρο προϊστάμενό του). Η γραφική 
αναπαράσταση όλων των πόλων δημιουργεί το Διαπροσωπικό Οκτάγωνο (Interpersonal Octagon), 
που προσδιορίζει ποσοτικά και ποιοτικά τις ανθρώπινες σχέσεις (Birtchnell, 1993/1996). 

 
 

 
Σχήμα 1. Οι οκτώ διαστάσεις των διαπροσωπικών σχέσεων (ή του σχετίζεσθαι) σύμφωνα με τη 

θεωρία του Birtchnell (1993/1996). 
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Σύμφωνα με τον Birtchnell κανένας τύπος σχέσης δεν είναι σημαντικότερος ή προτιμότερος 
των άλλων, καθώς κάθε πόλος περιλαμβάνει τόσο θετικές όσο και αρνητικές σχέσεις. (βλ. Σχήμα 2 
και 3, αντίστοιχα).  

 
Σχήμα 2. Παραδείγματα θετικών τύπων του σχετίζεσθαι 

 

 
Σχήμα 3. Παραδείγματα αρνητικών τύπων του σχετίζεσθαι 

 

2. Μεθοδολογία της έρευνας 
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες υγείας (Νοσοκομεία, 

Κέντρα Υγείας) και κοινωνικής φροντίδας (ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) με έδρα το Ηράκλειο 
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Κρήτης. Οι ερευνητές δημιούργησαν το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Google 
Forms (σύνδεσμος: shorturl.at/stBVY). Η έρευνα διήρκησε περίπου τρεις μήνες.   

2.1 Σκοπός-Ερευνητικές Υποθέσεις 
Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης των διαπροσωπικών σχέσεων στην 

εργασιακή ευημερία και την ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας από 
την εργασία τους. Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι:  

 Τα ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν για την αξιολόγηση των διαπροσωπικών σχέσεων 
των εργαζομένων με τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο/διευθυντή τους θα είναι 
αξιόπιστα, καθώς βασίστηκαν σε προηγούμενο αξιόπιστο ερωτηματολόγιο (PROQ).  

 Οι εργαζόμενοι του δείγματός θα έχουν μέτρια αρνητικές σχέσεις με τους συναδέλφους και 
τον προϊστάμενο/διευθυντή τους και υψηλά επίπεδα εργασιακής ευημερίας.  

 Οι σχέσεις με τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο/διευθυντή επιδρούν στην εργασιακή 
ευημερία των εργαζομένων και την ικανοποίηση τους από την εργασία.  

2.2 Δείγμα 
Στην μελέτη συμμετείχαν 256 εργαζόμενοι στον τομέα υγείας και κοινωνικής φροντίδας, 

ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και μορφωτικού επιπέδου. Από αυτούς οι 65 ήταν άντρες (25,5%) και 
οι 190 γυναίκες (75,4%). Η πλειοψηφία τους ήταν ηλικίας άνω των 41 ετών (66,5%), κυρίως έγγαμοι 
(58,1%), με το 61,7% αυτών να έχει 1-2 παιδιά. Επίσης, οι συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 
(62,2%), ενώ, αρκετοί είχαν αποφοιτήσει από ανώτερες επαγγελματικές σχολές 2ετούς φοίτησης 
όπως τα ΙΕΚ (18,5%). Οι ειδικότητες τους ήταν ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (81,1%) και λοιπό 
επιστημονικό προσωπικό όπως Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι και Επισκέπτες υγείας (18,6%), 
με την πλειονότητα αυτών να εργάζεται υπό δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς (90,6%). Οι 
περισσότεροι συμμετέχοντες εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας (90,4%), με περισσότερα από 10 
χρόνια προϋπηρεσίας στην ίδια υπηρεσία (56,3%) και σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (68,4%). Η 
διαμονή αυτών ήταν κατά κύριο λόγο σε αστικούς οικισμούς (93,6%). (Βλ. Πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1. Δημογραφικές πληροφορίες 

 

ΦΥΛΟ % ΗΛΙΚΙΑ % 
Άνδρας 25,5 21-40 33,5 
Γυναίκα 74,5 41+ 66,5 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΑΙΔΙΑ  
Άγαμος/-η / Συμβίωση 28,5 Ναι 71,3 
Έγγαμος/-η 58,1 Όχι 28,7 
Διάσταση / Διαζύγιο / Χηρεία / Άλλο 13,4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  0 28,2 
Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείυο 7,5 1-2 61,7 
Ανώτερη 18,5 ≥3 10,1 
Ανώτατη 62,2 ΔΙΑΜΟΝΗ  
Μεταπτυχιακές Σπουδές 11,8 Αστικός οικισμός 93,6 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ  Αγροτικός οικισμός 6,4 
Δημόσιος Υπάλληλος 90,6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
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Ιδιωτικός Υπάλληλος 5,1 Ιατρός 17,8 
Ελεύθερος Επαγγελματίας 0,8 Νοσηλευτές/ Β. Νοσηλευτών 63,3 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ % Κοινωνικός Λειτουργός 5,2 
Υγείας  90,4 Λοιποί Επαγγ. υγείας / Άλλες ειδικότ. 13,4 
Κοινωνικής Φροντίδας  9,6 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΜΗ  % 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  < 3 έτη 25,1 
Αορίστου χρόνου 68,4 4-10 έτη  18,6 
Ορισμένου χρόνου 31,6 >10 έτη 56,3 

 

2.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία, για την αξιολόγηση των 

διαπροσωπικών σχέσεων (PROQ), της εργασιακής ευημερίας (Workplace PERMA profiler) και της 
ικανοποίησης από την εργασία (Minessota Satisfaction Questionnaire-MSQ). 

H σύντομη έκδοση του ερωτηματολογίου τύπων του σχετίζεσθαι ενός ατόμου με τους άλλους 
(PROQ3; Birtchnell, Hammond, Horn, De Jong & Kalaitzaki, 2013), αξιολογεί τους αρνητικούς 
τύπους σχέσεων ενός ατόμου με τους άλλους γενικά, σύμφωνα με την θεωρία του Διαπροσωπικού 
Οκταγώνου. Το PROQ3, αποτελείται από 48 στοιχεία/προτάσεις, κατανεμημένα σε οκτώ 
υποκλίμακες, που αντιπροσωπεύουν τις οκτώ θέσεις του Οκταγώνου του Birtchnell (Birtchnell, 
1993/1996). Οι προτάσεις του PROQ3 τροποποιήθηκαν, προκειμένου να αξιολογήσουν τους 
αρνητικούς τύπους σχέσεων του εργαζομένου με τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο/διευθυντή 
του. Οι απαντήσεις δίνονται σε μια 4/βάθμια κλίμακα (1=Σχεδόν πάντα αλήθεια, 2=Αρκετές φορές 
αλήθεια, 3=Μερικές φορές αλήθεια και 4=Σπάνια αλήθεια) και η μέγιστη βαθμολογία ανά 
υποκλίμακα είναι το 15, και ολόκληρου του ερωτηματολογίου το 120. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι:  

 «Μου αρέσει να είμαι αυτός/ή που έχει τον έλεγχο» (ΟΘΙ), 
 «Βασίζομαι υπερβολικά σ' αυτούς/αυτόν» (ΕΘΙ),  
 «Συνηθίζω να δένομαι πολύ μαζί τους/του και είναι δύσκολο να αποστασιοποιηθώ» (ΟΕ), 
 «Ανησυχώ μήπως με απορρίψουν/ει στη δουλειά» (ΕΘΑ), 
 «Το προτιμώ όταν κάποιος άλλος έχει τον έλεγχο» (ΟΘΑ), 
 «Σε μια αντιπαράθεση είμαι αυτός που κάνει πίσω» (ΑΘΑ), 
 «Αποφεύγω το συναισθηματικό δέσιμο μαζί τους/του» (ΟΑ) και 
 «Συνηθίζω, σ' αυτούς που με προσβάλλουν να τους το ανταποδίδω» (ΑΘΙ). 

Το Workplace PERMA Profiler (Butler & Kern, 2016) αφορά στην αξιολόγηση των πέντε 
πυλώνων της ευημερίας (δηλ. θετικά συναισθήματα, δέσμευση, σχέσεις, νόημα τα επιτεύγματα) μαζί 
με τα αρνητικά συναισθήματα και την υγεία. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 23 
ερωτήσεις, με απαντήσεις σε 5/βάθμια κλίμακα.  Εκδεικτικές ερωτήσεις είναι: «Πόσο συχνά νιώθετε 
χαρούμενος/ ή στο χώρο εργασίας;» και «Πόσο συχνά θεωρείτε ότι λαμβάνετε βοήθεια και 
υποστήριξη από τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας, όταν τη χρειάζεστε;». Η συνολική 
βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου κάθε υποκλίμακας. 

Το MSQ σχεδιάστηκε για να μετράει την ικανοποίηση ενός εργαζομένου από την εργασία του 
(Weiss, Davis, England & Lofquist, 1967). Αποτελείται από 20 ερωτήσεις, με απαντήσεις σε 
5/βάθμια κλίμακα (1=Πολύ ικανοποιημένος, 2=Ικανοποιημένος, 3=Ούτε ικανοποιημένος/ούτε 
δυσαρεστημένος, 4=Δυσαρεστημένος και 5=Πολύ δυσαρεστημένος). Εκδεικτικές ερωτήσεις είναι: 
«Πόσο ικανοποιημένος/η νιώθετε σχετικά με τη δυνατότητα να είστε ανεξάρτητος/η» και «Πόσο 
ικανοποιημένος/η νιώθετε σχετικά με την ευκαιρία να χρησιμοποιείτε τα προσόντα σας». Το 
άθροισμα των απαντήσεων δίνει τη συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου. 
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3. Αποτελέσματα 
 Τα ερωτηματολόγια για τις σχέσεις των εργαζομένων με τους συναδέλφους και τους 

προϊσταμένους/διευθυντές στο σύνολό τους είχαν ικανοποιητική αξιοπιστία (,832 και ,840, 
αντίστοιχα). Οι δείκτες αξιοπιστίας για τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου των σχέσεων με τους 
συναδέλφους κυμάνθηκαν από ,331 έως ,773 για και για τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου των 
σχέσεων με τους προϊσταμένους/διευθυντές από ,385 έως ,752. Η υποκλίμακα ΕΘΙ είχε την πιο 
υψηλή τιμή και η ΟΕ την πιο χαμηλή και για τα δύο ερωτηματολόγια. 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την αξιολόγηση των 
σχέσεων των εργαζομένων με τους συναδέλφους τους και τον προϊστάμενο/διευθυντή τους. 
Σύμφωνα με τους μέσους όρους, οι εργαζόμενοι είχαν μέτρια αρνητικές σχέσεις με τους 
συναδέλφους τους και τον προϊστάμενο/διευθυντή τους, ενώ η υποκλίμακα Εγγύτητα από Θέση 
Ισχύος (ΕΘΙ) είχε την πιο υψηλή τιμή (άρα παρουσιάζονται οι πιο αρνητικές σχέσεις σε αυτή τη 
θέση/διάσταση) και η Ουδέτερη Εγγύτητα (ΟΕ) την πιο χαμηλή (άρα παρουσιάζονται οι λιγότερο 
αρνητικές σχέσεις σε αυτή τη θέση/διάσταση) και για τα δύο ερωτηματολόγια. Η διαφορά των μέσων 
όρων μεταξύ των δύο ερωτηματολογίων ήταν στατιστικά σημαντική με τους εργαζόμενους να έχουν 
πιο αρνητικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους από ό,τι με τον προϊστάμενο/διευθυντή από ΟΘΙ 
και πιο αρνητικές σχέσεις με τον προϊστάμενο/διευθυντή από ό,τι με τους συναδέλφους από ΕΘΙ και 
ΟΑ. 

 

Πίνακας 2. Διαφορά των Μ.Ο. της αξιολόγησης των σχέσεων των εργαζομένων με τους συναδέλφους 
τους και με τον προϊστάμενο/διευθυντή τους 

 

PROQ3 
Σχέσεις με 
συναδέλφους 

Σχέσεις με 
προϊστάμενο/διευθυντή 

 
t-test 

 
p 

M.O. T.A. M.O. T.A.   
ΟΘΙ 7,49 3,17 6,90 3,12 3,084 ,002 
ΕΘΙ 9,84 3,81 10,42 3,79 -1,998 ,047 
ΟΕ 6,62 2,91 6,41 2,93 ,807 ,420 
ΕΘΑ 5,42 3,52 5,23 3,35 ,272 ,786 
ΟΘΑ 6,94 3,16 7,14 3,15 -1,356 ,176 
ΑΘΑ 6,89 2,96 6,66 3,16 ,854 ,394 
ΟΑ 6,59 3,25 7,08 3,38 -3,204 ,002 
ΑΘΙ 7,85 3,54 7,49 3,71 1,575 ,117 
Συνολική βαθμολογία 57,51 16,24 57,00 16,41 ,239 ,811 

Σημείωση: M.O.= Μέσος όρος. Τ.Α.=Τυπική απόκλιση. Το Εύρος των τιμών για τις υποκλίμακες είναι από 0-15, ενώ, για το 
σύνολο του ερωτηματολογίου είναι από 0-120. 

 

 Αντίστοιχοι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται για την εργασιακή ευημερία 
των εργαζομένων, με υψηλούς Μ.Ο. σε όλες τις υποκλίμακες, εκτός της υποκλίμακας «Αρνητικά 
Συναισθήματα» που είχε μεσαίες τιμές. Άρα, οι εργαζόμενοι είχαν σχετικά υψηλά επίπεδα 
εργασιακής ευημερίας (Βλ. Πίνακα 5). 

 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τις υποκλίμακες αξιολόγησης της εργασιακής 
ευημερίας (PERMA Profiler). 
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 M.O. T.A. Εύρος τιμών 
Θετικά Συναισθήματα 13,61 3,61 4-20 
Εργασιακή Δέσμευση 10,92 2,32 3-15 
Εργασιακές Σχέσεις 10,66 2,24 3-15 
Νόημα και Σκοπός 11,15 2,29 3-15 
Επίτευξη 11,13 3,47 3-15 
Αρνητικά Συναισθήματα 10,62 3,28 4-20 
Υγεία 10,88 2,46 3-15 

 

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων, με μεταβλητές πρόβλεψης 
τις οκτώ υποκλίμακες αξιολόγησης των σχέσεων με τους συναδέλφους και τον 
προϊστάμενο/διευθυντή και εξαρτημένη μεταβλητή την κλίμακα ικανοποίησης από την εργασία 
(MSQ) και τις υποκλίμακες της εργασιακής ευημερίας. 

  

Πίνακας 4. Αποτελέσματα παλινδρομήσεων. 
 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 

Μεταβλητές 
πρόβλεψης 

Προσαρμοσμένο 
R square 

 
F 

Μη 
κανονικοποιημένοι 
συντελεστές 
παλινδρόμησης (B) 

 
t 

 
p 

MSQ 
ΟΑ (Π) ,056 8,221 ,962 3,896 ,000 
ΟΘΑ (Π) ,072  -,639 -2,475 ,014 
ΕΘΑ (Σ) ,085  ,483 2,053 ,041 

Θετικά  
Συναισθήματα  

ΟΑ (Σ) ,052 10,661 -,235 -3,055 ,003 
ΕΘΙ (Σ) ,093  ,197 3,251 ,001 
ΕΘΑ (Σ) ,111  -,168 -2,367 ,019 

Εργασιακή  
Δέσμευση 

ΟΑ (Π) ,073 10,671 -,140 -2,535 ,012 
ΑΘΙ (Σ) ,095  ,126 3,006 ,003 
ΟΑ (Σ) ,111  -,131 -2,239 ,026 

Εργασιακές  
Σχέσεις 

ΕΘΙ (Σ) ,051 11,643 ,164 4,406 ,000 
ΟΑ (Σ) ,104  -,146 -3,209 ,002 
ΟΘΑ (Σ) ,121  -,110 -2,321 ,021 

Νόημα και  
Σκοπός 

ΕΘΙ (Π) ,027 5,512 ,105 2,753 ,006 
ΑΘΙ (Σ) ,045  ,192 3,573 ,000 
ΑΘΙ (Π) ,060  -,106 -2,126 ,035 
ΟΑ (Σ) ,072  -,095 -2,000 ,047 

Επίτευξη ΕΘΑ (Σ) ,023 6,349 -,167 -2,529 ,012 
ΕΘΙ (Σ) ,044  ,147 2,452 ,015 

Αρνητικά 
Συναισθήματα 

ΕΘΑ (Π) ,048 9,459 ,168 2,480 ,014 
ΟΕ (Π) ,068  ,189 2,419 ,016 

Υγεία 

ΕΘΑ (Σ) ,059 8,122 -,157 -2,759 ,006 
ΟΘΙ (Σ) ,084  ,127 2,421 ,016 
ΕΘΑ (Π) ,097  -,158 -2,676 ,008 
ΟΑ (Π) ,109  ,101 2,008 ,046 

Σημείωση: Σ=συνάδελφοι, Π=προϊστάμενος/διευθυντής 
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Στον παραπάνω πίνακα, το R square δείχνει ότι το 8,5% της διακύμανσης της ικανοποίησης 
από την εργασία μπορεί να προβλεφθεί από τις μεταβλητές ΟΑ (σχέσεις με τον 
προϊστάμενο/διευθυντή), ΟΘΑ (σχέσεις με τον προϊστάμενο/διευθυντή) και ΕΘΑ (σχέσεις με τους 
συναδέλφους). Οι κανονικοποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης δείχνουν κατά ποσό αυξάνεται η 
εξαρτημένη μεταβλητή που θα μπορούσε να προβλεφθεί με την αύξηση 1 μονάδας των μεταβλητών 
πρόβλεψης. Για την μεταβλητή ΟΑ (σχέσεις με τον προϊστάμενο/διευθυντή), ο συντελεστής είναι 
στατιστικά σημαντικός (t=3,896, p<.000), γεγονός το οποίο δείχνει ότι για κάθε αύξηση 1 μονάδας 
στην ΟΑ(Π) μπορεί να προβλεφθεί αύξηση ,056 στην ικανοποίηση από την εργασία. Επομένως, oι 
διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσουν οι εργαζόμενοι με συναδέλφους και τον 
προϊστάμενο/διευθυντή τους επηρεάζουν (έστω σε μικρό βαθμό) την εργασιακή τους ευημερία 
(Workplace PERMA Profiler) και την ικανοποίηση τους από την εργασία (MSQ).  

4. Συζήτηση 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν τις σχέσεις των εργαζομένων με τους 

συναδέλφους και τον προϊστάμενο/διευθυντή τους, καθώς και τον τρόπο που αυτές επιδρούν στην 
εργασιακή τους ευημερία και την ικανοποίηση από την εργασία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 
Ερωτηματολόγιο των Τύπων του Σχετίζεσθαι του εργαζόμενου με τους συναδέλφους του και το 
αντίστοιχο για τις σχέσεις του εργαζομένου με τον προϊστάμενο/διευθυντή είχαν ικανοποιητική 
αξιοπιστία, αφού αποτελούν προσαρμογές του Ερωτηματολογίου των Τύπων του Σχετίζεσθαι ενός 
Ατόμου με τους άλλους (Person's Relating to Others Questionnaire-PROQ). Όλες οι υποκλίμακες 
του PROQ3 έχει βρεθεί να έχουν ικανοποιητική αξιοπιστία, με την ΕΘΙ να έχει την υψηλότερη και 
τις ΑΘΑ και ΑΘΙ τη χαμηλότερη (Hammond, 2016), ενώ τα δύο προσαρμοσμένα ερωτηματολόγια 
παρουσίασαν μέτρια αξιοπιστία στις υποκλίμακες ΑΘΑ (για τις σχέσεις με συναδέλφους) και ΟΘΙ 
(για τις σχέσεις με προϊστάμενο/διευθυντή), υψηλή στην ΕΘΙ και χαμηλή στην ΟΕ (τόσο για τις 
σχέσεις με συναδέλφους, όσο και για τις σχέσεις με τον προϊστάμενο/διευθυντή). 

Βρέθηκε ότι οι εργαζόμενοι έχουν μέτρια αρνητικές σχέσεις με τους συναδέλφους και τους 
προϊσταμένους/διευθυντές τους. Ωστόσο, σχετικά υψηλές τιμές -δηλαδή περισσότερο αρνητικές 
σχέσεις- είχαν με τους συναδέφους και τους προϊσταμένους/διευθυντές από τις τρεις διαστάσεις της 
Θέσης Ισχύος (ΕΘΙ, ΑΘΙ και ΟΘΙ). Δηλαδή οι εργαζόμενοι έχουν δυσκολίες να αλληλεπιδράσουν 
θετικά από τις θέσεις αυτές, γεγονός που δείχνει ότι έχουν κυριαρχική, εκφοβιστική και περιοριστική 
συμπεριφορά, αντί για συμπεριφορά καθοδήγησης, συμβουλευτική/υποστήριξης και παροχής 
βοήθειας (θετικές σχέσεις από τρεις διαστάσεις της Θέσης Ισχύος).  

Πιο αρνητικές σχέσεις παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι με τους συναδέλφους τους από ό,τι με 
τους προϊσταμένους/διευθυντές τους από «Ουδέτερη Θέση Ισχύος», δηλαδή, οι σχέσεις τους 
χαρακτηρίζονται από προσβολές, συμπεριφορές καταστολής και κυριαρχίας. Επίσης έχουν πιο 
αρνητικές σχέσεις με τους προϊσταμένους/διευθυντές τους από ό,τι με τους συναδέλφους τους από 
«Εγγύτητα από Θέση Ισχύος», δηλαδή, έχουν αυταρχικές, περιοριστικές και παρεμβατικές 
συμπεριφορές και από «Ουδέτερη Απόσταση» που δηλώνουν απόσταση και καχυποψία. Φαίνεται 
ότι οι εργαζόμενοι του δείγματός μας έχουν δυσκολίες να αλληλεπιδράσουν με τους 
προϊσταμένους/διευθυντές τους στον οριζόντιο άξονα, τόσο από τη θέση της εγγύτητας, όσο και από 
τη θέση της απόστασης. Η Πομάκη (2007) έχει βρει ότι το στυλ ηγεσίας των 
προϊστάμενων/διευθυντών επηρεάζει τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων μαζί τους, 
το οποίο ενδεχομένως συμβάλλει στην εμφάνιση συμπεριφορών κτητικότητας και καχυποψίας 
Παρόμοιες δυσκολίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του δείγματός μας με τους 
συναδέλφους τους, στους οποίους προσπαθούν να κυριαρχίσουν. Οι Marinho et al. (2016) βρήκαν 
ότι οι αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις, ανάμεσα σε συναδέλφους, προκύπτουν από την έλλειψη 
κατανόησης, αλληλεπίδρασης και αλληλοϋποστήριξης, που ενδεχομένως πηγάζουν από 
συμπεριφορές κυριαρχίας, προσβολών, περιορισμών και απομόνωσης. 
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Οι εργαζόμενοι του δείγματός μας βρέθηκε να έχουν υψηλά επίπεδα εργασιακής ευημερίας, 
γεγονός το οποίο ήταν αναμενόμενο δεδομένων των όχι ιδιαίτερα αρνητικών διαπροσωπικών 
σχέσεων στον χώρο εργασίας τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις στο 
χώρο εργασίας συνδέονται στενά με την εργασιακή ευημερία των εργαζομένων (Gu, 2014). 

Τέλος βρέθηκε ότι όσο πιο αρνητικές είναι οι σχέσεις των εργαζομένων με τους συναδέλφους 
και τον προϊστάμενο/ διευθυντή τους από «Ουδέτερη Απόσταση» (-ΟΑ- απομόνωση, καχυποψία), 
τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση βιώνουν από την εργασία τους. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει το παραπάνω 
επιχείρημα ότι οι εργαζόμενοι έχουν δυσκολία ή και απροθυμία να σχετίζονται στον οριζόντιο άξονα με τον προϊστάμενο/ διευθυντή τους και γι’ αυτό 
ίσως προτιμούν σχέσεις ξεκάθαρα στον κάθετο άξονα και όσον αφορά στον οριζόντιο να σχετίζονται από απόσταση, παρότι πολλοί 
ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζουν την 
ευημερία των εργαζομένων (Κάλτση, 2013) και την ικανοποίηση τους από την εργασία (Βασιλείου 
και συν., 2015. Δαμασκηνού, 2019). 

4.1 Περιορισμοί 
Η παρούσα έρευνα έχει ορισμένους περιορισμούς. Ένας από αυτούς είναι η ανομοιογένεια και 

ο μικρός αριθμός του δείγματος, συγκριτικά με το πλήθος των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας που εργάζονται στην Κρήτη. Επίσης, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 
αποτελείται από γυναίκες, άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εργαζόμενους σε υπηρεσίες 
υγείας, η γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας βάσει φύλου, μόρφωσης ή χώρου εργασίας 
καθίσταται αδύνατη. Παράλληλα, καθώς το δείγμα προέρχεται αποκλειστικά από το Ν.Ηρακλείου, 
καθίσταται αδύνατη η γενίκευση των αποτελεσμάτων στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα ή ακόμα και σε επίπεδο Κρήτης, καθώς το δείγμα δεν ήταν 
αντιπροσωπευτικό. Επίσης θα έπρεπε να ελεγχτεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
των μεθόδων συλλογής δεδομένων (έντυπη και ηλεκτρονική), καθώς πιθανόν να αποδίδουν 
διαφορετικά αποτελέσματα.  

Παρά τους περιορισμούς, τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω 
έρευνας των συγκεκριμένων διαστάσεων των διαπροσωπικών σχέσεων των εργαζομένων στην 
εργασιακή ευημερία και ικανοποίησή τους από την εργασία, όπως και την υλοποίηση παρεμβάσεων 
για τη βελτίωση των διαπροσωπικών ελλειμάτων των εργαζομένων με όφελος για τους ίδιους και 
την υπηρεσία. 
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ΠΡΟΣΕΓΓIΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ EΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΚΡIΣΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚA ΕΡΓΑΛΕIΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡIΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ 

 
Κουσερή Γεωργία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ20 
 PhD στη Διδακτική της Ιστορίας  

 
Γιανναράς Ματθαίος 
Εκπαιδευτικός ΠΕ80 

Med στις Επιστήμες Αγωγής  
 

Περίληψη  
Οι διαστάσεις της οικονομικής κρίσης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο ήταν το αντικείμενο 

διεπιστημονικής προσέγγισης που διεξήχθη με 15 μαθητές32 Γ’ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2018-
19. Σκοπός της δράσης αυτής ήταν να διερευνηθεί η αξιοποίηση θεωρητικών απόψεων από τον χώρο 
της ιστορικής εκπαίδευσης, όπως και θεωριών από τον χώρο της οικονομίας. Για την εφαρμογή του 
σεναρίου ακολουθήθηκαν τρία στάδια. Αρχικά, οι μαθητές διερεύνησαν το θέμα της οικονομικής 
κρίσης του 1929 στην Αμερική και του 1931 στην Ελλάδα (στάδιο α΄). Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι 
απαντήσεις των μαθητών (στάδιο β΄). Οι απόψεις τους παρουσιάστηκαν στην από κοινού 
επεξεργασία του θέματος με τη συνδιδασκαλία τους μαθήματος Αρχές Οικονομικής θεωρίας, του 
μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας (στάδιο γ΄). Στην αξιολόγηση της δράσης αναδείχθηκε το 
γεγονός ότι όταν η διδασκαλία εντάσσεται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο, βοηθά τους μαθητές στην 
απόκτηση γνώσης αλλά και στην έκφραση πιο σύνθετων συλλογισμών.  

 
Λέξεις κλειδιά: οικονομική κρίση, ιστορική σκέψη, κρατικός παρεμβατισμός, 

διεπιστημονικότητα. 

1. Εισαγωγή: Διεπιστημονικότητα στην εννοιολογική προσέγγιση του φαινομένου της 
οικονομικής κρίσης 

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί εφαρμόστηκε στο πλαίσιο διεπιστημονικής διδασκαλίας 
στα μαθήματα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας και των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας 
προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄Λυκείου. Σκοπός της δράσης ήταν να 
πραγματοποιηθεί μια απόπειρα διδακτικής προσέγγισης του ζητήματος της οικονομικής κρίσης 
αξιοποιώντας ταυτόχρονα εννοιολογικά εργαλεία της Ιστορίας και της Οικονομίας. Το σενάριο 
δράσης στηρίχθηκε σε σύγχρονες θεωρητικές απόψεις τόσο από τον χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης 
όσο και από τον χώρο της επιστήμης της οικονομίας. 

Μεταξύ άλλων σύγχρονων προσεγγίσεων της ιστορικής εκπαίδευσης, η «επιστημονική 
προσέγγιση» (disciplinary approach) επιλέχθηκε ως ένα γόνιμο θεωρητικό πλαίσιο για το 
περιεχόμενο και τη μορφή των ιστορικών ερωτημάτων που μπορούν να διατυπώνουν εκπαιδευτικοί 
και μαθητές με στόχο την κριτική διερεύνηση της οικονομικής κρίσης. Η εξοικείωση των μαθητών 
με την «επιστημονική προσέγγιση» της Ιστορίας υπονοεί ότι οι μαθητές χρειάζεται να αναπτύξουν 
δεξιότητες που αφορούν στην ιστορική έρευνα, όπως η διερεύνηση, η ανάλυση και η ερμηνεία 
ιστορικών πηγών για τις οποίες έχουν θέσει οι ίδιοι ιστορικά ερωτήματα (Asbby  Edwards, 2010). 
Βασικά εργαλειά της ιστορικης́ σκέψης είναι οι «δευτέρου βαθμού» (second order concepts) η ́
«επιστημονικές» έννοιες (disciplinary concepts), οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη των 
ερμηνευτικών ισχυρισμών (Seixas & Morton, 2013). Χωρίς αυτές τις έννοιες δεν είναι δυνατό να 

                                                
32 Ο όρος μαθητές αναφέρεται και για τα δύο φύλα για λόγους συντομίας 
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κατανοηθεί το πώς δημιουργείται η Ιστοριά (Ashby, Lee & Shemilt, 2005). Οι έννοιες «πρώτου 
βαθμού» αναφέρονται στο περιεχόμενο της Ιστορίας ενώ οι έννοιες «δευτέρου βαθμού» εξηγούν τα 
γεγονότα κατά τη διαδικασία της ιστορικής διερεύνησης του παρελθόντος (Lee, 2005, 2011) και 
οδηγούν στην ανάπτυξη των ερμηνευτικών ισχυρισμών και, κατά συνέπεια, στην έκφραση της 
ιστορικής σκέψης (Κουσερή, 2019). Στο παρόν εγχείρημα αξιοποιήθηκαν ιστορικές πηγές (Ashby, 
2011, 2017) που βοήθησαν τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες «πρώτου βαθμού» αλλά και 
ερευνητικά εργαλεία που εστίασαν στη διερεύνηση των εννοιών «αίτια», «συνέπειες» και «αλλαγή» 
της οικονομικής κρίσης στον χρόνο. 

Οι σύγχρονες θεωρίες στον χώρο της επιστήμης της Οικονομίας μπορεί να κατηγοριοποιούνται 
σε τρεις σχολές (κλασικές οικονομικές, δομικές, μαρξιστικές). Υπάρχουν πολλές δομικές θεωρίες –
πιο γνωστή από τις οποίες η κεϋνσιανή αλλά και η σχολή των θεσμικών οικονομικών– που τονίζουν 
τον ρόλο της υποκατανάλωσης και την υπερεπένδυσης (οικονομική φούσκα). Ο John Maynard 
Keynes (1883-1946) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους του 20ου αιώνα ο 
οποίος υποστήριξε ως αναγκαία την κυβερνητική παρέμβαση για τη διαμόρφωση ισορροπίας στην 
απασχόληση του εργατικού δυναμικού. Υποστηρίξε, επίσης, ότι σε μια ανεπτυγμένη οικονομία, 
καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, της παραγωγής και της 
απασχόλησης αποτελεί η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Η ζήτηση όμως, κατά τον Keynes (Keynes, 
1936), μπορεί να αυξηθεί κυρίως μέσω μιας επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, με στόχο την 
ενίσχυση των καταναλωτικών δαπανών. Η πολιτική αυτή, σε συνδυασμό με μια νομισματική 
πολιτική χαμηλών επιτοκίων, μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της οριακής αποδοτικότητας του 
κεφαλαίου και άνθηση της ιδιωτικής επενδυτικής δραστηριότητας (Κώττη, 1999). Το κράτος σε ρόλο 
εργοδότη είναι βασικό σημείο της κεϋνσιανής θεωρίας. Τον ρόλο αυτό ανάλεαβε ο Franklin D. 
Roosevelt με το το New Deal με σκοπό να αντιμετωπίσει την ανεργία. Πιο συγκεκριμένα, ο Roosevelt 
έδωσε εντολή σε συγκεκριμένους κρατικούς οργανισμούς να προσλάβουν με τον κατώτατο μισθό 
όσους Αμερικανούς πολίτες επιθυμούσαν να εργαστούν σε δημόσια έργα. Περίπου τρία εκατομμύρια 
άνεργοι απορροφήθηκαν με τον τρόπο αυτό (Δουράκης, 2011), πολιτική που χαρακτηρίστηκε από 
πολλούς μελετητές ως στοχευμένη και επιτυχημένη μέθοδος αντιμετώπισης της κρίσης του 1929 με 
χρήση του μοντέλου της λεγόμενης κεϋνσιανής «κοινωνικής δημοκρατίας» (Florida & Jonas, 1991). 
Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες θεωρίες τα εννοιολογικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν σε 
σχέση με την οικονομική θεωρία ήταν αυτά που σχετίζονται με τον νόμο της προσφοράς και ζήτησης 
και τις εκφάνσεις του κρατικού παρεμβατισμού στο φαινόμενο της οικονομικής κρίσης. 

Η πρόταση παράλληλης αξιοποίησης εννοιολογικών εργαλείων από το χώρο της ιστορικής 
εκπαίδευσης μας ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιδαγωγικό αίτημα προώθησης της 
διεπιστημονικότητας. Γιατί όμως επιλέχθηκε μια διεπιστημονική ματιά στο θέμα της οικονομικής 
κρίσης; Στην εποχή της μετανεωτερικότητας την οποία διανύουμε ζητούμενο είναι η καλλιέργεια 
κριτικής σκέψης και η πολυπρισματική θεώρηση της γνώσης, διαδικασίες που επιτυγχάνονται μέσα 
από τη διεπιστημονική προσέγγισή της (Ζαγκότας, Μπίμπα και Φύκαρης, 2019). Ο όρος 
διεπιστημονικότητα αναφέρεται στη θεωρητική αρχή σύμπραξης διαφορετικών επιστημονικών 
κλάδων μια διαδικασία που δεν καταλύει μεν τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσιο οργάνωσης της 
σχολικής γνώσης, αναζητάει όμως τρόπους σύμπραξης, συσχέτισης και εμβάθυνσης του 
περιεχομένου τους (Νικολάου, 2019· Χαλκιαδάκη, 2019). Η διεπιστημονική προσέγγιση προβάλλει 
πολλές δυνατότητες, όπως την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ατομικών και συλλογικών, την ανάπτυξη 
κινήτρων κ.ά. Πρόκειται για «θετική διαδικασία πολυεπίπεδης βιωματικής μάθησης και για τους 
εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές» (Νικολάου, 2019, 34). 

Στην παιδαγωγική η προβληματική γύρω από τον βιωματικό και πολιτικό χαρακτήρα της 
μάθησης είναι παλιά. Ήδη σύμφωνα με τις θέσεις του J. Dewey στις αρχές του αιώνα, η εκπαίδευση 
αποτελεί συνεχή ανοικοδόμηση της εμπειρίας του μαθητή, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην 
ανακατασκευή αυτής της εμπειρίας. Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να εμπεριέχει δραστηριότητες 
που αναδεικνύουν τα προβλήματα της κοινωνίας για να αναπτύξουν την κοινωνική προοπτική του 
μαθητή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην ανάπτυξη 
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της δημοκρατικής κοινωνίας (Bertrand & Valois, 2000). Ωστόσο, το πλαίσιο λειτουργίας του 
ελληνικού σχολείου εξακολουθεί να παραμένει μονοδιάστατο και συντηρητικό, καθώς οι απόψεις 
περί κοινωνικής ευθύνης της εκπαίδευσης δε φαίνεται να βρίσκουν εφαρμογή (Αγγελάκος, 2004). 

2. Κυρίως μέρος: Παρουσίαση διεπιστημονικού παραδείγματος με τη χρήση εννοιολογικών 
εργαλείων 

2.1. Μέθοδος της έρευνας: Σχεδιασμός - Μεθόδευση της διδασκαλίας 
Η διαθεματική πρόταση εφαρμόστηκε σε τμήμα 15 μαθητών της Γ΄ Λυκείου προσανατολισμού 

Οικονομίας και Πληροφορικής κατά το σχολικό έτος 2018-19. Για τη διερεύνηση των ερευνητικών 
ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο δράσης με τρία στάδια, όπως 
παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1): 

 
Πίνακας 1: Στάδια δραστηριοτήτων 

 

Στάδια Δραστηριότητες 

Στάδιο α΄ Ιστορικές πηγές για την οικονομική κρίση του 
1929 (αίτια και συνέπειες, έννοια αλλαγής στο 
χρόνο). 

Στάδιο β΄ Εμβάθυνση σε μακροοικονομικές και 
μικροοικονομικές έννοιες (έννοια προσφοράς 
και ζήτησης, κρατικός παρεμβατισμός). 

Στάδιο γ΄ Αξιοποίηση των απαντήσεων των μαθητών. 
Συζήτηση στη βάση της διεπιστημόνικότητας 
του φαινομένου της οικονομικής κρίσης. 
Αξιολόγηση της δράσης 

 

Διάρθρωση των φάσεων διδασκαλίας 
 

 1ο διδακτικό δίωρο (στάδιο α΄): Η διδασκαλία ξεκίνησε με την ενότητα Η Διεθνής οικονομική 
κρίση και οι συνέπειές της από το βιβλίο της Ιστορίας Γενικής Παιδείας (Κολιόπουλος, 
Σβολόπουλος, Χατζηβασιλείου, Νημάς & Σχολινάη -Χελιώτη, 2007). Στο σχολικό βιβλίο 
δίνεται έμφαση στις επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές) της οικονομικής κρίσης. 
Παρ’ όλα αυτά δεν αναλύονται σε βάθος τα αίτια της οικονομικής κρίσης ούτε και οι 
πρακτικές για την αντιμετώπισή της. Επίσης, δε γίνεται σύνδεση με αντίστοιχα φαινόμενα 
στο παρόν. Για τον σκοπό αυτό οι μαθητές απάντησαν σε φύλλο εργασίας που περιλάμβανε 
ως διαμεσολαβητικά εργαλεία την αξιοποίηση πηγών (το θέμα της οικονομικής κρίσης του 
1929 στην Αμερική και του 1931 στην Ελλάδα και σχετικές ασκήσεις/δραστηριότητες με τις 
προς διερεύνηση έννοιες των αιτιών και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της 
αλλαγής του φαινομένου στον χρόνο.  

 2ο διδακτικό δίωρο (στάδιο β΄): Στη δεύτερη διδακτική ώρα συζητήθηκε η θεωρία της 
ζήτησης και προσφοράς των αγαθών, αλλά και η θεωρία της κρατικής παρέμβασης, η οποία 
αποτελεί την 5η παράγραφο του 5ου κεφαλαίου στο βιβλίο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 
(Λιανός, Παπαβασιλείου & Χατζηανδρέου, 2005, σ. 99-101). Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται, 
εφόσον συνδεθεί με τα ιστορικά γεγονότα, πολύ πιο εύκολα κατανοητή η αναγκαιότητα αλλά 
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και ο μηχανισμός με τον οποίο τα κράτη μπορούν να παρέμβουν στην αγορά (Ζήτηση και 
Προσφορά) θεσπίζοντας κατώτατες τιμές ασφαλείας για την προστασία των παραγωγών και 
κυρίως των αγροτικών προϊόντων αλλά και ορίζοντας ανώτατες τιμές για την προστασία των 
καταναλωτών (τιμές διατίμησης). 

 3ο διδακτικό δίωρο (στάδιο γ΄): Συνδιδασκαλία κατά την οποία ραγματοποιήθηκε συζήτηση 
των απαντήσεων των μαθητών και διατυπώθηκαν συμπεράσματα συμπεράσματα. 
Ακολούθησε αξιολόγηση της δράσης. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2018-19 και συνολικά διήρκεσε 6 διδακτικές ώρες. 

Συνολικά πήραν μέρος 15 μαθητές. 
Επιλέχθηκαν ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία, όπως ερωτήσεις ανοικτού τύπου που 

αφορούσαν στη διερεύνηση των εννοιών από κάθε επιστημονικό χώρο (Ιστορία, Οικονομία) και 
είχαν τη δυνατότητα να συσχετιστούν στο πλαίσιο της διεπιστημονικής δράσης. Τα μεθοδολογικά 
εργαλεία/ ερωτήσεις που αξιοποιήθηκαν σε σχέση με ιστορικές πηγές33 παρουσιάζονται στον 
επόμενο πίνακα (Πίνακας 2). 

 
Πίνακας 2: Μεθοδολογικά εργαλεία/ ερωτήσεις 

 

1. Ποια τα αίτια και οι συνέπιες της οικονομικής ύφεσης του 1930; 
2. Με ποιο τρόπο μπορεί μια πολιτική απόφαση μείωσης της παραγόμενης 

ποσότητας (μείωση προσφοράς) των αγροτικών προϊόντων, να οδηγήσει 
στην αύξηση της τιμής τους στην αγορά; (δείξτε και διαγραμματικά) 

3. Με ποιο τρόπο η αύξηση των μισθών των εργαζομένων σε μια οικονομία, 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής και οικονομική ανάπτυξη; 
(δείξτε και διαγραμματικά) 

4. Η υποβοηθούμενη από το κράτος οικονομική ανάπτυξη, με την 
αποδέσμευση του τραπεζικού συστήματος από τον κανόνα χρυσού 
(δυνατότητα αύξησης της ποσότητας χρήματος στην οικονομία – τύπωμα 
χρήματος), πώς συνδέεται μακροπρόθεσμα με την εμφάνιση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων όπως αυτή, αποτέλεσμα της οποίας είναι η 
οικονομική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας;  

5. Ποια από τα μέτρα που εφάρμοσε ο πρόεδρος Ρούζβελτ, θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν σήμερα με στόχο την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας 
που μαστίζεται από κρίση; 

 
Τα δεδομένα των απαντήσεων των μαθητών αναλύθηκαν ποιοτικά και στη συνέχεια 

παρουσιάζονται περιγραφικά και ερμηνευτικά σε σχέση με το αντίστοιχο ερώτημα που τα παρήγαγε: 
 

 Ποια ήταν τα αίτια της οικονομικής ύφεσης;  
Στην πλειονότητά τους οι μαθητές μελέτησαν τις ιστορικές πηγές και επισήμαναν τα αίτια 
και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Οι περισσότεροι αναφέρθηκαν περιγραφικά στα 
αίτια του φαινομένου και αξιοποιώντας τις ιστορικές πηγές που τους δόθηκε ενώ 4 από τους 

                                                
33 Οι πηγές δεν επισυνάπτονται λόγω του περιοσμένου ορίου λέξεων της δημοσίεσης. Είναι διαθέσιμες από mail των 

συγγραφέων. 
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15 ερμήνευσαν με σύνθετους ερμηνευτικούς συλλογισμούς. Για παράδειγμα, ένας μαθητής 
αναφέρθηκε σε αίτια που μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει σε μικροοικονομικό και 
μακροοικονομικό επίπεδο. Στο μικροοικονομικό επίπεδο εντάσσονται αίτια που προκάλεσαν 
οι μικροκαλλιεργητές αγνοώντας την ύφεση (π.χ. την αύξηση παραγωγής παρά την πτώση 
των τιμών). Στο μακροοικονομικό επίπεδο αναφέρεται στις συνθήκες της οικονομίας του 
Μεσοπολέμου (στις επιπτώσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου με τη Γερμανία να προσπαθεί 
να αποπληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις, τις διεθνείς ροές κεφαλαίου, το πρόβλημα 
ισοτιμίας νομισμάτων και χρυσού, την αδυναμία των τραπεζών να περιορίσουν την κρίση και 
να ελέγξουν την οικονομική πολιτική κάποιων κυβερνήσεων). Ο μαθητής τελειώνει 
σημειώνοντας: «… η οικονομική ύφεση ήταν αποτέλεσμα αλληλοσυνδεόμενων σύνθετων 
παραγόντων, οι οποίοι έγιναν εμφανείς όχι κατά την εμφάνιση αλλά κατά τη διάρκειά της» 
(Μαθητής Α΄). 

 

 Ποιες ήταν οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης;  
Οι μαθητές αναφέρθηκαν στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, όπως στα χρέη και τη 
μείωση παραγωγής βασικών ειδών, την καλπάζουσα ανεργία, τη μείωση της αγοραστικής 
δύναμης των πολιτών, την επίδραση στις χώρες της Ευρώπης με την υποτίμηση των 
νομισμάτων (αλληλεξάρτηση δανεισμού Αμερικής). Έμφαση δόθηκε από κάποιους μαθητές 
στην άνοδο του αυταρχισμού και του φασισμού –με λίγα λόγια επιπτώσεις από το τοπικό στο 
ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο– και τρεις μαθητές αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις στην Ελλάδα 
(υποτίμηση της δραχμής). 

 

 Με ποιο τρόπο μπορεί μια πολιτική απόφαση μείωσης της παραγόμενης ποσότητας 
(μείωση προσφοράς) των αγροτικών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της 
τιμής τους στην αγορά; (δείξτε και διαγραμματικά)  
Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη ότι, όταν οι γνώσεις τους για τις καμπύλες ζήτησης (γραμμική με 
αρνητική κλίση και γενικό τύπο συνάρτησης Qd = α + βP) και προσφοράς (γραμμική με 
θετική κλίση και γενικό τύπο συνάρτησης Qs = γ + δP) συνδυαστούν, όταν δηλαδή εξισωθούν 
οι συναρτήσεις, τότε μπορούμε να προσδιορίσουμε με βάση το σημείο τομής των δύο 
καμπυλών την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας ενός προϊόντος στην αγορά. Επίσης, 
γνωρίζουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης και της 
προσφοράς, που, όταν μεταβληθούν –και με βάση την αντίστοιχη θεωρία– μετατοπίζουν τις 
αντίστοιχες καμπύλες τις οποίες επηρεάζουν είτε δεξιά (αυξάνοντάς τες) είτε αριστερά 
(μειώνοντάς τες). Η πλειοψηφία των μαθητών εντόπισε αποτελεσματικά τις συνέπειες μιας 
μείωσης της προσφοράς στην τιμή και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς του αγαθού. 
Στηριζόμενοι στις γνώσεις τους από το 5ο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου των Αρχών 
Οικονομικής Θεωρίας, διαπίστωσαν και αποτύπωσαν, λεκτικά και διαγραμματικά, την 
αύξηση της τιμής των προϊόντων στην αγορά λόγω της μείωσης της προσφερόμενης 
ποσότητας. Αλγεβρικά η μεταβολή αυτή απεικονίζεται με μετατόπιση της καμπύλης 
προσφοράς αριστερά. Αυτή η διαπίστωση ενισχύει την ιστορική γνώση και εξηγεί την 
απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης για μέτρα μείωσης της προσφοράς των αγροτικών 
προϊόντων, με σκοπό να τονώσει το εισόδημα των αγροτών. Τα αγροτικά προϊόντα είναι 
γνωστό από την Οικονομική Θεωρία ότι έχουν ανελαστική προσφορά. Και σε αυτού του 
είδους τις περιπτώσεις όσο μικρότερη είναι η ποσότητα που προσφέρεται σε όσο το δυνατόν 
υψηλότερη τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνολική πρόσοδος (συνολικά έσοδα) για τους 
παραγωγούς (αγρότες).  
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 Με ποιο τρόπο η αύξηση των μισθών των εργαζομένων σε μια οικονομία μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής και οικονομική ανάπτυξη; (δείξτε και 
διαγραμματικά).  
Σύμφωνα με την προηγούμενη ερώτηση του φύλλου εργασίας, οι μαθητές διαπίστωσαν και 
κατανόησαν τον μηχανισμό που χρησιμοποιήθηκε για την εισοδηματική ενίσχυση μιας 
συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας που είχε πληγεί από την οικονομική κρίση του 1929, 
αυτής των αγροτών. Αυτή η πρακτική από μόνη της, παρ’ όλα ταύτα, δε λύνει 
αποτελεσματικά το πρόβλημα συνολικά για την κοινωνία και ειδικότερα για τους 
καταναλωτές. Με την ερώτηση αυτή καταδεικνύεται μια άλλη σημαντική πρακτική που 
ακολούθησε η αμερικανική κυβέρνηση, συνδυαστικά με την προηγούμενη, αυτήν της λήψης 
μέτρων για την ενίσχυση της εργασίας (μείωση της ανεργίας) και την αύξηση του 
εισοδήματος συνολικά στην οικονομία. Για την απάντηση και αυτού του ερωτήματος οι 
μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από το υποκεφάλαο 
του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με τίτλο Μεταβολές της τιμής και της ποσότητας 
ισορροπίας. Το υποκεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται στο 5ο Κεφάλαιο του σχολικού 
εγχειριδίου της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου με τίτλο Ο προσδιορισμός των τιμών, το οποίο 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα της διδακτέας ύλης, καθώς συνδυάζει γνώσεις από 
προηγούμενα κεφάλαια και καταλήγει σε συμπεράσματα των οποίων η κατανόηση απαιτεί 
εμβάθυνση και σύνθεση γνώσεων. Αρχικά, εντόπισαν και κατέδειξαν το γεγονός ότι η αύξηση 
του εισοδήματος, ως προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης, μετατοπίζει την καμπύλη 
ζήτησης δεξιά. Αυτή η μεταβολή έχει συνέπεια περαιτέρω αύξηση του γενικού επιπέδου των 
τιμών αλλά και αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας (ενίσχυση της παραγωγής), η οποία 
και αντισταθμίζει –σε κάποια βαθμό– τη μείωση της προσφοράς, συνέπεια της προηγούμενης 
πρακτικής που καταδείξαμε. Η διαγραμματική απεικόνιση όλων των ανωτέρω βοηθά τους 
μαθητές στην αποτελεσματική κατανόηση των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν και τους 
οδηγεί στο συμπέρασμα πως η αύξηση του εισοδήματος συνιστά σε ενίσχυση της παραγωγής 
και γρήγορα σε ανάπτυξη της οικονομίας, πράγμα που ήταν το ζητούμενο για την 
αντιμετώπιση της κρίσης του 1929 με την πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης με την 
ονομασία «New Deal». 

 

 Η υποβοηθούμενη από το κράτος οικονομική ανάπτυξη, με την αποδέσμευση του 
τραπεζικού συστήματος από τον κανόνα χρυσού (δυνατότητα αύξησης της ποσότητας 
χρήματος στην οικονομία – τύπωμα χρήματος), πώς συνδέεται μακροπρόθεσμα με την 
εμφάνιση χρηματοπιστωτικών κρίσεων όπως αυτή, αποτέλεσμα της οποίας είναι η 
οικονομική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας;  
Με την παρούσα ερώτηση οι μαθητές κλήθηκαν να κατανοήσουν την κεϋνσιανή θεωρία, 
αλλά και τις θεωρίες της σχολής των θεσμικών οικονομικών σύμφωνα με τις οποίες η 
δημοσιονομική πολιτική, σε συνδυασμό με μια νομισματική πολιτική χαμηλών επιτοκίων, θα 
οδηγήσει σε άνοδο της οριακής αποδοτικότητας του κεφαλαίου και άνθηση της ιδιωτικής 
επενδυτικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω θεωρίες, ο κρατικός μηχανισμός θα 
πρέπει να εμπλουτίζεται με μέσα παρακολούθησης και όργανα παρέμβασης, τα οποία 
προσαρμόζουν την παρέμβασή τους βάσει των προσδοκιών των επιχειρηματιών. Τέτοιου 
είδους τακτικές, όμως, μακροπρόθεσμα μπορεί –μαζί με την αύξηση της ιδιωτικής 
επένδυσης– να οδηγήσουν σε τεχνητή οικονομική μεγέθυνση της οικονομίας και 
συσσώρευση χρέους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε συνδυασμό με τη θεωρία των 
«Οικονομικών Κύκλων», η κατανόηση των ανωτέρω θεωριών βοηθά στη σφαιρική 
κατανόηση των αιτιών της κρίσης του 1929 και στην αναλογική αναγωγή των οικονομικών 
συγκυριών που οδήγησαν στην πρόσφατη οικονομική κρίση που επηρέασε κυρίως τις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου και περισσότερο τη χώρα μας. Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών, 
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διαπιστώθηκε ότι, μετά τη διδακτική παρέμβαση, η αντίληψη του θέματος έγινε πιο σφαιρική 
και απαλλάχτηκε σε μεγάλο βαθμό από στερεοτυπικές αναφορές και μονόπλευρες 
προσεγγίσεις. 

 

 Ποια από τα μέτρα που εφάρμοσε ο πρόεδρος Ρούζβελτ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
σήμερα με στόχο την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας που μαστίζεται από κρίση; Στην 
τελική ερώτηση του φύλλου εργασίας έγινε προσπάθεια να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές 
να συνθέσουν την απάντησή τους με βάση τις κυρίαρχες οικονομικές θεωρίες που 
αναπτύξαμε και τα ιστορικά γεγονότα που προσεγγίσαμε με διαφορετικές μεθόδους 
(βιβλιογραφικές αναφορές, προβολή ντοκιμαντέρ). Διαπιστώθηκε η διάθεσή τους να 
απαλλαγεί η χώρα μας από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, που τόσο έχει επηρεάσει 
τα τελευταία χρόνια την καθημερινότητά τους. Επίσης, διαφάνηκε η κατανόηση της 
πολυπλοκότητας του προβλήματος και οι περισσότερες απαντήσεις εστιάστηκαν στη 
δυνατότητα του κράτους, με τη χρήση δημοσιονομικών (αύξηση επενδύσεων) και 
νομισματικών (μείωση επιτοκίων και αύξηση μισθών) μέτρων, να οδηγήσει στην ανάκαμψη 
της οικονομίας μιας χώρας που που βιώνει παρατεταμένη περίοδο κρίσης. 

3. Συμπεράσματα 
Στο σύνολό τους, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα εμβάθυνσης στα αίτια και τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης του 1929, στην προσέγγιση των οικονομικών θεωριών που προσπάθησαν από 
τότε έως σήμερα να εξηγήσουν το φαινόμενο της οικονομικής ύφεσης και στην αναγνώριση 
ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις του σύγχρονου 
κόσμου, του 1929 και της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Διαπιστώθηκε η σπουδαιότητα 
αξιοποίησης τόσο των πηγών όσο και του εκπαιδευτικού διαλόγου σαν σκαλωσιά για τη βαθμιαία 
διατύπωση ερμηνευτικών συλλογισμών. 

Το όφελος για τα δύο μαθήματα, το μάθημα της Ιστορίας όσο και για το μάθημα της 
Οικονομίας, είναι πολύ μεγάλο καθώς έγινε εφικτή η διασύνδεση της οικονομικής θεωρίας με τα 
αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα, διαδικασία που βοήθησε στην κατανόηση, την καλλιέργεια της 
ιστορικής σκέψης αλλά και τη διαμόρφωση πιο στέρεης γνώσης για ένα ζήτημα που τόσο πολύ έχει 
απασχολήσει την κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια χωρίς, ωστόσο, να αναφέρεται στα διδακτικά 
εγχειρίδια. Επομένως, όταν η διδασκαλία στηρίζεται σε θεωρητικά μοντέλα της κάθε επιστήμης και 
ταυτόχρονα εντάσσεται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο, βοηθά τους μαθητές στην απόκτηση γνώσης 
αλλά και την έκφραση πιο σύνθετων συλλογισμών σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα. 

 Με το παρόν παράδειγμα υποστηρίζεται ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν καινοτόμες 
διδακτικές πρακτικές, οι οποίες δεν έχουν τύχει ευρείας εφαρμογής στο ελληνικό σχολείο. Οι έφηβοι, 
ένα βήμα πριν από τη ενήλικη ζωή, εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σημαντικά κοινωνικά 
γεγονότα, και τέτοιου είδους διεπιστημονικές προσεγγίσεις, δράσεις και κατά γενική ομολογία τούς 
δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να προετοιμαστούν για μια πιο 
υγιή, ενήλικη κοινωνική και πολιτική ζωή. 
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Περίληψη  
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η μελέτη των αντιλήψεων των στελεχών της 

εκπαίδευσης, αλλά και των εκπαιδευτικών, σε σχέση με την λειτουργία των συλλογικών οργάνων.  
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωγραφικά διάσπαρτης νησιωτικής δομής της 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου παράγουν συγκεκριμένες ανάγκες, προβλήματα και 
καινοτόμες διεργασίες αντιμετώπισης καταστάσεων, τόσο στις Κυκλάδες όσο και στα Δωδεκάνησα. 

Στην έρευνα που διενεργήθηκε διερευνώνται θέματα όπως, η αποτύπωση της επάρκειας 
αντιμετώπισης της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων από τα μέλη τους, οι πρωτοβουλίες και οι 
μέθοδοι προσαρμογής και βελτίωσης αυτής της διαπιστωμένης επάρκειας από τους ίδιους, όπως 
τέλος η εικόνα που αποκτούν από τη συνολική λειτουργία του οργάνου για αυτό καθαυτό το 
συλλογικό όργανο. Η έρευνα συμπληρώνεται με κατάθεση προτάσεων, στο σύγχρονο επικοινωνιακό 
και τεχνολογικό πλαίσιο εφαρμογής, που αφορούν στη νησιωτική εκπαιδευτική πολιτική, η οποία 
εισάγει επιπλέον κριτήρια και χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται, σε αυτό το βαθμό, σε άλλες 
γεωγραφικές περιφέρειες.  

 
Λέξεις κλειδιά: Υπηρεσιακά Συμβούλια, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, νησιωτικότητα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα 

1. Εισαγωγή 
Είναι γεγονός ότι η μορφή πυραμίδας με την οποία μπορεί να προσομοιαστεί το οργανόγραμμα 

του Υπουργείου Παιδείας στις βασικότερες γραμμές του και όσον αφορά τη γενική εκπαίδευση, 
συγκροτείται και διοικείται στα διάφορα επίπεδά της με συλλογικά όργανα, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στην ευρύτερη ελληνική δημόσια διοίκηση. Εντούτοις, λόγω του γεγονότος ότι τα 
συγκεκριμένα συλλογικά όργανα αντλούν το δυναμικό τους από τη δεξαμενή των εκπαιδευτικών, 
τίθεται συχνά το ερώτημα της επάρκειάς τους όσον αφορά τα νομικά και διοικητικά θέματα που 
καλούνται να υπηρετήσουν έξω και πέρα από τη σχολική αίθουσα (Δρούλια, Πολίτης, 2008).  

Η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων (όπως π.χ. Υπηρεσιακά 
Συμβούλια ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, κλπ.) διέπονται από ορισμένους κανόνες 
νομιμότητας. Η θέσπιση των ειδικότερων κανόνων και διατάξεων εξυπηρετεί την πρακτική ανάγκη 
πάγιου τρόπου αντιμετώπισης και περιχαράκωσης του πλαισίου λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων, ώστε να καθίστανται ευδιάκριτοι οι κανόνες λειτουργίας τους, οι περιπτώσεις υπέρβασης 
ή παράβασης του σκοπού και του τρόπου λειτουργίας τους. Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής 
και οι γενικοί κανόνες νομολογιακής προέλευσης αφορούν σε προϋποθέσεις όπως, στη νόμιμη 
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συγκρότηση του συλλογικού οργάνου (ορισμός προέδρου, γραμματέα, αναπληρωτών κ.α.), στη 
νόμιμη σύνθεση του συλλογικού οργάνου (π.χ. ύπαρξη απαρτίας, έγκαιρη πρόσκληση, τήρηση 
κανόνων αμεροληψίας κ.α.), στη νόμιμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου (π.χ. ενημέρωση και 
λήψη μιας απόφασης, στη λήψη απόφασης με απόλυτη πλειοψηφία, στην τήρηση πρακτικών και στη 
μη παρουσία τρίτων προσώπων) κ.α. (Apple, 1993). 

Ελάχιστες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί ώστε να καταθέτουν μία σημερινή εικόνα των 
αντιλήψεων των ίδιων των στελεχών των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων (Γιαννάκος, 
2008), πολλώ δε μάλλον όσον αφορά στη διάσπαρτη νησιωτικότητα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(Κυκλάδες και Δωδεκάνησα). Η εικόνα που παρουσιάζεται για τις τρέχουσες αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών στελεχών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες 
κατευθύνσεις, καθιστούν τη συγκεκριμένη έρευνα δυναμική πρόταση στα πλαίσια επανασχεδιασμού 
της τρέχουσας διοικητικής πρακτικής στη περιφερειακή εκπαίδευση. 

2. Κυρίως μέρος 

2. 1. Ανασκόπηση και Πλαίσιο 
Από το 1833 ως σήμερα για τη διοικητική οργάνωση του Ελληνικού Κράτους εφαρμόσθηκε 

το αποκεντρωτικό σύστημα, ώστε εκτός από τα κεντρικά όργανα διοίκησης, να συσταθούν και 
περιφερειακά όργανα γενικής ή ειδικής αρμοδιότητας, τα οποία θα ασκούν παράλληλες ή επάλληλες 
ή και τεμνόμενες διοικητικές περιφέρειες (Σπηλιωτόπουλος 2010). 

Στο σκεπτικό της εν λόγω οργάνωσης του Κράτους, προβλέπεται ότι τα όργανά της ασκούν τις 
αποφασιστικές αρμοδιότητές τους σε όλη την εδαφική περιοχή, στην οποία εκτείνεται η 
δραστηριότητα του νομικού προσώπου, ή ότι ορισμένα από τα όργανά της ασκούν αποφασιστικές 
αρμοδιότητες σε τμήμα της περιοχής που ονομάζεται διοικητική περιφέρεια. Τα συλλογικά όργανα 
της παρούσης εργασίας (Υπηρεσιακά Συμβούλια, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ κλπ) 
ονομάζονται περιφερειακά όργανα διοίκησης και εφαρμόζουν το αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης. 
Τα περιφερειακά όργανα διοίκησης ασκούν αναγκαία και κατά τόπο αρμοδιότητα και άπτονται 
διοικητικών θεμάτων της περιοχής αρμοδιότητάς τους που πηγάζουν από το καθ’ ύλην αρμόδιο 
διοικητικό όργανο της Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - 
ονομασία του αρμόδιου Υπουργείου την περίοδο υλοποίησης της έρευνας.   

Με μία ιστορία ήδη 92 ετών, από το 1926 εφαρμόζεται έμπρακτα η αιρετή αντιπροσώπευση 
των εκπαιδευτικών. Διακόπηκε μόνο δύο χρονικά διαστήματα 1936-1950 και 1967-1977. Έκτοτε η 
φυσική εκπροσώπηση των κλάδων των εκπαιδευτικών συνεχίζεται αδιάλειπτα στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια και σκοπό της έχει τη μεταφορά των θέσεων και των απόψεων των συναδέλφων 
εκπαιδευτικών, αποτελώντας θεματοφύλακα των υπηρεσιακών θεμάτων τους. Είναι δε τόσο 
βαρύνουσα η θέση των αιρετών εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια που στο ΦΕΚ1 τ1/φ1/3-
1-2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.» 
αναφέρεται ρητά στο άρθρο 10, παρ7 “Τα αιρετά μέλη των συμβουλίων έχουν τα ίδια δικαιώματα 
και καθήκοντα με τα λοιπά μέλη”.  

Σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/09-02-2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης δημοσιών Πολιτικών και διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.» ο νομοθέτης 
αναφερόμενος στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, περιγράφει την ίδρυσή τους (παρ.1: ‘Με απόφαση του 
οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε 
Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση 
περισσότερων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες. Με 
απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ένα Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο.’) με σαφήνεια στον καταμερισμό αρμοδιοτήτων ώστε να ρυθμίζεται η σωστή τους 
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λειτουργία (παρ.3: ‘Αν συσταθούν περισσότερα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ίδιο Υπουργείο ή 
Ν.Π.Δ.Δ., με την πράξη σύστασης τους, καθορίζεται και η αρμοδιότητα καθενός από αυτά.’ και 
παρ.5: ‘Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων και 
αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και την εν γένει υπηρεσιακή 
κατάσταση των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ορισμένου νομικού προσώπου ή πλειόνων 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (κοινά).’). 

Ακολουθεί ο ορισμός της σύστασης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που συγκροτούνται για τις 
ανάγκες της εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας ή διεύθυνσης, τα οποία είναι πενταμελή, αντλούν 
τα μέλη τους από τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, όπως επίσης και από τους αιρετούς 
εκπροσώπους των εκπαιδευτικών. Επίσης γίνεται φανερό ότι κάθε φορά ο προσδιορισμός ενός 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου ανατίθεται στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα της διοικητικής πυραμίδας και 
απορρέει από αυτή. 

Στα επόμενα άρθρα του ίδιου νόμου γίνεται σαφής περιγραφή της θητείας των Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων, ρυθμίζεται η εκπροσώπηση των φύλων σε ποσοστώσεις, περιγράφεται ο τρόπος 
λειτουργίας τους και προσδιορίζεται η αυτοτέλειά τους. 

Στο Υπουργείο Παιδείας, βάσει του ΠΔ1/ΦΕΚ1 τ1/φ1/3-1-2003 (όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με : α. Ν 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/29-3-2010) β. Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) 
γ. Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/10-9-2014) & δ. Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014)) ορίζονται 
Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό ειδικό προσωπικό 
των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και των Σχολικών Μονάδων 
Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) ως εξής: 

1. Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ άρθρο 21 Ν. 
1566/1985 ΦΕΚ 167 Α). 

 
2. Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ άρθρο 21 Ν. 

1566/1985). 
 
3. Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ 

άρθρο 6, παράγραφος 19 Ν. 3027/2002 ΦΕΚ 152Α). 
 
4. Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ 

άρθρο 14, παράγραφος 29 Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78Α και άρθρο 7 Ν. 2986/2002 ΦΕΚ 24Α). 
 
5. Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ 

άρθρο 14, παράγραφος 29 Ν. 2817/2000 και άρθρο 7 Ν. 2986/2002). 
 
6.Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ άρθρο 2, παράγραφος 

13 Ν. 2817/2000). 
 
7. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ άρθρο 21 Ν. 

1566/1985). 
 
8. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ άρθρο 21 Ν. 

1566/1985). 
Συγκεκριμένα τα ΑΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ & ΠΥΣΔΕ είναι πενταμελή Υπηρεσιακά & 

Πειθαρχικά Συμβούλια και η σύνθεσή τους πάγια περιλαμβάνει 2 αιρετά μέλη εκπαιδευτικούς. 
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2.2. Μέθοδος της έρευνας 
Είναι γεγονός ότι είναι πολύ ευρύ το φάσμα από τον οποίο πρέπει να επιλεγούν συγκεκριμένοι 

δείκτες για να μελετηθούν ώστε να απαντήσουν τους περιγραφόμενους στόχους.  
Η επιλογή λοιπόν στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία, στηρίζεται περισσότερο στη μελέτη 

επάρκειας των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και πιο συγκεκριμένα στο πόσο έτοιμοι 
αισθάνονται οι συγκεκριμένοι όταν αναλαμβάνουν ρόλο σε συλλογικό όργανο.  

Ένας άλλος σημαντικός ερευνητικός άξονας είναι η αντίληψη που έχει κάθε μέλος 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το ποια είναι τα επικρατέστερα προσόντα και εφόδιά του για να 
επιτελέσει το συγκεκριμένο έργο μέλους Υπηρεσιακού Συμβούλιου. Μελετήθηκαν οι σχετικές 
αντιλήψεις και οι ενέργειες που τυχόν έγιναν. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα κρίθηκε απαραίτητο να μελετηθεί το αν η εμπειρία λειτουργίας 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων παράγει νέες προτάσεις για τη λειτουργία τους και ποιες μπορεί να 
είναι αυτές. Ως εκ τούτου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να παραθέσουν απόψεις για τη 
συμμετοχή μη προβλεπόμενων μελών, όπως επίσης για τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται λόγω της νησιωτικής διασποράς, της θαλάσσιας επικοινωνίας, αλλά και του 
γεωγραφικού εύρους ποικιλίας και χαρακτηριστικών. 

Στην ελληνική διοίκηση η λειτουργία των συλλογικών οργάνων είναι σχεδόν συνώνυμη και 
συνομήλικη με την λειτουργία του ελληνικού κράτους (Κώτσης, 2000). Ένα θεσμικό πλαίσιο 
περίπου 200 ετών, υποδεικνύει ότι τα συλλογικά όργανα είναι ένας επαρκής θεσμός και ώριμος. Ως 
εκ τούτου, σε αυτήν την μικρό έρευνα διατυπώνονται τα παρακάτω ερωτήματα και υποθέσεις: 

 Ποια πρέπει να είναι η εμπειρία και η επάρκεια σε νομικά και διοικητικά θέματα των 
προσδοκώμενων μελών των συλλογικών οργάνων; 

 Η εμπειρία και μόνο στην θητεία ενός συλλογικού οργάνου αρκεί για την αυτοβελτίωση και 
την νομική κατάρτιση ενός μέλους του ή απαιτείται κάποια πρόσθετη ενέργεια; 

 Ποιες είναι οι δράσεις που πρέπει να ληφθούν στην μοντελοποίηση κάποιων συλλογικών 
οργάνων όταν υπεισέρχονται τοπικοί και γεωγραφικοί παράγοντες 

Η ερευνητική εργασία μικρο-έρευνας πεδίου ολοκληρώθηκε στα πλαίσια προγράμματος του 
ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ το Δεκέμβριο 2018. Επισημαίνεται ότι το χρονικό πλαίσιο ενός μήνα υλοποίησης της 
συγκεκριμένης έρευνας δεν επέτρεψε ευρεία κάλυψη σε μεγάλο εκπαιδευτικό δείγμα και 
προσδιόρισε το πλήθος των ερωτώμενων σε έξι, για λόγους επαρκούς ένταξης στο μικρό χρονικό της 
πλαίσιο. Εντούτοις εκτιμάται πως οι διατυπωμένοι στόχοι ικανοποιήθηκαν και σε αυτό το μικρό 
εύρος υλοποίησής της, λόγω των αρκετών ευρημάτων της και της ποικιλίας απαντήσεων των 
συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2018, με 
αποστολή ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση, με ηλεκτρονική αλληλογραφία (Κασιμάτη, 2008). 
Ο συντάκτης του ερωτηματολογίου δεν ήρθε σε προσωπική επαφή με τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα και τα αποτελέσματα και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν στο συντάκτη 
ηλεκτρονικά. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, αν και γνωρίζονται μεταξύ τους καθώς είναι συνεργάτες, δεν 
γνώριζαν ότι πήραν μέρος οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους στην έρευνα. 

Διατυπώθηκε ρητά στους συμμετέχοντες ότι θα διατηρηθεί το ανώνυμο της συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου από εκείνους, αρχή η οποία διατηρείται και στην εκπόνηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας. 

Λόγω ακριβώς αυτής της αρχής της διαφύλαξης της ανωνυμίας όσων συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο, ακολουθούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά που περιγράφουν γενικά τα μέλη των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων: 

 Υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
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 Υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Υπηρεσιακά Συμβούλια στις Κυκλάδες ή στα 
Δωδεκάνησα. 

 Είναι άνδρες και γυναίκες (πληρείται το κριτήριο της εκπροσώπησης κατά τουλάχιστον 1/3 
για το κάθε φύλο) 

 Είναι εκπαιδευτικοί, ή αιρετοί, ή διοικητικοί, ή επί θητεία σε θέση ευθύνης  
 Τουλάχιστον μία/ένας παίρνει μέρος σε τουλάχιστον ένα από τα ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ, 

ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Υπηρεσιακά Συμβούλια και  
 Έχουν όλοι τουλάχιστον ετήσια εμπειρία στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 

Χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο (Μούτσιος-Ρέντζος, 2013) δέκα ερωτήσεων 
με ελευθερία στην απάντηση της 10ης (μπορούσε και να μην απαντηθεί). 

Από τις υπόλοιπες ερωτήσεις οι πέντε ήταν ελεύθερης ανάπτυξης χωρίς περιορισμό μεγέθους, 
τρεις ήταν διχοτομίες και μία ήταν σε κλίμακα μέτρησης απάντησης.  

Τα ερωτηματολόγια επεστράφησαν πλήρως συμπληρωμένα βάσει των προδιαγραφών που 
τέθηκαν, με μικρή παραλλαγή στην ερώτηση αρίθμησης από δύο συμμετέχοντες. 

Όσον αφορά στην ενσωμάτωση των ερευνητικών αξόνων στις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου ο παρακάτω πίνακας δίνει με σαφήνεια τις ερωτήσεις με τις οποίες 
εξυπηρετήθηκαν. 

 
Πίνακας 1: Εξυπηρέτησης ερευνητικών αξόνων στο ερωτηματολόγιο σε σχέση με την κάθε ερώτηση 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Επάρκεια           
Αντιλήψεις           
Νέες 
προτάσεις 

          

 

3. Αποτελέσματα της έρευνας 
Σε αυτό το τμήμα αναλύεται με ποιοτική ανάγνωση των απαντήσεων κάθε ερώτημα που 

συμπεριελήφθη στο ερωτηματολόγιο (Ίσαρη, Πουρκός, 2015) με απαραίτητη παρουσίαση των 
απαντήσεων σε πίνακα, όταν προτάσσεται από την μορφή των απαντήσεων: 

 
Ερώτηση 1: σχετική με την επάρκεια προσόντων και ικανοτήτων κατά την έναρξη των 

καθηκόντων ως μέλος του συλλογικού οργάνου 
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφώνησαν όλοι πως υπήρχε χώρος για επιπλέον σεμινάρια 

και σχετική εκπαίδευση. Μόνο σε μία περίπτωση κατατέθηκε η ανησυχία για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων, σε συνδυασμό με την υποψία μη επάρκειας για την αντιμετώπισή τους. Πάνω από τους 
μισούς ουσιαστικά κατέδειξαν ότι για να μπορέσουν να  φέρουν με επιτυχία σε πέρας το έργο που 
τους ανατέθηκε, χρειαζόντουσαν επιπλέον σεμινάρια. 

 
Ερώτηση 2: σχετική με την προπαρασκευαστική θητεία σε άλλη θέση ευθύνης 
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφώνησαν όλοι πως οιαδήποτε προηγούμενη θητεία σε θέση 

ευθύνης μικρότερης εμβέλειας δρα επικουρικά στην επιτέλεση του έργου ενός μέλους Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Οι μισοί από αυτούς θεωρούν απαραίτητο το συγκεκριμένο στάδιο. Μόνο μία των 
απαντήσεων διατυπώνει με σαφήνεια ότι κάτι τέτοιο δεν κρίνεται απαραίτητο. Τέλος σε μία 
περίπτωση γίνεται αναφορά ότι το συγκεκριμένο κριτήριο καλό είναι να εφαρμόζεται τόσο σε 
εκπαιδευτικούς όσο και σε διοικητικούς υπαλλήλους. 
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Ερώτηση 3: ιεράρχηση προσόντων και χαρακτηριστικών μελών ΥΣ 
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν στην συγκεκριμένη ερώτηση με κλίμακα ενός προς το έξι να 

συμπληρώσουν ποια θεωρούν ως πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά ενός υπαλλήλου για την 
καλύτερη του παρουσία μέσα σε ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο (1 το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό, 
6 το λιγότερο). Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αδιαφορήσουν τελείως για κάποιο 
χαρακτηριστικό, οπότε το συγκεκριμένο βαθμολογείται με τον αριθμό 0 και δεν προσμετρείται στην 
συνολική κατάταξη. Ο παρακάτω πίνακας καταδεικνύει τις απαντήσεις που δόθηκαν με δύο 
περιπτώσεις αυθαίρετης συμπλήρωσης σε δύο καταχωρήσεις της ίδιας αξίας. Η συγκεκριμένη 
παρέμβαση δεν αλλοίωσε το ερευνητικό αποτέλεσμα.  

 
Πίνακας 2: Συμπλήρωσης και αναγωγής απαντήσεων ερωτήματος 3 

Ειδικότητα Άλλες 
θέσεις 

Ηλικία Υπαλληλική 
Προϋπηρεσία 

Διδακτική 
Προϋπηρεσία 

Επιστημονικά 
Εφόδια 

6 1 4 2 4 3 
6 1 5 2 3 4 
6 1 3 2 5 4 
0 1 0 4 3 2 
4 3 5 1 5 1 
2 1 5 4 6 3 
24/5=4,8 8/6=1,3 22/5=4,4 15/6=2,5 23/6=3,83 17/6=2,83 

 
Έτσι από το πλέον σημαντικό ως το λιγότερο σημαντικό χαρακτηριστικό οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα κατέληξαν στην εξής ιεράρχηση: 
1. Εμπειρία Εκπαιδευτικού σε άλλες διοικητικές θέσεις 
2. Υπαλληλική προϋπηρεσία Εκπαιδευτικού 
3. Επιστημονικά εφόδια Εκπαιδευτικού 
4. Διδακτική προϋπηρεσία Εκπαιδευτικού 
5. Ηλικία Εκπαιδευτικού 
6. Ειδικότητα Εκπαιδευτικού   

Από αυτή την κατάταξη γίνεται φανερό ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία του 
εκπαιδευτικού, είτε αυτή παράγεται στην διοίκηση, στην τάξη, στο πανεπιστήμιο, στα σεμινάρια και 
λιγότερο λόγω της ειδικότητάς του ή στο ηλικιακό του status. 

 
Ερώτηση 4: σχετική με την παρουσία νομικού εκπροσώπου ως πλήρες μέλος στα ΥΣ 
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην πλειοψηφία τους ότι καλό θα ήταν ένα μέλος του ΥΣ να 

είναι νομικός με πλήρη δικαιώματα και ψήφο. Δύο απαντήσεις διαφωνούν με την πλειοψηφική 
γραμμή, αναφέροντας ρητά ότι δεν υπάρχει ανάγκη και ότι η αναγκαιότητα του νομικού εκπροσώπου 
πρέπει να εξαντλείται στην προπαρασκευή των θεμάτων, πριν τις διεργασίες του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. 

 
Ερώτηση 5: σχετική με την αίσθηση ανάγκης παρακολούθησης σεμιναρίου κατά τη θητεία σε 

Υπηρεσιακά Συμβούλια 
Οι έξι συμμετέχοντες συμφώνησαν ομόφωνα πως σε όλους κατά την εξέλιξη της θητείας τους 

δημιουργήθηκε το αίτημα και η ανάγκη για παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου. 
 
Ερώτηση 6: σχετική με την παρακολούθηση σεμιναρίου κατά τη θητεία σε ΥΣ 
Τέσσερις συμμετέχοντες κατέθεσαν πως παρακολούθησαν κάποιο σχετικό σεμινάριο για να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε τομείς που εκείνοι εκτίμησαν, κατά την θητεία τους σε 



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

589 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ως αναγκαίους για εμπλουτισμό και βελτίωση. Στις άλλες δύο περιπτώσεις 
δεν κατατέθηκε παρακολούθηση  σχετικού επιμορφωτικού προγράμματος. 

 
Ερώτηση 7: σχετική με τη γνώση σχετικών προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ 
Τέσσερις συμμετέχοντες κατέθεσαν πως γνωρίζουν τις επιμορφωτικές δραστηριότητες του 

ΕΚΔΔΑ, όπως επίσης και τα σχετικά προγράμματα που υλοποιούνται και εκτιμούν ότι θα τους 
βοηθούσαν στην θητεία τους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Στις άλλες δύο περιπτώσεις δεν 
κατατέθηκε γνώση του ιδρύματος. 

 
Ερώτηση 8: σχετική με τις ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Σε δύο περιπτώσεις απαντήσεων είχαμε σαφή διατύπωση πως οι ιδιαιτερότητες της 

εκπαιδευτικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν πρέπει να αποτελέσουν αιτία για διαφοροποίηση 
στην μορφή και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των υπολοίπων τεσσάρων συμμετεχόντων: 
Προτάσσεται η χρήση της τεχνολογίας σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Προτείνονται τεχνικές χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής, καταγραφής των διεργασιών 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και διαφύλαξης των συγκεκριμένων αρχείων, όπως επίσης και η 
χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης επικοινωνίας, με εικόνα και φωνή, σε ζωντανό χρόνο, με 
παράλληλες σύνδεσης έτσι ώστε να υλοποιούνται οι τηλεδιασκέψεις. Παράλληλο όφελος αυτών των 
διαδικασιών είναι η ταχύτερη καταγραφή των πρακτικών, όπως επίσης η ελαχιστοποίηση των 
οικονομικών βαρών που προκύπτουν από τις μετακινήσεις και από την αναπλήρωση σε εργατοώρες. 
Παράπλευρο όφελος αυτών των διαδικασιών, εκτιμάται ότι θα είναι η αύξηση της 
αντιπροσωπευτικότητας των περιοχών και των νησιών. 

Μία περίπτωση  προτείνει την μετακίνηση εκπαιδευτών στη Ρόδο για υλοποίηση σεμιναρίων. 
 
Ερώτηση 9: σχετική με προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας των ΥΣ (Πασιαρδής, 2004) 
Σε αυτή την ερώτηση δόθηκαν οι πιο διευρυμένες απαντήσεις όλου του ερωτηματολογίου. Σε 

συγκερασμό των  απόψεων επισημαίνονται τα εξής: διεύρυνση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με 
συμμετοχή και άλλων αιρετών, η υποχρεωτική επιμόρφωση όλων των υποψηφίων πριν από την 
ανάδειξή τους ως μέλη συλλογικών οργάνων, περισσότερη αντικειμενικότητα στην επιλογή των 
μελών και τέλος, διεργασίες οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τα ταχύτερα αντανακλαστικά που απαιτεί 
να λειτουργεί η σημερινή εκπαίδευση, ειδικά σε νησιωτική περιοχή.  

Όλες αυτές οι προτάσεις κατατέθηκαν μόνο από μία φορά. 
 
Ερώτηση 10: ανοιχτή πρόσκληση για οιαδήποτε πρόταση και άποψη 
Μόνο οι μισοί από τους ερωτηθέντες συμπλήρωσαν τη μη υποχρεωτική αυτή ερώτηση, 

καταθέτοντας αίτημα για αποτύπωση της σημερινής επάρκειας προσόντων των μελών των ΥΣ, για 
επιπλέον εκπροσώπηση των αντιπροσώπων των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και στροφή 
προσανατολισμού και στόχευσης στη διασφάλιση ποιοτικής ζωής. 

4. Συμπεράσματα - Προτάσεις 
Εκτιμάται πως, η ολοκλήρωση της μικρο-έρευνας πεδίου με την συμπλήρωση  

ερωτηματολόγιου από έξι εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε κάποια θέση στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια της διοικητικής εμβέλειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην εκπαίδευση, ικανοποιεί 
σε μεγάλο βαθμό τους ερευνητικούς άξονες που τέθηκαν στην διαστρωμάτωσή της, έτσι ώστε να 
δώσουν σαφή αποτελέσματα στους στόχους που έχουν τεθεί για την πραγματοποίηση του σκοπού 
της. 

Ουσιαστικά γίνεται ξεκάθαρο, ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ικανοί, όχι όμως επαρκείς, 
όταν καλούνται να υπηρετήσουν σε Υπηρεσιακά Συμβούλια. Η ίδια αυτή διαπίστωση τους 
διαμορφώνει την ανάγκη αναζήτησης σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων, στην αντίληψη όμως 



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

590 

των οποίων δεν φτάνουν εύκολα όσα διοργανώνονται σε πανελλήνια κλίμακα και ιδιαίτερα στην 
πρωτεύουσα. 

Η εμπειρία τους από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, αναδεικνύει την αναγκαιότητα της 
συγκεκριμένης συνιστώσας της νομικής υποστήριξης, την οποία οι περισσότεροι προτιμούν να έχει 
μόνιμη μορφή στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με νομικό ως πλήρες μέλος. 

Οι περισσότεροι έχουν απαγκιστρωθεί από τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής ειδικότητάς 
τους, ενώ αντίθετα δίνουν περισσότερο βάρος στην διοικητική, πανεπιστημιακή και υπαλληλική 
εμπειρία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τόσο όσον αφορά τη δική τους αυτοβελτίωση, 
ως και ως απαραίτητο χαρακτηριστικό του προφίλ των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το 
ηλικιακό κριτήριο είναι αδιάφορο αν δεν συνοδεύεται από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά.  

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της νησιωτικής περιοχής του Νοτίου Αιγαίου, οι περισσότεροι 
προτείνουν επιπλέον εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για την διαχείριση του χώρου, του χρόνου, 
των οικονομικών διαθεσίμων, του απορρήτου και εν γένει όλων των δημοσιοϋπαλληλικών 
διαδικασιών. 

Όσον αφορά το ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ, οι δραστηριότητες του είναι ικανοποιητικά γνωστές και 
απαραίτητες, αλλά κατατίθεται η άποψη, είτε της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε της μετάβασης 
των εκπαιδευτών στις μητροπόλεις των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. 

Συμπερασματικά εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της τρέχουσας μικρο-έρευνας πεδίου 
αποτυπώνουν καλά και συγκεκριμένα τις βασικότερες αντιλήψεις για την λειτουργία των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων και τις προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας τους.  

Προτείνεται η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε ερευνητικά επιτελεία που 
οργανώνουν σχετικές δράσεις για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, η διεύρυνση του πεδίου μελέτης της 
σε μεγαλύτερο πλήθος εκπροσώπων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, όπως επίσης και η έμφαση στις 
παραμέτρους της έρευνας που αφορούν στη νησιωτική εκπαιδευτική πολιτική.  
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και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων 
αυτών.» 

Ν. 3528/2007 - ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης δημοσιών Πολιτικών και 
Διοικητικών Υπάλληλων Ν.Π.∆.∆.» 

Ν. 4057/2012 - ΦΕΚ 54/Α Α/14-3-2012 «Πειθαρχικό δίκαιο δημόσιων πολιτικών υπάλληλων και 
υπάλληλων Ν.Π.∆.∆.» 

 
 

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ «ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ» ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ- ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Ματιάκη Βασιλική 
Διδάκτωρ ΑΠΘ 

Περίληψη 
H παρούσα μελέτη εντάσσεται στο πεδίο των διδακτικών προσεγγίσεων και θεωριών για τη 

διερεύνηση της σημαντικότητας της αλληλεπίδρασης κατά την επικοινωνία παιδαγωγού-μαθητή 
στην εξέλιξη της γνωστικής και συναισθηματικής αυτονομίας του μαθητή και ειδικότερα του 
εφήβου. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε στη διεξαγωγή συνεντεύξεων με ημιδομημένο 
ερωτηματολόγιο σε επιλεγμένο μικρό δείγμα εφήβων μαθητών, που παρουσιάζουν μαθησιακές 
δυσκολίες ηλικίας 13-17 ετών. Ακολούθησε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου με αποδελτίωση και  
κατηγοριοποίηση του υπό έρευνα υλικού, ανά χωρία και σύστημα κατηγοριών. Η έρευνα κατατείνει 
στο συμπέρασμα ότι μαθητές που ασκούνται σε επικοινωνιακό περιβάλλον, όπου βιώνουν μια 
παρατεταμένη εμπειρία αμοιβαίου σεβασμού, φαίνεται πως κατακτούν ταχύτερα και αποδοτικότερα 
γνωστικές και κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες. Η παραπάνω διαπίστωση ωθεί στην 
υποστήριξη της θέσης ότι το συγκινησιακό φαινόμενο και το συναίσθημα βρίσκονται στο επίκεντρο 
της Γνώσης, συμβάλλοντας δραστικά στη δεκτικότητα και στην αντιληπτικότητα των ατόμων. 

 
Λέξεις κλειδιά: αμοιβαίος σεβασμός, εφηβεία, διαπροσωπικές σχέσεις, γνωστική ανάπτυξη 

1. Εισαγωγή 
Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στη διαπίστωση της συναισθηματικής συνιστώσας της 

γνωστικής ανάπτυξης και στον τρόπο που αυτή καλλιεργείται μέσα από τη διαπροσωπική σχέση 
παιδαγωγού-μαθητή, σχέση που οικοδομείται με την εκδήλωση του αμοιβαίου σεβασμού. Έχουν 
γίνει πολλές παιδαγωγικοψυχολογικές μελέτες, κι είναι επιστημονικά αποδεκτό πλέον ότι η ποιότητα 
των διαπροσωπικών σχέσεων παιδαγωγού-μαθητή διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης, τη 
δημιουργία κινήτρων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Ο μαθητής βρίσκεται σε διαλεκτική 
σχέση με το περιβάλλον του, δηλαδή δεν είναι ένας παθητικός δέκτης, αλλά ένας μετασχηματιστικός 
φορέας των ερεθισμάτων που λαμβάνει. Μέσω αυτών διαπλάθει το προσωπικό του κοσμοείδωλο, 
καθώς το άτομο-μαθητής διαμορφώνει αλλά και διαμορφώνεται από τις περιστάσεις (Γκότοβος, 
1985). Επομένως, η παιδαγωγική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή είναι μια αμφίδρομη 
διαδικασία. 
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Οι Katz & Lazarsfeld (1955) υποστήριξαν ότι η προσωπική επιρροή (personal influence) σε 
μια διαπροσωπική επικοινωνία είναι ο κύριος παράγων επιρροής και συνέδεσαν την προσωπικότητα 
του «πομπού» με τις προσδοκίες του «δέκτη». Αργότερα, ο Γάλλος ψυχοπαιδαγωγός Lobrot (1993) 
διατύπωσε μια θεωρία για την ανθρώπινη επικοινωνία, όπου ανευρίσκονται σε αυτήν δύο διακριτές 
λειτουργίες: α. η εκπομπή και β. η λήψη μηνυμάτων. Για τη λήψη μηνυμάτων, υπογραμμίζει, ο 
δέκτης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος, δηλαδή να είναι προετοιμασμένος, ώστε να δεχτεί τα μηνύματα 
και να τα ιδιοποιηθεί. Πρότεινε το θετικό βίωμα ως βασική μεταβλητή για τη διαθεσιμότητα.  

Για τα ελληνικά δεδομένα, ο Φράγκος (1984) μελέτησε την επικοινωνία εκπαιδευτικού-
μαθητή, την οποία χαρακτήρισε ως δυαδική ενότητα ή αλλιώς κοινότητα των ψυχών. Νεότεροι 
παιδαγωγοί τόνισαν ότι δίχως το συγκινησιακό φαινόμενο δεν μπορεί να υπάρξει κινητοποίηση και 
να επιτευχθεί η μάθηση και η ανάπτυξη, καθώς: «μαθαίνουμε μόνο ό,τι μας συγκινεί» (Μπακιρτζής, 
2003, 144). Για τον ίδιο, η παιδαγωγική σχέση είναι βαθιά προσωπική, μια σχέση μη τυποποιημένη 
και κομφορμιστική, μια απρόβλεπτη υπαρξιακή εμπειρία συνάντησης με τον άλλον (Μπακιρτζής, 
2003). Το άτομο, ισχυρίζεται, λαμβάνει τα μηνύματα του περιβάλλοντος κατ΄επιλογήν και μέσα από 
το συγκινησιακό βίωμα η διαψυχική-κοινωνική ενέργεια γεννά την ενδοψυχική, ενώ παράλληλα 
επηρεάζεται από αυτή (Μπακιρτζής, 2003). 

Ο Αμερικανός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής Carl Rogers με την προσωποκεντρική θεωρία 
εισήγαγε και στην εκπαίδευση τη μαιευτική μέθοδο, την ενσυναίσθηση και τη θετική αποδοχή του 
πομπού προς τον δέκτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αυθεντική μάθηση υπάρχει μόνο για ό,τι αφορά 
και αγγίζει ψυχικά το άτομο και είναι μια διεισδυτική γνώση, που κατακλύζει κάθε τμήμα της 
ύπαρξης (Roger, 1968). Μίλησε για τη «συν-πάσχουσα σχέση», ως ένα κυριαρχικό στοιχείο 
ανάπτυξης και αναγνώρισε ότι το δίπτυχο «ενσυναίσθηση-γνησιότητα» οδηγεί ανεπιφύλακτα στη 
θετική αποδοχή (Rogers, 1968).  

Κατά τον Carl Rogers «ψυχή» των διαπροσωπικών σχέσεων αναδεικνύεται ο παιδαγωγός, γιατί 
με τη δική του συμβολή διαμορφώνεται το κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα, ώστε να λειτουργήσουν οι 
τέσσερις παρακάτω «ψυχολογικές στάσεις» (Λάππας, 2007, 374-377): α) Η θετική αναγνώριση του 
μαθητή, δηλαδή η απροκατάληπτη αναγνώριση του μαθητή που κατά τον Rogers «αυτό σημαίνει ένα 
είδος αγάπης ισότιμης με το θεολογικό όρο αγάπη», β) η κατάσταση γνησιότητας, δηλαδή η γνήσια 
διαπροσωπική συμπεριφορά του παιδαγωγού μέσα στη σχέση, γ) η εμπαθητική κατανόηση ή αλλιώς 
ενσυναίσθηση, η ικανότητα δηλαδή του παιδαγωγού να κατανοεί βαθιά τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα του μαθητή, ώστε να επικοινωνεί μαζί του σε ένα διαψυχικό επίπεδο και τέλος δ), η 
αποδοχή, που αναφέρεται στην αυτογνωσία του παιδαγωγού, στην αποδοχή και κατανόηση, πρώτα, 
του εαυτού του και εν συνεχεία την αποδοχή των άλλων, συγκεκριμένα των μαθητών. Ο παιδαγωγός, 
λοιπόν, πρέπει να αγαπά και να σέβεται τον μαθητή, όποιος κι αν είναι και σε όποια κατάσταση και 
αν βρίσκεται. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του μαθητή, τη 
συνειδητοποίηση της αυτοαξίας του -και το σημαντικότερο όλων- την ανταπόκριση προς την «κλίση 
αγάπης» του παιδαγωγού. 

Ο Piaget, ήδη από τις πρώτες του μελέτες, εντόπισε τη σημαντικότητα του συναισθηματικού 
παράγοντα στη γνωστική ανάπτυξη (Piaget, 1981) και τοποθέτησε τη συναισθηματικότητα στον 
πυρήνα της. Η συναισθηματικότητα που περιλαμβάνει ως έννοια συναισθήματα, τάσεις, αξίες και 
ενδιαφέροντα (Ουάντσγουερθ, 2003) είναι ο φρουρός των πυλών, ο οποίος αποφασίζει ποιες ιδέες 
επιλέγονται για δόμηση (Piaget, Inhelder, 1969), σε οτιδήποτε τυγχάνει της προσοχής.  

Για τον Piaget η νοητική ανάπτυξη εξαρτάται από την κοινωνική αλληλεπίδραση, που είναι 
μία από τις τέσσερις μεταβλητές ανάπτυξης: την ωρίμανση, την εμπειρία, την κοινωνική 
αλληλεπίδραση και την εξισορρόπηση (Ουάντσγουερθ, 2003). Για τον ίδιο, η γνωστική ανάπτυξη 
εξελίσσεται μόνο, όταν, μέσω της ανισορροπίας ή της γνωστικής σύγκρουσης, ολοκληρώνεται η 
αφομοίωση και η προσαρμογή της νέας εμπειρίας, δηλαδή ο μετασχηματισμός της σε νέες 
δομήσεις/σχήματα (Ουάντσγουερθ, 2003, 226).  

Το συναίσθημα για τον Piaget ρυθμίζει τη νοητική πράξη, καθώς αντιλαμβανόταν πως δεν 
υπάρχει ούτε συναίσθημα, ούτε συμπεριφορά χωρίς γνωστική συνιστώσα. Συστηματική σύγκριση 
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σε κάθε στάδιο γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης παρουσιάζει στο έργο του La formation 
du symbole chez l’ enfant, Six etudes de Psychologie αλλά και στο La Psychologie de l’ enfant . 
Ωστόσο, διευκρινίζει, ότι το συναίσθημα δεν είναι αυτό που δημιουργεί νέες δομές/νοητικά σχήματα, 
αλλά είναι η κινητήριος δύναμη για τη νοητική λειτουργία εν γένει.  

H συμπεριφορά, λοιπόν, εξαρτάται από τη θυμική και γνωστική διάσταση, καθώς το θυμικό 
και το γνωστικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, παρ΄όλες τις ανομοιότητές τους. Το παιδί νιώθει το 
ενδιαφέρον του δασκάλου. Η συναισθηματική αυτονομία οδηγεί στη συνεργατική ενέργεια και 
αλληλεπίδραση, που βασίζεται στην επιθυμία να κάνει κάποιος «το σωστό, το δίκαιο και το 
υπεύθυνο» για τον εαυτό του και τους άλλους. Ως αυτονομία, ωστόσο, δεν νοείται κάποια άδεια που 
εκχωρείται προκειμένου τα παιδιά να πράττουν, υπό μορφή ασυλίας, οτιδήποτε επιθυμούν, αλλά 
αφορά, αμιγώς, μαθημένες συναισθηματικές δεξιότητες, όπως η αυτορρύθμιση και ο αυτοέλεγχος. 
Σε αυτό το πλαίσιο δομείται η δυνατότητα να ελέγχουν και να κατευθύνουν τον εαυτό τους 
αποτελεσματικά, πραγματικά και υπεύθυνα.  

1.1. Η συμβολή των σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού στη συναισθηματική και γνωστική 
αυτονομία των εφήβων  

Η εφηβεία με τα τρία της στάδια (προεφηβεία, κυρίως εφηβεία, όψιμη εφηβεία) αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας στην 
περίοδο της εφηβείας αποτελεί την τελική όψη της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης. Ο 
έφηβος μέσω μιας διαδικασίας «πένθους» εγκαταλείπει σταδιακά το ασφαλές γονεϊκό περιβάλλον 
του και τον κόσμο της παιδικής του ζωής, ενώ αποκτά ταυτόχρονα τη δική του ταυτότητα ως 
ενήλικος. Όσον αφορά την εφηβική συμπεριφορά, γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά 
της εφηβικής λογικής είναι το στάδιο «τυπικών λειτουργιών» στη γνωστική λειτουργία και η 
προσωπική ιεραρχία αξιών.  

Για τον Piaget η ολοκλήρωση της προσωπικότητας ενός εφήβου επέρχεται, όταν ο ίδιος 
εξασφαλίσει τη συναισθηματική και γνωστική του αυτονομία επιτυγχάνοντας την πλήρη 
αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων. Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν καθιερωθεί 
η συνεργασία με άλλους και αναπτυχθούν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, διότι: «Η συναισθηματική 
αυτονομία αναδύεται από τις σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού» (Ουάντσγουερθ, 2001). Με άλλα λόγια, 
ως συναισθηματική αυτονομία ενός ατόμου λογίζεται η αυτοπειθαρχία του, που λειτουργεί ως 
οδηγός του για την επιλογή της κατάλληλης, κάθε φορά, συμπεριφοράς.  

Ο Wright συνδέει την ηθική ανάπτυξη με τις σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού: «η ουσία της ηθικής 
ανάπτυξης…μπορεί να οριστεί ως η παρατεταμένη και συνεχής εμπειρία των σχέσεων αμοιβαίου 
σεβασμού» (1982, 216). Πρόκειται για την «ηθική της συνεργασίας», μια μη επιβεβλημένη και 
ελεύθερα δομημένη διάδραση, η οποία πυροδοτείται από την αναγνώριση ότι αυτή αποδίδει και είναι 
προσαρμοσμένη στις αναγκαιότητες των συνεργαζόμενων προσώπων. 

Οι έφηβοι εφαρμόζουν ένα κριτήριο καθαρής λογικής στην αξιολόγηση του συλλογισμού: 
«αυτό που είναι λογικό είναι και το καλύτερο», καθώς δεν κάνουν διαφοροποιήσεις μεταξύ λογικού 
και πραγματικού κόσμου (παντοδυναμία), ούτε αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος και οι άνθρωποι δεν 
είναι πάντα λογικοί (Ουάντσγουερθ, 2001). Αν και υπερισχύουν τα στοιχεία εγωκεντρικής σκέψης, 
τα αισθήματα ανάγκης και η έννοια της υποχρέωσης απέναντι σ΄αυτά που εκτιμούν, αποτελούν 
κομβικά στοιχεία ελέγχου της συμπεριφορικής διάθεσης των εφήβων. 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ειδικότερα, εμφανίζουν στατιστικά χαμηλά επίπεδα 
αυτοπεποίθησης. Σύμφωνα με τη Vail (1987), μετά από την έκθεσή τους σε παρατεταμένες 
μαθησιακές αποτυχίες μπορεί να γίνουν «μη διαθέσιμοι προς μάθηση». Ο «πόρτες κλείνουν» και ο 
μαθητής δεν έχει πλέον διάθεση να τις ανοίξει. H δυσλειτουργικότητα αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί 
μέσα από διδακτικές στρατηγικές που προσφέρουν οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων, που μειώνουν τις 
υποκείμενες αιτίες που την πυροδοτούν, όπως το άγχος, τη ματαίωση και την αυτολύπηση (Curwin 
et al., 2018) 
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Για τους μαθητές αυτούς οι σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού προσκύπτουν στο αίσθημα ότι 
κάποιος νοιάζεται για εκείνους, σέβεται την προσωπικότητά τους και τα ενδιαφέροντά τους. Τα 
παιδιά, όταν βιώνουν αυτό το συναίσθημα, αναπτύσσουν αμοιβαία εκτίμηση, ενδιαφέρον, 
εμπιστοσύνη και σεβασμό. Μια ισχυρή σχέση μαθητή/δασκάλου προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό και 
εμπλέκει τους μαθητές, γίνεται ο κινητήριος παράγοντας για να διατηρηθούν οι μαθητές 
παρακινημένοι και αφοσιωμένοι στη διδακτική διαδικασία (Kosel, 2010). Αυτή η έρευνα περιγράφει 
τεχνικές που πρέπει να ενσωματωθούν σε μια τάξη που αυξάνουν τα ακαδημαϊκά κίνητρα και την 
εμπλοκή τους. Περαιτέρω, καλλιεργείται η προθυμία τους, η οποία ενισχυόμενη και από τη στήριξη 
του εκπαιδευτικού μπορεί να τούς ωθήσει να ανοίξουν κάποιες από τις «κλειστές πόρτες». Οι σχέσεις 
αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης, που κατά τον Piaget οδηγούν στην ενίσχυση των γνωστικών 
λειτουργιών των εφήβων, φαίνεται πως έχουν καταλυτική επίδραση στη διαχείριση της γνώσης, στην 
αυτονομία και στην κοινωνικοσυναισθηματική προσαρμογή του μαθητή.  

Προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώθηκε και ο στόχος της παρούσας έρευνας, που είναι ο 
έλεγχος του επιπέδου επιρροής των σχέσων αμοιβαίου σεβασμού στην ενίσχυση των γνωστικών 
λειτουργιών εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και της κοινωνικοσυναισθηματικής 
προσαρμογής τους.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
Η έρευνα εντάσσεται στις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους, διατηρώντας χαρακτηριστικά 

στοιχεία των μελετών περίπτωσης (case study) (Gomm et al., 2000), που είναι ο συνδυασμός 
συνεντεύξεων (δομημένες ή ημι-δομημένες), ερωτηματολογίων και επιτόπιας παρατήρησης 
(Creswell, J. W., 2014), χωρίς όμως να συνιστά αμιγώς μελέτη περίπτωσης. Επιλέχθηκαν ως 
μεθοδολογικά εργαλεία η συμπλήρωση ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα) και η διενέργεια 
ημιδομημένης συνέντευξης για να υπάρχει με αυτόν τον συνδυασμό δυνατότητα διασταύρωσης της 
ερμηνευτικής κατανόησης των στοιχείων, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα. 
Δόθηκε, πρωθύστερα, ενημερωτικό σημείωμα προς τους γονείς (βλ. Παράρτημα) των μαθητών για 
να εξασφαλιστεί έγγραφη συναίνεση για τη διενέργεια και μαγνητοφώνηση της συνέντευξης. Οι 
μαθητές ήταν, ομοίως, ενημερωμένοι για τη διενέργεια της συνέντευξης και της συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου. Οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν. Οι μαθητές 
κλήθηκαν να απαντήσουν σε γενικές ερωτήσεις στάσης και να καταθέσουν προσωπικές εκτιμήσεις. 
Τονίστηκε, ιδιαίτερα, πριν την έναρξη συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ότι τίθεται ως 
απαραίτητος όρος οι απαντήσεις να είναι αυθόρμητες και ειλικρινείς, ώστε να μην προσβληθεί η 
έρευνα και τα αποτελέσματά της. 

Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2019 και είχε διάρκεια περίπου 10 ώρες. Συμμετείχαν πέντε 
μαθητές, οι οποίοι βρίσκονταν σε εξατομικευμένη παρέμβαση τουλάχιστον 1,5 έτους από την ίδια 
την ερευνήτρια, στο πλαίσιο παροχών ειδικής αγωγής με στόχο την ανάπτυξη του μαθησιακού τους 
προφίλ και την αντιμετώπιση των δυσχερειών φοίτησης στο σχολείο (προβλήματα δυσκολιών 
μάθησης, κοινωνικών αλληλεπιδράσεων κ.ά.). Σε δύο από τους πέντε μαθητές η παρέμβαση δεν έχει 
ολοκληρωθεί, ενώ στους άλλους τρεις θεωρήθηκε ότι ο μαθητής μπορεί να συνεχίσει μόνος του και 
να αυτονομηθεί μαθησιακά. Σε δύο από τους τρεις, που ολοκληρώθηκε η παρέμβαση, υπάρχει μέχρι 
και σήμερα επικοινωνία και τακτική επαφή (life coaching, mentoring). Η ηλικιακή βαθμίδα των 
υποκειμένων της έρευνας είναι 13-17 ετών. 

Το σύνολο των μαθητών παρουσίαζε μαθησιακές δυσκολίες/γενικές δυσκολίες-διαταραχές: 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, επιληπτικό σύνδρομο 
(μνημονικές διαταραχές), δυσθυμία. Ωστόσο, όλοι οι μαθητές ήταν λειτουργικοί με φυσιολογικό 
νοητικό δυναμικό και παρουσίαζαν μέτριες έως αυξημένης έντασης εκδηλώσεις μαθησιακών 
δυσκολιών. Τέθηκε η υπόθεση ότι οι μαθητές θα υποστηρίξουν τη σημαντικότητα του αμοιβαίου 
σεβασμού και θα εντοπίσουν αυτό το ποιοτικό στοιχείο στη διδακτική προσέγγιση της ερευνήτριας.  
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Η παρούσα έρευνα υποκύπτει σε περιορισμούς, όπως ο μικρός αριθμός δείγματος, η 
υποκειμενικότητα που εκπηγάζει από την προσωπική εμπλοκή, η φυσιολογική ωρίμανση των 
μαθητών, άλλοι μη εντοπισμένοι συνεπιδρώντες παράγοντες. Επιπλέον, καθώς ακολουθήθηκε 
μεθοδολογικά επιλογή μικρού αριθμού δείγματος, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να 
γενικευτούν (Gomm et al, 2000; Stake, 1995). Τέλος, επρόκειτο για μαθητές σε πλαίσιο 
εξατομικευμένης παρέμβασης, ενώ η διδασκαλία σε τμήμα ενδέχεται να αλλάζει τα δεδομένα. 

 
Περιγραφικά στοιχεία υποκειμένων 
Μαθητής Α 
Ο μαθητής με διαγνωσμένη δυσλεξία και διάσπαση προσοχής, 13 ετών 
Περιγραφή μαθησιακού προφίλ πριν την παρέμβαση (συνεδρίες ειδικής αγωγής που του 

παρασχέθηκαν, διάρκειας 1,5 έτους): Ο μαθητής στην έκτη δημοτικού παρουσίαζε μεγάλη 
δυσκολία στα μαθηματικά (γνώριζε μόνο πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό μέχρι τον 
αριθμό 3), είχε εμφανή ελλείμματα στην ανάκληση και συγκράτηση της μνήμης και επεδείκνυε 
ανώριμη συμπεριφορά. Το μαθησιακό του προφίλ ήταν πολύ χαμηλό σε επίπεδο γνώσεων, 
υπολογισμένο σε 3-4 σχολικές τάξεις προγενέστερες. Στο σχολείο, η συμπεριφορά του ήταν ιδιαίτερα 
διασπαστική, δεν συμμετείχε, ήταν μόνιμα σε ένταση και διέκοπτε τη διδακτική ροή. Τέλος, 
αδυνατούσε να προετοιμαστεί για το οποιοδήποτε μάθημα μόνος του.  

Περιγραφή μαθησιακού προφίλ μετά την παρέμβαση: Ο μαθητής κατόρθωσε να 
ακολουθήσει τον ρυθμό της τάξης, ενώ αυξήθηκε ιδιαίτερα το μαθησιακό του προφίλ (οι 
εκπαιδευτικοί στο σχολείο δεν αναγνώριζαν πλέον σημάδια μαθητή με δυσλεξία), αλλά και το 
γνωστικό επίπεδο που εκτιμάται ότι σε 1,5 χρόνο παρέμβασης ανήλθε τέσσερις σχολικές τάξεις. 
Μειώθηκαν δραστικά οι διασπαστικές συμπεριφορές στο σχολείο και ο μαθητής, πλέον, 
συμπεριφέρεται υπεύθυνα, αυτόνομα, ενώ διέκοψε ορισμένες ηλικιακά ανώριμες αντιδράσεις, τις 
οποίες αρχικά εμφάνιζε. Τέλος, οι συμπτωματικές εκδηλώσεις της διάσπασης προσοχής και της 
δυσλεξίας είναι ήπιες. 

Μαθητής Β 
Ο μαθητής με μη εντοπισμένες μαθησιακές δυσκολίες, με διεγνωσμένη δυσθυμία και διάσπαση 

προσοχής, 15 ετών.  
Περιγραφή μαθησιακού προφίλ πριν την παρέμβαση: Ο μαθητής παρουσίαζε εκτεταμένη 

κακογραφία, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου που περιοριζόταν σε επανάληψη 
στερεότυπων εκφράσεων και κωδικοποιημένο λόγο με δυσκολίες προσαρμογής στο επικοινωνιακό 
πλαίσιο, διασπαστική συμπεριφορά, χαμηλό μαθησιακό προφίλ, ενώ στοιχεία ελλειμματικής 
προσοχής (χωρίς υπερκινητικότητα) ήταν ευδιάκριτα από την αρχή, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την 
απροσεξία. Παραπέμφθηκε για συνεδρίες σε παιδοψυχολόγο, αλλά δεν ολοκλήρωσε το θεραπευτικό 
πρόγραμμα. 

Περιγραφή μαθησιακού προφίλ μετά την παρέμβαση: Ο μαθητής έπαψε να έχει 
διασπαστική συμπεριφορά, μπορεί να προετοιμαστεί μόνος του για τα σχολικά του καθήκοντα και 
ως εκ τούτου είναι μαθησιακά αυτόνομος. Με υπόδειξη της ερευνήτριας παραπέμφθηκε σε τμήμα 
ένταξης, όπου φοιτά από την Α΄ Γυμνασίου (τώρα, διδακτικό έτος 2019-2020, φοιτά στη Γ΄ 
Γυμνασίου). 

Μαθητής Γ 
Ο μαθητής με Δεπ-Υ, 17 ετών. 
Περιγραφή μαθησιακού προφίλ πριν την παρέμβαση: Ο μαθητής παρουσίαζε μεγάλες 

δυσκολίες στις γλωσσικές δεξιότητες, με παραγωγή προφορικού λόγου με επανάληψη στερεότυπων 
εκφράσεων και κωδικοποιημένο λόγο, ενώ σημαντικά ελλείμματα αναδύθηκαν ειδικότερα στον 
γραπτό λόγο, σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, συνοδευόμενα από φτωχό λεξιλόγιο. 
Παράλληλα, συννοσηρούσαν εκρήξεις οργής, μικρή ανοχή στην αποτυχία (ματαίωση), έλλειψη 
οργανωτικότητας και μικρή απόδοση μνήμης. 
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 Περιγραφή μαθησιακού προφίλ μετά την παρέμβαση: Στον μαθητή παρέχεται 
συμβουλευτική καθοδήγηση από την ερευνήτρια έως και σήμερα. Ο μαθητής αναπτύχθηκε 
θεαματικά τόσο γνωστικά όσο και συναισθηματικά, με εντυπωσιακή επίδοση στην οργάνωση, 
αυτοπειθαρχία, συγκέντρωση και στον έλεγχο της παρορμητικότητάς του, που τον ταλαιπωρούσε. 
Επιπλέον, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στη σχολική επίδοση στο μάθημα της γλωσσικής 
διδασκαλίας. 

Μαθητής Δ 
Ο μαθητής με διαγνωσμένη ειδική μαθησιακή δυσκολία, 13 ετών 
Περιγραφή μαθησιακού προφίλ πριν την παρέμβαση: Ο μαθητής παρουσίαζε αδυναμίες στο 

μορφοσυντακτικό, στη σημασιολογία των λέξεων, στην εφαρμογή γραμματικών κανόνων και στις 
γραφοκινητικές δεξιότητες: Ιδιαίτερη δυσκολία εντοπίστηκε στη γραπτή έκφραση, στην ορθογραφία, 
στην οργάνωση και δόμηση κειμένων, καθώς και στο λεξιλόγιο και στο νοηματικό περιεχόμενο των 
παραχθέντων κειμένων, με χαρακτηριστικό την παραγωγή κειμένων με περιορισμένο αριθμό λέξεων 
(τηλεγραφικά). Εντοπίσθηκαν εκτεταμένα ελλείμματα γραφοκινητικών δειξοτήτων, όπως δυσκολία 
στον σχηματισμό γραμμάτων, λέξεων, ακολουθίας γραμμών και περιθωρίων. Ακόμη, παρατηρήθηκε 
κοινωνική ανωριμότητα και παρορμητισμός, ψυχοσωματικές αντιδράσεις σε καταστάσεις άγχους 
(τικ, βήχας άγχους) και χαμηλό μαθησιακό προφίλ, συνοδευόμενο από μεγάλο παρατηρούμενο 
αρνητισμό προς το σχολείο. Επιπλέον, χαρακτηριζόταν από αγενή, άκομψη και προσβλητική 
συμπεριφορά στις διαπροσωπικές του επικοινωνίες. 

Περιγραφή μαθησιακού προφίλ μετά την παρέμβαση: Ο μαθητής έπαψε να είναι αγενής και 
προσβλητικός, αντιθέτως, υιοθέτησε καλούς τρόπους συμπεριφοράς και ευγενικής στάσης (παρότι ο 
ίδιος αναγνωρίζει ότι γενικά δεν σέβεται και πολύ). Μπορεί μόνος του να προετοιμαστεί σε 
ικανοποιητικό επίπεδο στα σχολικά μαθήματα, βελτιώθηκε και ο γραπτός λόγος, ενώ συνεχίζουν οι 
ψυχοσωματικές αντιδράσεις σε καταστάσεις άγχους. 

Μαθητής Ε 
Ο μαθητής με μνημονικές διαταραχές, με διαγνωσμένο επιληπτικό σύνδρομο, 16 ετών 
Περιγραφή μαθησιακού προφίλ πριν την παρέμβαση: Παρατηρήθηκε, αρχικά, αδυναμία 

στην αποκλίνουσα σκέψη και μειωμένη αποτελεσματικότητα της μνήμης εργασίας, με χαμηλό 
ρυθμό. Ευδιάκριτη ήταν η ψυχολογική υπερφόρτιση και η έντονη ανησυχία από στρεσογόνους 
παράγοντες (προετοιμασία διαγωνισμάτων, εξετάσεις κ.ά) και οι σωματοποιημένες αντιδράσεις 
έντονου άγχους (αϋπνία, παραισθήσεις κ.ά) 

Περιγραφή μαθησιακού προφίλ μετά την παρέμβαση: Ο μαθητής έως τώρα, έχει 
αποκατασταθεί πλήρως σε όλα τα επίπεδα, έμαθε να ελέγχει τις διαθέσεις του και είναι συνεπής και 
αποτελεσματικός στις μαθητικές του υποχρεώσεις. Ελέγχει με προσαρμοσμένη διατροφή τον 
νευρολογικό παράγοντα της πάθησής του. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Στη διατύπωση των παρακάτω αποτελεσμάτων συνέβαλαν ποσοτικά οι απαντήσεις του 

δομημένου ερωτηματολογίου και ποιοτικά οι απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων. Τα 
παραπάνω στοιχεία συνδυαστικά, αποδίδουν τα εξής αποτελέσματα: Οι μαθητές (υποκείμενα 
έρευνας) στο σύνολό τους θεωρούν πολύ σημαντικό να τούς σέβονται. Σεβασμός για αυτούς 
σημαίνει: ελευθερία, εκτίμηση, συμπάθεια, εμπιστοσύνη, θαυμασμός ή και όλα αυτά.Υποστήριξαν 
ότι το να νιώθει κανείς οικεία με τον εκπαιδευτικό δεν μειώνει τον σεβασμό που νιώθουν για εκείνον. 
Ωστόσο, τόνισαν, ότι η διδασκαλία σε τμήμα σχολείου, αλλάζει τα δεδομένα, καθώς εκεί η 
οικειότητα μπορεί να αποβεί ανασταλτικός παράγοντας. Εκτιμούν ότι η προσωπική σχέση με τον 
εκπαιδευτικό μπορεί να επηρεάσει την κατάκτηση της γνώσης θετικά, ωστόσο, η διδασκαλία σε 
τμήμα, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, όπως υποστήριξαν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (16, 17 ετών), 
όπου εκεί δήλωσαν πως «αρκεί να κάνει σωστά τη δουλειά του». 

Όλοι οι μαθητές θεώρησαν ότι ανταποκρίθηκαν «πολύ» και «πάρα πολύ» στη διδακτική 
προσέγγιση της ερευνήτριας, ότι υπήρξε θετική αναγνώριση εκατέρωθεν «πολύ» και «πάρα πολύ», 
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ότι η παιδαγωγός-ερευνήτρια νοιάζεται «πολύ» και «πάρα πολύ» για αυτούς, κατανοεί βαθιά τις 
σκέψεις και τα συναισθήματα του μαθητή (2 δήλωσαν «πάρα πολύ», 2 «πολύ», 1 «μέτρια»). 
Γνωστικά  θεώρησαν ότι αναπτύχθηκαν «πολύ έως πάρα πολύ». Σχετικά με το πόσο αυτόνομοι 
γενικά είναι απάντησαν «πολύ» (3) και «μέτρια» (2), ενώ το ίδιο απάντησαν και σε αντίστοιχο 
ερώτημα σχετικά με τη συναισθηματική τους αυτονομία. Σε ερώτηση που αφορούσε τον συσχετισμό 
της παρέμβασης που έλαβαν και την ανάπτυξη της αυτονομίας τους, οι μεγαλύτεροι μαθητές 
απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ», ενώ οι μικρότεροι «μέτρια» και «πολύ». 

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές (16-17 ετών), που φοιτούν στο Λύκειο, 
απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις «πολύ και πάρα πολύ». Από αυτό το δεδομένο εξάγεται ότι οι εν 
λόγω μαθητές απαντούν έτσι: είτε επειδή α) έχει κλείσει ο κύκλος εκπαιδευτικής παρέμβασης, είτε 
β) έχουν φτάσει σε ανώτερα επίπεδα γνωστικής και συναισθηματικής αυτονομίας, είτε γ) 
αντιλαμβάνονται καλύτερα τον σκοπό της έρευνας, είτε, τέλος, δ) επιθυμούν να ικανοποιήσουν και 
να ευχαριστήσουν τον παιδαγωγό τους, που τυγχάνει να είναι παράλληλα η ίδια η ερευνήτρια. 
Αντίθετα, οι μικρότεροι μαθητές, (13-15 ετών, Γυμνάσιο) ήταν πιο συγκρατημένοι στις απαντήσεις: 
είτε επειδή α) θεωρούν ότι έχουν περιθώρια ανάπτυξης, είτε β) ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η 
παρέμβαση είτε, τέλος, γ) είναι, λόγω ηλικίας, περισσότερο αυθόρμητοι στις απαντήσεις τους. 

3. Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υπογραμμίζουν ότι η συμβολή των σχέσεων 

αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου στη συναισθηματική και γνωστική 
αυτονομία των εφήβων μαθητών με μαθησιακές και κοινωνικοσυναισθηματικές δυσκολίες, είναι 
εξόχως σημαντική και βαρύνουσα. Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει το δεδομένο ότι οι μαθητές που 
ασκούνται σε τέτοιο περιβάλλον και βιώνουν μια παρατεταμένη εμπειρία αμοιβαίου σεβασμού, 
φαίνεται, πως κατακτούν ταχύτερα και αποδοτικότερα γνωστικές και άλλες δεξιότητες, μέσα από τη 
διαδικασία που περιγράφεται ως γνωστική ανισορροπία. Τα παιδιά κινητοποιούνται να αναδομήσουν 
τη γνώση τους, διότι αντιμετωπίζουν εμπειρίες που έρχονται σε σύγκρουση με τις προβλέψεις τους. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν και με τις διατυπώσεις του Goodenow (1993), που 
υποστήριξε ότι οι μαθητές δείχνουν περισσότερη προσπάθεια και μεγαλύτερη επιτυχία, όταν 
αντιλαμβάνονται ότι οι δάσκαλοί τους ενδιαφέρονται για εκείνους και τους υποστηρίζουν.  

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στη θέση ότι το συναίσθημα βρίσκεται στο επίκεντρο της 
Γνώσης. Είναι ανάγκη, ωστόσο, να διασαφηνιστεί ότι ο συναισθηματισμός από μόνος του δεν 
αποτελεί διδακτική προσέγγιση, χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο 
μοντέλο. Ως εκ τούτου, προτείνουμε τη συστηματική, δηλαδή την επιστημονικά μελετημένη 
εφαρμογή της αρχής του αμοιβαίου σεβασμού στη διδακτική πράξη, με έμφαση στην εφηβική ηλικία, 
ως μια δυναμική και καθ΄όλα αποτελεσματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση γνωστικών, 
συναισθηματικών, ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων, ζητημάτων και ελλειμμάτων. 
Υποστηρίζουμε την ανάγκη θεωρητικής θεμελίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης ενός διδακτικού 
μοντέλου αμοιβαίου σεβασμού, ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί και να οριοθετηθεί επιστημονικά ως 
διδακτική προσέγγιση. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση εκτεταμένης έρευνας με την ίδια 
στοχοθεσία σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών, με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ή και η διενέργεια 
μελέτης περίπτωσης (case study), ώστε να επιτευχθεί η πολύπτυχη εξέταση του φαινομένου. 
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Παράρτημα 
 
1. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Αυτονομία και αμοιβαίος σεβασμός 

 
1. Τι σημαίνει σεβασμός για σένα: 
 Ελευθερία 
 Εκτίμηση 
 Συμπάθεια 
 Εμπιστοσύνη 
 Θαυμασμός 
 Όλα 
 Κάτι άλλο;  

 
2. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να σε σέβονται; 
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    καθόλου=1     2    3     4     5= πάρα πολύ 
 

3. Ποιο θεωρείς ότι είναι το επίπεδο του σεβασμού που αναπτύχθηκε μεταξύ μας; 
     =1     2    3     4     5=  
 

4. Πώς θα αξιολογούσες το επίπεδο στον γνωστικό σου τομέα πριν την έναρξη των μαθημάτων; 
     =1     2    3     4     5=  
 

5. Πόσο θεωρείς ότι αναπτύχθηκες σαν άνθρωπος μετά τη λήξη των μαθημάτων; 
    =1     2    3     4     5=  
 

6. Πόσο αυτόνομος αισθάνεσαι; 
    =1     2    3     4     5=  
 

7. Πόσο μπορείς να ρυθμίσεις τη συμπεριφορά σου και τα συναισθήματά σου (συναισθηματική 
αυτονομία); 
 =1     2    3     4     5=  

 
8. Πόσο θεωρείς ότι βοηθήθηκες από τα μαθήματα στην ανάπτυξη της αυτονομίας σου; 

     =1     2    3     4     5=  
 

9.  Αξιολόγησε το επίπεδο της θετικής αναγνώρισης μεταξύ μας 
=1     2    3     4     5=  

 
10. Το επίπεδο γνήσιας σχέσης μεταξύ μας 

=1     2    3     4     5=  
 

11. Το επίπεδο ενσυναίσθησης (κατανόηση σκέψεων και τα συναισθημάτων) 
=1     2    3     4     5=  

 
12. Το επίπεδο αποδοχής σου από μένα (πόσο αποδεκτός αισθάνεσαι) 

=1     2    3     4     5=  
 

13. Αξιολόγησε το επίπεδο ανταπόκρισής σου στην προσέγγισή μου προς εσένα 
=1     2    3     4     5=  

 
14. Πόσο νιώθεις ότι νοιάζομαι για σένα; 

=1     2    3     4     5=  
 

15. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι το συναίσθημα επηρεάζει τη γνώση; 
=1     2    3     4     5=  

 
16. Πιστεύεις ότι η προσωπική σχέση με τον εκπαιδευτικό μπορεί να επηρεάσει τη γνώση;  

=1     2    3     4     5=  
 

17. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η οικειότητα είναι η αρχή της απαξίωσης. Κατά πόσο συμφωνείς με 
αυτή τη θέση; Πιστεύεις ότι το να νιώθεις οικεία με τον εκπαιδευτικό, μπορεί να μειώσει τον 
σεβασμό που νιώθεις για εκείνον; 
=1     2    3     4     5=  
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Αξιολόγησε σε σχέση με τα μαθήματα: 
Τις διαπροσωπικές σχέσεις=  1     2    3     4     5= 
Τη μεταδοτικότητα=   1     2    3     4     5= 
Την κατάκτηση της γνώσης=  1     2    3     4     5= 
Τη ωρίμανση σου ως άνθρωπος= 1     2    3     4     5= 

 
 
 
 

2. Eνημερωτικό σημείωμα 
 

Αγαπητέ γονέα/ κηδεμόνα, 
 

Ζητείται η έγκρισή σου για τη διενέργεια συνέντευξης με το παιδί σου, η οποία θα στηρίζεται 
σε συγκεκριμένες τυποποιημένες ερωτήσεις (ημιδομημένη συνέντευξη), σε μορφή 
ερωτηματολογίου, που θα έχει, πριν, συμπληρώσει το ίδιο.  
H παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πεδίο των διδακτικών προσεγγίσεων και θεωριών για τη 
σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού - μαθητή στην εξέλιξη της γνωστικής και 
συναισθηματικής αυτονομίας του μαθητή και ειδικότερα του εφήβου. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούν στη διαπίστωση της συναισθηματικής συνιστώσας της γνωστικής ανάπτυξης και 
στον τρόπο που αυτή καλλιεργείται μέσα από τη διαπροσωπική σχέση εκπαιδευτικού-
μαθητή, σχέση που οικοδομείται με την εκδήλωση του αμοιβαίου σεβασμού. Βασικός σκοπός 
είναι να επιβεβαιωθεί η υπόθεση του Πιαζέ σχετικά με τη σπουδαία συμβολή του 
συναισθηματικού παράγοντα στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και να αποτελέσει το 
έναυσμα για μια στροφή στην εκπαίδευση, με την καλλιέργεια θετικότερων διαπροσωπικών 
σχέσεων στο σχολείο. 
Συνολικά θα ερωτηθούν 5-6 μαθητές με τους οποίους είτε έχω ολοκληρώσει τον κύκλο 
παρέμβασης είτε αυτή βρίσκεται σε φάση πλήρους ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα αυτής της 
έρευνας θα παρουσιαστούν είτε στο πλαίσιο ενός συνεδρίου είτε θα αποτελέσουν άρθρο σε 
περιοδικό, διατηρώντας την ανωνυμία των προσωπικών στοιχείων των μαθητών, εκτός από 
την ηλικία. 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

 
Με πολλή εκτίμηση 
Βασιλική Ματιάκη 
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ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ-ΑΥΤΙΣΜΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ-
ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

 
Μαυρίδου Θεοδώρα-Ειρήνη 

Ψυχολόγος, M.Ed., ΠΕ23 
 

Περίληψη 
Ο αυτισμός είναι μια σοβαρή διαταραχή με επιπτώσεις που συνοδεύουν το παιδί και την 

οικογένεια για όλη τους τη ζωή. Δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία, την αμοιβαία 
κοινωνική αλληλεπίδραση, τη σκέψη και τη φαντασία. Με απλά λόγια, το παιδί δεν δείχνει 
ενδιαφέρον να επικοινωνήσει μαζί μας. Βέβαια το είδος και η ένταση των συμπτωμάτων ποικίλλουν 
από παιδί σε παιδί. 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την περίπτωση του Γιάννη, ενός μαθητή 13 ετών, ο οποίος 
διεγνώσθη με αυτισμό και φοιτά στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της περιοχής του. Ο σκοπός της εργασίας είναι να 
καταγραφεί η ιδιότυπη συμπεριφορά του μαθητή σε διάφορους τομείς δράσης του, όπως αυτή 
προκύπτει μέσω της μεθόδου της συμμετοχικής παρατήρησης και ταυτόχρονα να προταθούν πιθανοί 
τρόποι παρέμβασης για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. 

 
Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, επιπτώσεις, αντιμετώπιση 

1. Εισαγωγή 
Το φαινόμενο του αυτισμού απασχολεί από το 1973 τους ερευνητές. Όπως αναφέρει ο 

Στασινός (2013), η πρώτη απόπειρα ερμηνείας έγινε από τον Kanner το 1973, ο οποίος προσπάθησε 
να αποσαφηνίσει τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με αυτισμό. Πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν 
από τότε με τον αυτισμό, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ανήκει στη σφαίρα των διάχυτων 
αναπτυξιακών διαταραχών (Στασινός, 2013). 

Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού γίνονται εμφανή από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου. 
Σε αυτά περιλαμβάνεται η ελλιπής κοινωνική αλληλεπίδραση, τα προβλήματα στην γλωσσική 
ανάπτυξη, η νοητική υστέρηση, οι συναισθηματικές διαταραχές, η εμμονή για διατήρηση της 
ομοιότητας, οι στερεοτυπικές κινήσεις και η απουσία της φαντασίας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν 
την καθημερινότητα του ατόμου (Waterhouse, Morris, Allen, Dunn, Fein, Feinstein, Rapin & Wing, 
1996; Στασινός, 2013). Η συχνότητα του φαινομένου ισούται με 4 ανά 10.000 παιδιά και οι αιτιώδεις 
παράγοντες αφορούν κυρίως στην προγεννητική περίοδο (Στασινός, 2013). 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την περίπτωση του Γιάννη, ενός μαθητή 13 ετών, ο οποίος 
διεγνώσθη με αυτισμό. Ο σκοπός της εργασίας είναι: 

 να καταγραφεί η ιδιότυπη συμπεριφορά του μαθητή σε διάφορους τομείς δράσης του, όπως 
αυτή προκύπτει μέσω της μεθόδου της συμμετοχικής παρατήρησης  

 και ταυτόχρονα να προταθούν πιθανοί τρόποι παρέμβασης για την βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής του. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος έρευνας 
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την πραγμάτωση της εργασίας, είναι η συμμετοχική 

παρατήρηση. Αυτή η μέθοδος έρευνας αφορά σε μία ειδική διαδικασία παρατήρησης η οποία 
διεκδικεί την πρωτοτυπία τόσο στις πρακτικές όσο και στο γεγονός ότι αμφισβητεί τον διαχωρισμό 
μεταξύ παρατηρητή και παρατηρούμενου. Η πρακτική αυτή έχει μία ολόκληρη παράδοση στην 
εφαρμογή της και έχει αποδείξει την αξία της. Η συγκεκριμένη μέθοδος κρίνεται κατάλληλη για την 
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συγκεκριμένη περίπτωση διότι μέσω της προσωπικής σχέσης που διαμορφώνεται μεταξύ 
παρατηρητή και παρατηρούμενου, προκύπτει μια συνολική εικόνα για την  συμπεριφορά και την 
προσωπικότητα του ατόμου που υπόκειται στην παρατήρηση. Το υλικό, το οποίο συλλέχθηκε για 
την μελέτη περίπτωσης του 13χρονου μαθητή, προέκυψε κατόπιν τρίμηνης παρατήρησης του μαθητή 
στο χώρο του σχολείου όπου φοιτά. Σε αυτό συνέβαλε αποτελεσματικά η συνεργασία με τους 
καθηγητές του αλλά και οι αναφορές των γονέων του. Επιπρόσθετα, για τον μαθητή υπάρχει και 
σχετική γνωμάτευση από το αρμόδιο Κ.Ε.Σ.Υ. της περιοχής του. 

2.2. Αποτελέσματα 

2.2.1. Χαρακτηριστικά παιδιού με αυτισμό 
Ο Γιάννης είναι 13 ετών και έχει διαγνωσθεί με αυτισμό στην ηλικία των 5 ετών, όταν το 

ΚΕΔΔΥ της περιοχής του, του χορήγησε και την αντίστοιχη γνωμάτευση. Η φοίτηση στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο ειδικό δημοτικό σχολείο της γειτονιάς του και 
φέτος φοιτά στο ΕΕΕΕΚ της πόλης, όπου ζει. Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια αναγνωριστήκαν από 
τους γονείς του στην βρεφική του ηλικία, οι οποίοι ανέφεραν πως ο Γιαννάκης έδειχνε να αδιαφορεί 
για την φυσική επαφή και να μην ανταποκρίνεται στα χαμόγελα ή στις ματιές τους (Waterhouse, 
Morris, Allen, Dunn, Fein, Feinstein, Rapin & Wing, 1996). 

Αναφορικά με την γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή, παρατηρούνται διαταραχές στις πιο 
περίπλοκες και ερμηνευτικές γλωσσικές ικανότητες (Minshew, Goldstein & Siegel, 1995).  Παρόλο 
που έχει μάθει να μιλάει, επαναλαμβάνει συχνά τα λόγια που ακούει από τους άλλους. Το φαινόμενο 
αυτό, της ηχολαλίας, φανερώνει πως ο μαθητής δεν κατανοεί τους κανόνες της επικοινωνίας και πως 
δεν καταφέρνει να εκφράσει αποτελεσματικά όσα θέλει να πει (Perko & McLaughlin, 2002). 
Ταυτόχρονα, ο τρόπος ομιλίας του είναι μονότονος και όταν συνομιλεί δείχνει ότι δεν 
αντιλαμβάνεται τα ενδεχόμενα συναισθήματα του συνομιλητή του ή τα χιουμοριστικά ερεθίσματα 
(Στασινός, 2013). 

Στο κοινωνικό επίπεδο, ο Γιάννης εμφανίζει σοβαρά ελλείμματα στην κοινωνική του 
ανάπτυξη. Η συμμετοχή του στις κοινωνικές δραστηριότητες τόσο του σχολείου όσο και της 
γειτονιάς είναι μηδαμινές. Συνήθως κάθεται μόνος του και απασχολείται με κάποιο αντικείμενο που 
κρατά στα χέρια του (Dawson, Meltzoff, Osterling, Rinaldi & Brown, 1998). Απέχει από τις γενικές 
κατηγορίες των κοινωνικών επαφών , όπως είναι το παιχνίδι στην αυλή με τους συμμαθητές του, 
αλλά και από τις ειδικές όπως είναι η επαφή με τα μάτια ή η ανταπόκριση όταν ακούει το όνομα του 
(Bauminger, Stulman & Agam, 2003; Mundy, Sigman, Ungerer & Shermant, 1986). Το γεγονός ότι 
δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα, δίνει την εντύπωση στους ομηλίκους του ότι δεν ενδιαφέρεται 
για την μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Dawson κ.ά., 1998). Στην περίπτωση που εμπλακεί σε κάποιο 
παιχνίδι με τα υπόλοιπα παιδιά, δεν αναλαμβάνει ρόλους, αντανακλώντας την έλλειψη 
δημιουργικότητας και φαντασίας (Στασινός, 2013). 

Στο γνωστικό επίπεδο, τα τεστ αξιολόγησης της νοημοσύνης  βρήκαν ότι ο μαθητής έχει μέτρια 
νοητική υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης 50. Ο χαμηλός δείκτης IQ ισοδυναμεί με τα χαμηλό επίπεδο 
λειτουργικότητας του παιδιού και την αδυναμία διαχείρισης των καθημερινών αναγκών (Waterhouse 
κ.ά., 1996). Ανεξάρτητα από το επίπεδο της νοημοσύνης του, στο σχολείο τον έχουν ξεχωρίσει για 
την μεμονωμένη του ικανότητα να θυμάται τις ημερομηνίες και τις αντίστοιχες μέρες της τελευταίας 
δεκαετίας. Για παράδειγμα, όταν τον ρώτησε η δασκάλα του ποια μέρα ήταν στις 24/05/2008, αυτός 
θυμόταν ότι ήταν Σάββατο (Perko & McLaughlin, 2002). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Γιάννη είναι η εμμονή για διατήρηση της ομοιότητας. 
Επιθυμεί τα προσωπικά του αντικείμενα να είναι στην ίδια θέση και ο χώρος στο σχολικό και 
οικογενειακό περιβάλλον να παραμένει σταθερός. Την ίδια στάση κρατά και στο σχολικό πρόγραμμα 
και κάθε σχολική ώρα ρωτάει να μάθει ποιο μάθημα ακολουθεί την επόμενη ώρα (Perko & 
McLaughlin, 2002). Αν αντιληφθεί πως επήλθαν κάποιες αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα, τότε 
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αναστατώνεται εμφανώς, ακόμη και όταν οι αλλαγές είναι μικρές δείχνει απρόθυμος να τις 
διαχειριστεί (Στασινός, 2013; Perko & McLaughlin, 2002). 

Τέλος, σε ό, τι αφορά στον συναισθηματικό τομέα του Γιάννη, εκτός από τα ξεσπάσματα που 
εκδηλώνει στις αλλαγές των αντικειμένων ή του χώρου του, δείχνει κάποιες φορές να είναι 
αγχωμένος. Ως εκ τούτου, γίνεται επιθετικός και απόμακρος από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
ή την οικογένεια του (Kim, Szatmari, Bryson, Streiner & Wilson, 2000). Σε έντονες στιγμές, 
αυτοτραυματίζεται δαγκώνοντας τα χέρια του ή τραβώντας τα μαλλιά του (Perko & McLaughlin, 
2002). Όλη αυτή η  κατάσταση έχει επηρεάσει αρνητικά του γονείς του οι οποίοι ανέφεραν ότι 
διακατέχονται από υψηλά επίπεδα άγχους και μελαγχολικής διάθεσης (Hastings, Kovshoff, Brown, 
Ward, Espinosa & Remington, 2005). 

2.2.2. Παρέμβαση-Αντιμετώπιση 
Για την περίπτωση του Γιάννη, οι τρόποι παρέμβασης θα πρέπει να είναι αποκλειστικά 

σχεδιασμένοι σύμφωνα με τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά του μαθητή. Συγκεκριμένα, είναι 
χρήσιμο να δοθεί έμφαση στην γλωσσική ανάπτυξη, στην κοινωνική ανάπτυξη, στο παιχνίδι αλλά 
και στην υποστήριξη της οικογένειας του. 

Αρχικά, για την γλωσσική ανάπτυξη, πέρα από την παραδοσιακή λογοθεραπεία, υπάρχει ειδικά 
διαμορφωμένο πρόγραμμα μέσω υπολογιστή. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του 
σχολείου ή του σπιτιού. Το πρόγραμμα παρέχει παιχνίδια και αλγόριθμους ήχων και ζητά από τον 
συμμετέχοντα να επαναλάβει την εκάστοτε πρόταση που ακούγεται και στη συνέχεια δίνεται 
ανατροφοδότηση από τα παιχνίδια. Έχει βρεθεί πως με τον διαδραστικό αυτό τρόπο βελτιώνονται οι 
γλωσσικές ικανότητες των αυτιστικών παιδιών  και ταυτόχρονα εισπράττουν χαρά και ικανοποίηση 
μέσω του προγράμματος (Hoque, Lane, Kaliouby, Goodwin & Picard, 2009). 

Για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητή, οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό του σχολείου χρειάζεται αρχικά να παρατηρήσουν το επίπεδο της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης του μαθητή. Έπειτα, σε συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τους γονείς 
του μαθητή είναι αναγκαίο να τεθούν στόχοι (Koegel, Matos-Fredeen, Lang & Koegel, 2011). Κατά 
την διάρκεια των σχολικών ωρών, ένα οργανωμένο πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει την 
εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, την παρότρυνση του μαθητή για κοινωνική αλληλεπίδραση 
και την επαναφορά της τάξης στην περίπτωση παρεκτροπών. Οι παραπάνω τεχνικές μπορούν να 
συνεχιστούν και στο σπίτι (McConnell, 2002). 

Το πρόγραμμα TEACCH εφαρμόζεται αποκλειστικά στο χώρο του σχολείου και αποβλέπει 
τόσο στην εκπαίδευση του μαθητή όσο και στην βελτίωση της ομιλίας και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Αποσκοπεί στην διδασκαλία του αυτιστικού παιδιού και στην τροποποίηση ή και εκμάθηση νέων 
συμπεριφορών, οι οποίες θα είναι περισσότερο λειτουργικές (Στασινός, 2013). Το πρόγραμμα δεν 
παραμερίζει την αναγκαιότητα της συνεργασίας με τους γονείς, μέσω της οποίας οι τελευταίοι 
συμβάλλουν στην θεραπεία του παιδιού τους. 

Ενίοτε είναι αναγκαία η χρήση της φαρμακευτικής αγωγής σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους 
θεραπείας, καθώς δεν μπορεί από μόνη της να καταστεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση όλων 
των συμπτωμάτων του αυτισμού. Ουσιαστικά η χορήγηση κατάλληλων κάθε φορά φαρμάκων 
αποβλέπει στην καταστολή ορισμένων μόνο χαρακτηριστικών του συνδρόμου, όπως είναι οι κρίσεις 
επιληψίας, οι διάφορες φοβίες ή η υπερκινητικότητα (Γενά, 2002). 

Σημαντικός είναι ο ρόλος του εξατομικευμένου χαρακτήρα της θεραπείας, καθώς 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις ελλείψεις και την ατομικότητα κάθε παιδιού (Κυπριωτάκης, 
2003:170-171). Μια διαφορετική θεραπεία είναι η μουσικοθεραπεία. Υποστηρίζεται ότι τα παιδιά με 
το σύνδρομο του αυτισμού εκδηλώνουν σχετικά νωρίς ενδιαφέρον σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
της μουσικής και ακόμη αρκετές φορές παρουσιάζουν μουσικές δεξιότητες. Επίσης η μουσική 
σχετίζεται άμεσα με την κιναισθησία και το απτικό σύστημα, ενώ το τραγούδι συνδέεται με την 
ανάπτυξη της γλώσσας. Η θεραπεία μέσω της μουσικής αποτελεί μία αποτελεσματική μέθοδο για 
την καταπολέμηση των διαταραχών της αντίληψης και της επεξεργασίας των ερεθισμάτων που 
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δέχεται από το περιβάλλον, για τη φυγή από το κλείσιμο στον εαυτό του, για την ανάπτυξη της 
επικοινωνίας και εν συνεχεία την ένταξη και την ενσωμάτωση στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
(Κυπριωτάκης, 2003:182-183). Οι τεχνικές σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα 
λεκτικής επικοινωνίας μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη κοινωνικών - επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. <<Αφού κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
τους εμπλέκονται πολλές από τις βασικές λειτουργίες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της 
επίγνωσης του εαυτού και της σχέσης του εαυτού μας με τους άλλους>>. Επίσης , η ευελιξία των 
τεχνικών σωματικής έκφρασης, αλλά και η ικανότητα του ειδικού παιδαγωγού να συναντά το κάθε 
άτομο στο επίπεδο που βρίσκεται προσαρμόζοντας τη θεραπεία στα μέτρα του, καθιστά τις τεχνικές 
σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας προσβάσιμες. Οι τεχνικές 
σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας ορίζονται με τα ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα δραματοθεραπείας και μουσικοθεραπείας που είναι αναγνωρισμένα ως 
μια αποτελεσματική παρέμβαση για τα άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Δροσινού, 2000, 
2001). 

Επιπρόσθετα, καθώς οι γονείς του αυτιστικού παιδιού έχει φανεί από τα παραπάνω ότι όχι 
απλώς παρακολουθούν αλλά συνδράμουν στην θεραπευτική πορεία, κρίνεται αναγκαία η 
υποστήριξη για τους ίδιους. Τα επίπεδα άγχους που βιώνουν είναι αρκετά υψηλά διότι ανησυχούν 
για την εξέλιξη του παιδιού τους και πολλές φορές λόγω των εκρήξεων του μαθητή, δεν καταφέρνουν 
να ξεφύγουν έστω για λίγο (π.χ. να βρεθούν με φίλους). Η εκμάθηση στρατηγικών θετικής 
αντιμετώπισης των καθημερινών ζητημάτων έχει βρεθεί πως βοηθάει τόσο την θετική έκβαση όσο 
και με την βελτίωση της διάθεσης των γονέων. 

Η ψυχαναλυτική θεραπεία με εισηγητή τον Bettelheim υποστηρίζει την απομάκρυνση του 
αυτιστικού παιδιού από τη μητέρα και την εισαγωγή του σε ένα περιβάλλον όπου θα του παρέχονται 
ελευθερία, αποδοχή και αγάπη. Ακόμη προβάλλει την ανάγκη για ψυχανάλυση και της μητέρας. 
Ωστόσο, αφ’ ενός μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί ο θεραπευτικός της ρόλος και αφ’ ετέρου 
ορισμένοι ειδικοί κάνουν λόγο για την αρνητική συμβολή της. Η θέση αυτή στηρίζεται κυρίως: α) 
στις άδικες ευθύνες που επιρρίπτονται στους γονείς β)στην αναγνώριση του συνθεραπευτικού ρόλου 
τους γ) στα ευρήματα μελετών που αποδεικνύουν μεγαλύτερη ωφέλεια ενός καλά οργανωμένου 
χώρου. Επιπροσθέτως, πέραν από την ψυχαναλυτική θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στην 
ψυχογενή αιτιολογία του αυτισμού, έχουν αναπτυχθεί και άλλες, όπως η θεραπεία του Εναγκαλισμού 
και η Θεωρία των Επιλογών (Συνοδινού, 1999). 

3. Συμπεράσματα 
Ο αυτισμός ανήκει στη σφαίρα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται ελλείμματα σε περισσότερους από έναν τομέα. Τα χαρακτηριστικά ενός αυτιστικού 
ατόμου είναι η κοινωνική απομόνωση, τα γλωσσικά προβλήματα, οι συναισθηματικές διαταραχές, η 
απουσία φαντασίας, η νοητική υστέρηση, η διατήρηση της ομοιότητας και κάποια μεμονωμένα 
χαρίσματα. 

Ο Γιάννης, ένα παιδί με αυτισμό κατέχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα έχουν 
βρεθεί προβλήματα στην γλωσσική του ανάπτυξη με αισθητή την παρουσία της ηχολαλίας. Δείχνει 
απομονωμένος και αποφεύγει να αλληλοεπιδρά με τα άλλα παιδιά ενώ διαρκώς απασχολείται με κάτι 
που θα κρατά στα χέρια του. Παρόλα αυτά, όταν παίζει με τους ομηλίκους του, δεν υποδύεται ρόλους, 
γεγονός που υποδεικνύει την απουσία της φαντασίας. Επιδιώκει την ομοιότητα στο χώρο και στα 
αντικείμενα του και ταράσσεται  συναισθηματικά όταν αντιληφθεί κάποια αλλαγή.  Κάποιες στιγμές 
αυτοτραυματίζεται και η γενικότερη κατάσταση προκαλεί άγχος στους γονείς του. 

Τέλος, για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του μαθητή, υπάρχουν 
προγράμματα που στοχεύουν στην βελτίωση των γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η 
εφαρμογή τους εξομαλύνει τις ικανότητες του παιδιού και προϋποθέτει την συνεργασία 
εκπαιδευτικών, ειδικού επιστημονικού προσωπικού και γονέων. Για τους τελευταίους, υπάρχουν 
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ειδικές στρατηγικές αντιμετώπισης της καθημερινότητες ώστε να καταστούν λειτουργικοί 
συνθεραπευτές του παιδιού τους. 
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«ΚΙΝΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΜΙΝΤΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ I-GENS ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
 

Μουλά Ευαγγελία  
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ 

 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης 

Δρ., Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 
 

Περίληψη  
Στην παρούσα εισήγηση διασταυρώνονται τρεις μείζονες και αλληλοδιασταυρούμενοι άξονες 

της σύγχρονης κουλτούρας: η νεανική ταυτότητα, η κινητή τηλεφωνία και η διαφήμιση, υπό την 
ομπρέλα του κριτικού μιντιακού γραμματισμού. Θα επιχειρηθεί η ανάλυση, αποδόμηση και ερμηνεία 
διαφημίσεων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα των τελευταίων ετών, ώστε να διαφανεί το είδος των 
νεανικών ταυτοτήτων που αυτές υποστηρίζουν και συνάμα του αξιακού συστήματος που προωθούν. 
Αυτές οι διαφημίσεις αποτελούν ένδειξη μιας ευρύτερης συντελούμενης αλλαγής, με δόγμα την 
πολυφωνία, τον πλουραλισμό, τη ρευστότητα, τη σχετικότητα, την ανεκτικότητα, αλλά εξίσου τον 
ηδονισμό και τον παροντισμό. 

Η έννοια «κινητή ταυτότητα» δε, υπαινίσσεται από τη μία την καταλυτική επίδραση της 
κινητής τηλεφωνίας στους νέους για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κοινωνικότητάς τους 
και από την άλλη αναφέρεται στην ευμεταβλητότητα και στην εξελιξιμότητα της νεανικής 
ταυτότητας, που τελεί εξ ορισμού υπό διαμόρφωση. Οι διαφημίσεις κινητής τηλεφωνίας δε, με τους 
νέους σε πρωταγωνιστικό ρόλο, προτυποποιούν και υποβάλλουν μια συλλογική, ομογενοποιημένη 
νεανική ταυτότητα, απηχώντας ταυτόχρονα, αλλά και διαμορφώνοντας την νέα γενιά. 

 
Λέξεις κλειδιά: κινητή τηλεφωνία, i-gens, ταυτότητα, διαφήμιση, μιντιακός γραμματισμός. 

1. Εισαγωγή: Διαμόρφωση  ταυτότητας και διαφήμιση  
Η έννοια της ταυτότητας ορίζεται ποικιλοτρόπως. Επικρατεί ο ορισμός της ταυτότητας ως το 

αφήγημα που παρουσιάζουμε για εμάς στους άλλους, (Bernstein, 2004/ Stets, Burke, 2003: 128, 134) 
επιλέγοντας από ένα σύνολο ρόλων που τίθενται στη διάθεσή μας. Στη μεταμοντέρνα σκέψη, είναι 
αποδεκτό ότι ο εαυτός είναι  κατασκευή. Το άτομο κατασκευάζει την ταυτότητά του 
ανταποκρινόμενο σε γεγονότα, γνώσεις, σχέσεις με άλλους ανθρώπους  και λοιπά ερεθίσματα σε μια 
συνεχή, δυναμική διαδικασία. (Gauntlett, 2002: 99/ Raab, 2009: 228). Η δε σύγχρονη ζωή προσφέρει 
στα άτομα λιγότερη καθοδήγηση και περισσότερες επιλογές από ποτέ άλλοτε, κατά τη δια βίου 
διαδρομή κατασκευής της ταυτότητας. 

Οι επιδράσεις των πολιτισμικών φαινομένων στη διαμόρφωση της ταυτότητας είναι 
αδιαμφισβήτητες. Η διαφήμιση, ως μέρος αυτών, αποτελεί αποδεδειγμένα έναν τέτοιο παράγοντα. Ο 
αντίκτυπός της ενισχύεται από το γεγονός ότι απευθύνεται στο υποσυνείδητο, εκεί που 
επαναξιολογούμε συνεχώς το αφήγημα του εαυτού μας (Devos, Banaji, 2011: 153-154) και ότι 
προβάλλει στοιχεία της σύγχρονης- κάθε φορά- λαϊκής κουλτούρας, τα οποία καθιστώντας 
δημοφιλή, τα αναγάγει σε σύμβολα (Crane, 2012) που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη 
διαδικασία αυτοπροσδιορισμού του ατόμου" (Stets, Burke, 2003: 128). 

Τρίτον, η κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων, την οποία η διαφήμιση προωθεί, μετατρέπει 
τον καταναλωτή σε κοινωνό μιας ευρύτερης συλλογικής ταυτότητας, περισσότερο συνεκτικής και 
ανθεκτικής (Brewer, Yuky, 2010: 145), μέσα από την αίσθηση του ανήκειν. 
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Αν και οι ταυτότητες έχουν εύθραυστη ποιότητα, καθώς μπορούμε να δανειζόμαστε ή να 
απορρίπτουμε πτυχές του εξωτερικού κόσμου για να επαναπροσδιορίζουμε τον εαυτό μας συνεχώς, 
ο σχηματισμός μιας συνειδητής και σχετικά ομογενούς ταυτότητας σηματοδοτεί την επιτυχή 
μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση (Ryan,  Deci, 2011: 254). 

1.1. Νέοι- διαφήμιση και ταυτότητα 
Ήδη από τον 20ο αι. η διαφήμιση ευνοήθηκε σημαντικά από την  «κουλτούρα της 

κρεβατοκάμαρας», το δυτικό αυτό φαινόμενο, που προέκυψε σε μεγάλο βαθμό από τη μετάβαση στη 
σύγχρονη κοινωνία της αφθονίας. Καθώς η κρεβατοκάμαρα των νέων - και κατ' επέκταση ο ιδιωτικός 
τους χώρος, σε πραγματικό και εικονικό επίπεδο- διαθέτει πλέον πλούτο και ποικιλία μέσων 
ενημέρωσης, τα οποία κατακλύζονται από διαφημίσεις, διανοίγονται νέες ευκαιρίες στις εταιρείες 
για στοχοθετημένη διαφήμιση και μάρκετινγκ (Livingstone, 2002: 156). Στον εικοστό πρώτο αιώνα 
για να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή επιρροή  οι διαφημιστές «[…] προσανατολίζουν τις καμπάνιες 
τους με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν τα προϊόντα τους να ξεχωρίζουν και να ελκύουν κοινωνικά 
προσδιορισμένες και εδραιωμένες ομάδες και άτομα» (Silverstone, 2004: 119), αντί να ενθαρρύνουν 
όλους τους καταναλωτές να υιοθετήσουν το ίδιο μήνυμα και συνεπώς μια κοινή αγοραστική στάση.  

Εφαρμόζουν με άλλα λόγια αυτό που αποκαλείται «εξειδικευμένο μάρκετινγκ» (niche 
marketing) (Toften, Hammervoll, 2013). Εξ ου και έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη κατηγορία 
διαφημίσεων με κοινό-στόχο το νεανικό, που ασκούν καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση της 
νεανικής ταυτότητας (Gaines, 2010: 93-94), καθώς οι νέοι σήμερα κατέχουν σημαντικό ποσοστό της 
παγκόσμιας αγοραστικής δύναμης.  

Οι νέοι που πρωταγωνιστούν σε τηλεοπτικές διαφημίσεις κατά κανόνα αντιπροσωπεύουν 
τύπους της νεανικής κουλτούρας των αστικών κέντρων και οι σκηνές που διαδραματίζονται είναι  
αληθοφανείς καθημερινές σκηνές από τη ζωή των νέων, όπου οι πρωταγωνιστές δεν παίζουν παρά  
τον εαυτό τους. 

Ταυτότητες παγκοσμιοποιημένων μουσικών ρευμάτων ή νοοτροπιών και κώδικες εξίσου 
παγκοσμιοποιημένης ένδυσης, κόμμωσης ή κίνησης, τυποποιούν εικόνες σωμάτων και 
συμπεριφορές (Πολίτης, Κουρδής, 2016), με αποτέλεσμα η ταύτιση των νέων με τους «ήρωες» των 
διαφημίσεων να γίνεται σχεδόν αυτόματα και η κατανάλωση του προτεινόμενου προϊόντος 
περισσότερο πιθανή. 

Παρατηρείται στα προφίλ των νέων στα κοινωνικά δίκτυα συχνά να χρησιμοποιούνται brand 
names και logos προϊόντων ή υπηρεσιών που προδίδουν την προτίμησή τους για συγκεκριμένα 
εμπορικά προϊόντα (Hansen, 2009), ως μέρος της καθημερινότητάς ή της υπόστασής τους. Μέσα από 
αυτά οι νέοι επιδιώκουν την ένταξή τους στη συγκεκριμένη συλλογική ταυτότητα των «ομοϊδεατών» 
ή «συνοδοιπόρων» τους καταναλωτών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα ταυτίζονται με το προϊόν που παραπέμπει με τη σειρά του 
σε κάποια υπονοούμενη ιδέα- αξία, ακόμα κι αν το προϊόν αντιφάσκει με τα υπόλοιπα προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα ή τις δυνατότητες (Gaines, 2010: 11-35). 

1.2. Νέοι, κινητά και ταυτότητα 
Οι έφηβοι ανέκαθεν νοηματοδοτούσαν την ταυτότητά τους αναπτύσσοντας τις δικές τους 

υποκουλτούρες σε άμεση ανταπόκριση με την περιθωριοποίηση, την υποβάθμιση και την έλλειψη 
νοήματος στους ρόλους που τους αναθέτει η ενήλικη κοινωνία (Hall και Jefferson, 1976). Σήμερα 
αυτή η διαδικασία διαμεσολαβείται περισσότερο από ποτέ από τη διαφήμιση, η οποία κατακλύζει 
τον κόσμο του διαδικτύου, στον οποίο οι νέοι έχουν αδιάλειπτη πρόσβαση δια των κινητών 
τηλεφώνων.  Το κινητό αποτελεί από τη μία  το ιδανικό εργαλείο για την ανταπόκριση στις νέες 
πολιτισμικές συνθήκες: την αντιμετώπιση του φρενήρη ρυθμού της ανταλλαγής πληροφοριών, τη 
διαχείριση των αμέτρητων χαλαρών, ή στενών σχέσεων, τον συντονισμό των καθημερινών 
δραστηριοτήτων που αλλάζουν συνεχώς και την ανασφάλεια, κυρίως των νέων. Από την άλλη είναι 
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η πιο κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς τα κέρδη των αντίστοιχων βιομηχανιών 
έχουν σταθερά αυξητική πορεία. Στην Ελλάδα μόνο πουλήθηκαν το 2018, 2,6 εκ. τεμάχια. 

Παρά τις συνεχείς βελτιώσεις του όμως σε επίπεδο δυνατοτήτων, τo κινητό υπερβαίνει κατά 
πολύ την πρακτική του διάσταση, ως φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένη λειτουργία. Αποτελεί το 
μέσο δια του οποίου κυρίως οι νέοι διατηρούν την κοινωνική τους υπόσταση και την επαφή τους με 
τους άλλους (Ling, 2004). 

Τα διεθνή δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του κινητού στους νέους είναι αποκαλυπτικά: 
το  78% των “i- gens” (Twenge, Martin, Spitzberg, 2019)  έχουν smartphone και η μέση ηλικία 
απόκτησής του είναι τα 13.  Η απόκτηση ενός κινητού αποτελεί ορόσημο στη ζωή τους, περισσότερο 
και από την απόκτηση άδειας οδήγησης ή την αποφοίτηση Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, ότι το κινητό 
συνιστά πλέον προέκταση, αν όχι προσθήκη (Keating, 2005/ Marchant, O’Donohoe,, 2019) του 
νεανικού εαυτού και είναι σύμφυτο με την αντίστοιχη ταυτότητα. Η νέα παγκόσμια υβριδική γενιά 
(Luke, 2000) είναι σε σταθερή διαθεσιμότητα, έχει διαρκή παρουσία στο δημόσιο χώρο (Biocca, 
Harms, Burgoon, 2003), κοινωνικοποιείται μέσα από τα δίκτυα, εργαλειοποιεί τη φατική επικοινωνία 
και είναι πολυδιεργασιακή (Stald, 2008).  

Η ψευδαίσθηση του άσκησης ελέγχου επί των ατομικών επιλογών και της δυνατότητας 
ατομικής έκφρασης καθιστά το κινητό, συστατικό στοιχείο της νεανικής ταυτότητας. Η τάση για 
ανανέωση και επικαιροποίηση ενός κινητού δε και η χρήση των προτιμώμενων τηλεφωνικών 
υπηρεσιών, σε διαρκή ανταγωνισμό μεταξύ τους, προδίδουν επίσης την κινητικότητα και την 
περιστασιακή ασυνέπεια των ρευμάτων και των μοδών που επικρατούν στην κουλτούρα της νεολαίας 
(Livingstone, Bovill, 2001) αλλά και την αδιάλειπτη και ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη της πιο 
επικερδούς βιομηχανίας 

2. Διαφήμιση και κριτικός μιντιακός γραμματισμός στην εκπαίδευση 
Η κριτική παιδαγωγική παρέχει στους μαθητές και μελλοντικούς πολίτες τα εργαλεία να 

αναλύουν τον τρόπο που κατασκευάζονται τα «κείμενα» στα διαφορετικά μέσα που τους περιβάλουν 
και καλλιεργεί τις δεξιότητες που επιτρέπουν, αναλύοντας τον λόγο των κειμένων να 
διαπραγματευθούν και να αντιπροτείνουν το δικό τους, εναλλακτικό ή ακόμη και ανατρεπτικό αντι- 
λόγο (Hall, 2001) 

Με δεδομένο ότι όλα τα «κείμενα», που καλούμαστε να κατανοήσουμε – μεταξύ των οποίων 
και οι διαφημίσεις- είναι κατασκευές της κοινωνικής πραγματικότητας με οικονομικές, πολιτικές, 
κοινωνικές και αισθητικές διαστάσεις (Frey N., Fisher D., 2008: 1-2), η ανάγκη για κριτικό μιντιακό 
γραμματισμό διογκώνεται. 

Το ασταμάτητο σφυροκόπημα του κοινού από διαφημίσεις σε όλα τα είδη των μέσων, το 
εκθέτει σε μηνύματα, αξίες και σύμβολα, άλλοτε ρητά και άλλοτε υπονοούμενα εκφρασμένα. Το 
κοινό απορροφά, αξιολογεί ή αγνοεί τις εικόνες και τα σύμβολα, ανάλογα με τη συνειδητοποίησή 
του σχετικά με τον τρόπο δομής και λειτουργίας των διαφημίσεων (Brown, 2013: 38).  

Οι νέοι πρέπει ασφαλώς να γνωρίζουν ότι στόχος της διαφήμισης είναι η αύξηση των 
πωλήσεων, αλλά και να αντιλαμβάνονται με κριτικό πνεύμα πώς επιτυγχάνεται αυτό. Ωστόσο, 
χρειάζεται εξίσου χώρος για επέκταση και εξερεύνηση των σύνθετων τρόπων με τους οποίους 
εμπλεκόμαστε με τις διαφημίσεις ως πολιτισμικά προϊόντα και ως μέρος μιας κοινής δημοφιλούς 
κουλτούρας (Burn, Durran, 2007: 95). 

Όπως υποστηρίζει ο Buckingham (2003), κατά τη δεύτερη σχολική ηλικία τα παιδιά είναι 
πιθανό να γνωρίζουν ότι οι διαφημίσεις είναι μέσο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και  ότι τα 
ισχυριζόμενα σε αυτές είναι κατασκευές και όχι πραγματικότητες. Ωστόσο, η μετατόπιση από την 
πιο υποκειμενική προσέγγιση των διαφημίσεων σε μία περισσότερο κριτική κατανόηση δεν είναι 
καθόλου γραμμική ή πλήρως προβλέψιμη, αλλά συντελείται μόνο στο σημείο συνάντησης μεταξύ 
της κουλτούρας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Η δεξιότητα κριτικής πρόσληψης των διαφημίσεων συνεπάγεται την κατανόηση των 
μηνυμάτων, μέσω της ανάλυσης των γλωσσικών, οπτικών και ακουστικών στοιχείων τους, την 
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αναγνώριση του κοινού-στόχου και της πρόθεσης του δημιουργού και της ένταξής τους στα 
πολιτισμικά συμφραζόμενα. Αυτό συμπεριλαμβάνει την προσεκτική παρατήρηση των λεπτομερειών, 
σε επίπεδο μορφής και περιεχομένου καθώς και την μεταξύ τους σύνδεση και τον εντοπισμό των 
σχημάτων – σεναρίων (Stephens, 2011) που το αφήγημα της διαφήμισης επικαλείται ή υπονοεί.  

Τα (ερμηνευτικά) σχήματα είναι στατικά, αυτοτελή και καταγεγραμμένα στη συλλογική 
μνήμη. Μέσα από ελάχιστες μόνο πληροφορίες και σκεπτόμενοι αναγωγικά, αναγνωρίζουμε την 
αντικείμενο της αναφοράς τους. Ένα σενάριο από την άλλη, περισσότερο δυναμικό, είναι ένας 
αφηγηματικός σκελετός, μια σειρά πράξεων, οι οποίες, τόσο στη ζωή όσο και στη μυθοπλασία, 
συνδέονται αιτιακά ή χρονικά και είναι εξίσου ενσωματωμένα στη μνήμη. Και τα σχήματα και τα 
σενάρια συνιστούν δομημένα ρεπερτόρια προσδοκώμενων ενεργειών που ανάγονται σε νόρμες. 
Ειδικά η διαφήμιση, η οποία κατά πλειοψηφία επιδιώκει να κολακέψει το κοινό στόχο της ή να 
απευθυνθεί σε αυτό εκ του ασφαλούς, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση κρατούσα αντίληψη, κάνει κατά 
κόρον χρήση των τυποποιημένων ερμηνευτικών σχημάτων και σεναρίων, που η κριτική της 
προσέγγιση οφείλει να αποκαλύψει και να ερμηνεύσει. 

Για την κριτική ανάλυση μια διαφήμισης έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα (Silverblatt et. al,  
2014 / Wilson et. al.  2011/ Unesco/ mediaed). Το προτεινόμενο από εμάς αποτελεί μια 
εμπλουτισμένη και τροποποιημένη εκδοχή διαφορετικών εργαλείων, όπως προτείνονται στη 
βιβλιογραφία. 

2.1. Μοντέλο ανάλυσης διαφήμισης 
Α. Στοιχειώδεις πληροφορίες 
1. Όνομα προϊόντος : 
2. Μέσο (έντυπο, ραδιοφωνικό σποτ, τηλεοπτικό, banner κ.ά.) 
3. Τρόπος διανομής (περιοδικό, τηλεόραση, ράδιο, ίντερνετ) : 
4. Στοχευμένο κοινό: 
5. Υπάρχουν περισσότερα από ένα συγκεκριμένο κοινό; 
6. Πώς επηρεάζει η επιλογή του κοινού τη στρατηγική, το στυλ και το περιεχόμενο της    
 διαφήμισης; 
 
Β. Εκ του σύνεγγυς ανάλυση 
1. Ποιος μιλάει; 
2. Τι ακριβώς λέει η διαφήμιση (καταγραφή του κειμένου) 
3. Ποιο είναι το σλόγκαν της; 
4. Ποιο είναι το μήνυμα πίσω από το σλόγκαν; 
5. Ποιο είναι το σενάριο (περιγραφή δράσης) Ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα στην ιστορία; 
6. Ποια είναι τα κίνητρα των χαρακτήρων για τις ενέργειές τους; 
7. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των χαρακτήρων στο αφήγημα; 
8. Είναι σαφή τα αίτια και οι συνέπειες των δραματοποιημένων γεγονότων; 
9. Το αφήγημα έχει ευκρινές μήνυμα;  
10. Ποια είναι η σχέση του σεναρίου με το συνοδευτικό κείμενο (συμμετρική, προσθετική-
 επαυξητική, αντιστικτική, αντιφωνική, παράλληλη δράση, μοντάζ); 
 
Γ. Συμμετέχοντες-σκηνικό 
1.   Πώς είναι το σκηνικό: φυσικό, εξωτικό, καθημερινό, φαντασιακό;  
2.  Ποια είναι η ηλικία των συμμετεχόντων και σε ποια ιδιότητα παραπέμπει; (αθωότητα, 
 εμπειρία, σοφία, αυθορμητισμός, επιτυχία, κ.ά)  
3.  Φύλο: οι ιδιότητες των φύλων είναι παραδοσιακές; (άντρας=τραχύτητα,δυναμισμός, 
 αποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία /γυναίκα = ευαισθησία, φροντίδα, παθητικότητα, 
 εξάρτηση) 
4.  Φυλή: ποιας φυλής είναι οι απεικονιζόμενοι; Εμφανίζονται άτομα από άλλες φυλές; 
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5.  Σώμα: πώς είναι τα σώματα: (αδύνατα, παχύσαρκα, τριχωτά- τατουαρισμένα, άλλο);  
6.  Εμφάνιση: Πώς είναι τα μαλλιά,  τα ρούχα, τα εξαρτήματα; Σε ποια κουλτούρα 
 παραπέμπουν; 
 
Δ. Οπτικός γραμματισμός  
1.  Στάση: τι προδίδει η στάση των πρωταγωνιστών: (αυταρέσκεια, αυτοπεποίθηση, 
σεμνότητα, άγχος, απογοήτευση, άλλο) 
2.  Επαφή: ποιος αγγίζει ποιον; Το άγγιγμα προσδιορίζει το είδος των σχέσεων; 
3.  Κίνηση: επικρατεί δράση ή παθητικότητα;  
4.  Επικοινωνιακή διάσταση της κάμερας, αίσθηση εγγύτητας ή απόστασης, επαφή με τους 
πρωταγωνιστές άμεση ή έμμεση (κοιτούν κατά πρόσωπο ή όχι); Τοποθέτηση κάμερας: ψηλά ή 
χαμηλά (αίσθηση αδυναμίας ή δύναμης;)  
5.  Ποιος είναι ο ρόλος του φωτισμού (σημασιακά σημαντικός ή αδιάφορος);  
6.  Των χρωμάτων; 
7.  Της μουσικής;   
 
Ε. Κοσμοαντίληψη  
1. Τι είδους κόσμος απεικονίζεται στη διαφήμιση; (δυτικό μοντέλο ζωής, εναλλακτικό, 
 αναπτυσσόμενος κόσμος/ αστικό, ημιαστικό, αγροτικό περιβάλλον;) 
2. Υπάρχει υπερφυσική παρουσία σε αυτόν τον κόσμο; 
3. Είναι οι χαρακτήρες υπό την εξουσία άλλων ανθρώπων; 
4. Οι χαρακτήρες παρουσιάζονται κατά στερεοτυπικό τρόπο; 
5. Ο κόσμος αυτός παρουσιάζει μια αισιόδοξη ή απαισιόδοξη άποψη για τη ζωή; 
6. Τι σημαίνει η επιτυχία σε αυτόν τον κόσμο; 
7. Τι είδους συμπεριφορά ανταμείβεται σε αυτόν τον κόσμο; 
 
ΣΤ.  Υποκειμενικότητες- Πολιτισμικές Αξίες  
1. Οι πτυχές της υποκειμενικότητας (τάξη, εθνικότητα, φύλο, σεξουαλικότητα,  ηλικία, κλπ) 
 που παρουσιάζονται, αναφέρονται με θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο τρόπο;  
2. Ποια είναι τα ιδανικά άτομα όπως προβάλλονται στη διαφήμιση;  
3. Τι αξίες ενσωματώνονται στους χαρακτήρες; Πώς ιεραρχούνται; 
4. Πώς διαφέρουν αυτές οι αξίες από τις επικρατούσες;  
5. Η τοποθέτηση της διαφήμισης είναι θετική ή αρνητική απέναντι στις προβαλλόμενες αξίες; 
 
Ζ. Συμφραζόμενα 
1. Τι προδίδει η διαφήμιση για την περίοδο που παράχθηκε; 
2. Πότε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά; 
3. Αναφέρει η διαφήμιση  γεγονότα της περιόδου που παράχθηκε ή τα υπονοεί; 
4. Πώς αυτές οι  ιστορικές αναφορές επηρεάζουν την κατανόηση του μηνύματος; 
 
Η. Συναισθηματική ανταπόκριση 
1. Πώς θέλει ο δημιουργός να νιώθετε; 
2. Τι θέλει να πιστέψετε; 
3. Γιατί; 
4. Είναι επιτυχής η επικοινωνιακή στρατηγική του; 

 

3. Εφαρμογή 
Οι διαφημίσεις υπό εξέταση στην παρούσα εργασία είναι από τις πιο πρόσφατες εκστρατείες 

δημοφιλών εταιρειών τηλεφωνίας σε συγκεκριμένα προϊόντα καρτοκινητής, τα οποία κατεξοχήν 
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απευθύνονται σε νεανικό κοινό. Η ανάλυση προτείνεται για τις εκτεταμένες αρχικές εκδόσεις των 
διαφημίσεων του προγράμματος cu και του what’s up. 

Αρχικά οι μαθητές καταγράφουν σε μια στήλη το κείμενο και σε παράλληλη στήλη το σενάριο 
όπως αυτό εξελίσσεται στο ρυθμό του κειμένου.  

Cu (https://www.youtube.com/watch?v=f067DvavS2E) 
Αμέσως μετά, παρακολουθούν τη διαφήμιση, εντοπίζουν το διαφημιζόμενο προϊόν και 

διακρίνουν το σύνθημα. 
Το σλόγκαν είναι «ανοίξου και άνοιξε». Ο πρωταγωνιστής, τυπικό δείγμα σύγχρονου νέου του 

δυτικού κόσμου, καλείται μέσα στη νύχτα να αναμετρηθεί με προκλήσεις, να καταρρίψει 
στερεότυπα, να υπερβεί τα όριά του. Η ερωτική έλξη δίνει το έναυσμα για την αναζήτηση. Είναι 
ελεύθερος να επιλέξει και να δοκιμάσει διάφορες ταυτότητες. Τα όρια μεταξύ σωστού ή λάθους είναι 
δυσδιάκριτα. Η ελευθερία της επιλογής και η ατομική ευθύνη  δικαιώνει την ύπαρξη. Δεν θίγονται 
κοινά οράματα, αλλά προβάλλεται ένας κοινός τρόπος ζωής και κυρίως διασκέδασης, που ενώνει. 

Έμμεσες αξιακές αναφορές: αυτή η γενιά αποδέχεται τις εναλλακτικές σεξουαλικές  (τρανς)  
και φυλετικές (έγχρωμος κουρέας) ταυτότητες και τη διαφορετικότητα στην εμφάνιση. Οι νέοι έχουν 
παιδεία πέρα από αυτό που φαίνεται (αναφορά στην η Πολιτεία του Πλάτωνα και την παραβολή του 
σπηλαίου ως παραλληλισμού της αναζήτησης της αλήθειας από τους νέους). 

Μήνυμα: η πορεία προς την αυτοπραγμάτωση απαιτεί τόλμη, ρίσκο και πληθώρα εμπειριών. 
Ο κατάλληλος χρόνος είναι η νεανική ηλικία. Αντιστάσου στα στερεότυπα. 

Λανθάνον μήνυμα: με το cu μπορεί κανείς να ζήσει ασύλληπτες εμπειρίες, καθώς ανοίγει στον 
χρήστη την πόρτα σε έναν απέραντο και γεμάτο εκπλήξεις κόσμο. 

What’s up (https://www.youtube.com/watch?v=n6W6SqIau5k) 
Στη διαφήμιση του what’s up το σλόγκαν είναι: Όλα είναι τώρα! 
Η διαφήμιση δεν διατρέχεται από ένα διακριτό σενάριο, αλλά συντίθεται από αποσπασματικές 

σκηνές με νεαρούς πρωταγωνιστές κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, χώρους διασκέδασης και 
νυχτερινά τοπία.  

Μήνυμα: Τώρα που είσαι νέος, με τις επιλογές σου, θα καθορίσεις το μέλλον σου. Ζήσε, 
τόλμα, ονειρέψου, σπάσε τα στερεότυπα.  

Λανθάνον μήνυμα: με το what’s up θα μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τώρα ό,τι επιθυμείς 
Έμμεσες αξιακές αναφορές: ζωοφιλία, σκληρά εργαζόμενο κορίτσι, νέος με ειδικές ανάγκες 

(κωφάλαλος), ρευστή έμφυλη ταυτότητα (νεαρός που κάνει polldancing), κατάρριψη κοινωνικών 
ρατσισμών στην βάση της εμφάνισης (παχουλή κοπέλα που κερδίζει στον έρωτα, ή άτομα με τατού 
και περίεργα χτενίσματα). Οι νέοι έχουν κουλτούρα πέρα από αυτό που φαίνεται (η Αφροδίτη του 
Μποτιτσέλι είναι το τελικό πλάνο) 

3.1. Σύγκριση 
Και στις δύο διαφημίσεις στο κείμενο παρατηρείται το ίδιο σχήμα υπόθεση- απόδοση (αν 

κάνεις αυτό… τότε θα…). Ο λόγος είναι προτρεπτικός. Αξιοποιείται η κοινωνιόγλωσσα των νέων 
(π.χ. σε παίρνει). Οι εναλλαγές των πλάνων είναι ιλιγγιώδεις και η μουσική έντονη. Τα 
οπτικοποιημένα σενάρια προσδίδουν ερμηνεία στον λόγο. Η λειτουργία τους είναι προσθετική 
(enhancement, additive) ή ακόμα και σε αντίστιξη (counterpoint)  με το μήνυμα. 

Στη διαφήμιση του cu αξιοποιείται η ασώματη φωνή και στου what’s up, το κείμενο δίνεται με 
γραπτά μηνύματα που διοχετεύονται ως εικόνα ενσωματωμένη στο σενάριο. 

Οι καταστάσεις-συνθήκες της νεανικής κουλτούρας που παρουσιάζονται και στις δύο 
διαφημίσεις δεν αφορούν σε ουσιαστικές επιλογές με προβολή στο μέλλον. Και οι δύο διαφημίσεις 
αναδεικνύουν και επικροτούν τον πλουραλισμό, τη ρευστότητα, τη σχετικότητα, την ανεκτικότητα, 
αλλά εξίσου τον ηδονισμού και τον παροντισμό. Το επικρατούν «σχήμα» είναι αυτό το «σύγχρονου 
νέου», όπως ορίζεται από την εμφάνιση, τις πράξεις, τις επιλογές διασκέδασης και το διακριτό 
«σενάριο», αυτό της περιπέτειας και της διαρκούς κίνησης και εναλλαγής που ταιριάζει στην 
ηλικιακή ομάδα. 
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4. Συμπεράσματα 
Τα μηνύματα έχουν πολλές ομοιότητες, καθώς προφανώς έχουν σχεδιαστεί κατόπιν έρευνας 

στην κουλτούρα και στα χαρακτηριστικά του κοινού-στόχου.  
Η συμπεριφορά της μεταμοντέρνας νεολαίας περιδινείται γύρω από τα σύμβολα της 

ελευθερίας, του αυθορμητισμού, της περιπέτειας και της απόρριψης του κώδικα της τυπικότητας, 
διαμορφώνοντας έναν ρευστό τύπο μιας ιδιόμορφης νεανικής «τάξης», ως απάντηση στη χαοτική 
φύση του μεταμοντέρνου κόσμου (Kahane, 1997: 1). 

Η Generation Z εκτιμά την ατομική έκφραση και αποφεύγει τις ετικέτες (Francis και Hoefel, 
2018). Για αυτήν τη γενιά, η κατανάλωση ταυτίζεται με την αναζήτηση της αλήθειας, τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, στην προσπάθεια διαμόρφωσης ταυτότητας. Είναι χαλαρή 
και δεν πιστεύει στην ενιαία και αδιαφοροποίητη φύση της ταυτότητας. Η αναζήτηση της 
αυθεντικότητας επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης και κατανόηση της διαφορετικότητας. Η 
ταυτότητά τους θα μπορούσε να αποκληθεί νομαδική. Η ρευστότητα του έμφυλου προσδιορισμού 
είναι η πιο ξεκάθαρη αντανάκλαση της ταυτοτικής τους απροσδιοριστίας. Για τους νέους, ο εαυτός 
είναι ένα πεδίο πειραματισμού και αλλαγής. 

Εξ ου και παρατηρούνται  νέοι ρόλοι των φύλων, νέες πολιτιστικές πρακτικές, νέα συλλογικά 
σχήματα και νέες αναδυόμενες κοινότητες, μερικές από τις οποίες ως απόρροια της δυνατότητας 
δικτύωσης και επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του διαδικτύου, (Epstein, 1998: 1-22) το 
οποίο διαμορφώνει μια νέα  ηθική τάξη. 

Έτσι οι νέοι καταναλωτές προσδοκούν όλο και περισσότερο τα εμπορικά σήματα να παίρνουν 
θέση σε καίρια ζητήματα (Francis και Hoefel, 2018) και να προωθούν θετικές συμπεριφορές. 

Επιπλέον, η κατανάλωση με σύμμαχο το διαδίκτυο, τη γενίκευση της χρήσης του κινητού και 
τη στοχευμένη διαφήμιση γίνεται αντιληπτή, στους νέους κυρίως, ως πρόσβαση παρά ως κατοχή- 
ιδιοκτησία. Εξ ου και οι διαφημίσεις υπηρεσιών παροχής κινητής τηλεφωνίας, απευθυνόμενες στο 
νεανικό κοινό, αντανακλούν την καθημερινότητα και την κουλτούρα των νέων αναφορικά με το πώς 
αντιλαμβάνονται την έννοια της κατανάλωσης, δηλαδή ως ευκαιρία για περιπέτεια, για επικοινωνία 
και διαμοιρασμό.  

Πόσο πραγματικά ελεύθεροι και με δικαίωμα στην επιλογή είναι όμως οι νέοι ως 
πρωταγωνιστές των διαφημιστικών αυτών σποτ και στη ζωή τους; Η προβαλλόμενη απόρριψη των 
στερεοτύπων είναι μια κατ’ επίφαση επίκληση στην έμφυτη νεανική αντίσταση στην 
κανονικοποίηση, η οποία όμως, επί της ουσίας υποβάλλεται μέσα από τα δοτά πλαίσια 
προσδιορισμού τους. Οι εκφάνσεις της ατομικότητας περιορίζονται από παγκοσμιοποιημένα, 
τυποποιημένα και ομογενοποιημένα σχήματα εμφάνισης, κίνησης, διασκέδασης και συμπεριφορών. 
Η ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα, η προβολή περιπτώσεων ατόμων που δεν αποτελούν 
μέρος του κανόνα ή ακόμα και η ενσωμάτωση λιγότερο λαμπερών στιγμών της καθημερινότητας, 
μοιάζουν να λειτουργούν ως άλλοθι απέναντι στο κυρίαρχο νόημα που δεν είναι άλλο από το: 
κατανάλωσε για να υπάρχεις. 
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Περίληψη  
Σκοπός αυτής της έρευνας περίπτωσης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου οργάνωσης του 

κλίματος του Γυμνασίου Ξυλοτύμπου της επαρχίας Λάρνακας της Κύπρου σε σύγκριση με άλλα 
σχολεία ώστε να διαφανεί η αναγκαιότητα εφαρμογής των απαραίτητων πρακτικών βελτίωσής του 
με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη μάθηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 32 εκπαιδευτικοί που 
εργάζονταν εξολοκλήρου τη σχολική χρονιά 2018 – 19, οι οποίοι συμπλήρωσαν ειδικό 
ερωτηματολόγιο που αφορούσε σημαντικές πτυχές των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων του 
διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα αναγνωρίστηκε η παροχή στήριξης της διεύθυνσης προς τους εκπαιδευτικούς, 
παράλληλα όμως εντοπίστηκε αδυναμία δέσμευσης και εμπλοκής των εκπαιδευτικών στα 
εκπαιδευτικά δρώμενα. Ως εκ τούτου, προτάθηκε όπως η διεύθυνση μειώσει τον έλεγχο και τη 
συνεχή κατάδειξη επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη προς τους εκπαιδευτικούς και παροχή κινήτρων με 
σκοπό την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες του σχολείου. Επίσης, εντοπίστηκαν περιθώρια 
βελτίωσης της συνεργασίας και συλλογικότητας. 
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Λέξεις κλειδιά: Προφίλ οργανωτικού κλίματος, ανοικτό οργανωτικά κλίμα, κλειστό 
οργανωτικά κλίμα. 

1. Εισαγωγή 
Τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας μέσα από μια σειρά αναλύσεων και μεταναλύσεων 

μεταξύ άλλων υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα της διαχείρισης των χώρων και βελτίωσης του 
σχολικού κλίματος και περιβάλλοντος ως παράγοντα έμμεσης επίδρασης στην ακαδημαϊκή επίδοση 
(Day et al, 2016· Leithwood, Harris, & Hopkins 2008· Moos et al., 2011· Robinson, 2010· Supovitz  
et al, 2010).  

Το σχολικό κλίμα μπορεί να οριστεί ως η ποιότητα και ο χαρακτήρας της σχολικής ζωής, όπως 
βιώνεται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας και αντανακλά πρότυπα, στόχους, αξίες, 
διαπροσωπικές σχέσεις, διδακτικές, μαθησιακές πρακτικές και οργανωτικές δομές. Η ανάπτυξη ενός 
υποστηρικτικού και δημοκρατικού κλίματος (Cohen J., 2009∙ Cohen & Geier, 2010· Ehrhart et al., 
2014· Giorgi, Lockwood & Glynn, 2015· Hoy & Miskel, 2013· Schein, 2015) στη βάση ενός 
πλαισίου δικαιοσύνης, όπου όλοι είναι σεβαστοί και μέσα σ’ ένα πνεύμα συλλογικότητας συμβάλουν 
στην επίτευξη του κοινού οράματος ενθαρρύνεται η μάθηση, η συναισθηματική και κοινωνική 
ανάπτυξη (Cole, Carter & Zhang, 2013· Colquitt, et al. 2013· Stoverink, Umphress, Gardner, & 
Miller, 2014· Whitman et al., 2012). Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα σ’ ένα ασφαλές 
κλίμα το οποίο διασφαλίζεται από στοχευμένες παρεμβάσεις της εποπτικής αρχής (Zohar & 
Polachek, 2014). 
1.1 Ιστορική Ανασκόπηση 

Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για το σχολικό κλίμα ξεκίνησε πριν ένα αιώνα, 
όταν ο Arthur Perry, στο βιβλίο του «The Management of a City School», το 1908 υπογράμμισε τη 
σπουδαιότητα του στη μάθηση. Ο Hoppock (1935) δημοσίευσε μια μελέτη που τόνιζε τους 
παράγοντες που επηρέαζαν την επαγγελματική ικανοποίηση. Ουσιαστικά όμως η επιστημονική 
έρευνα που αφορούσε το κλίμα των οργανισμών ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 (Zullig et al., 2010). 

O Ηerzberg, et al. (1959) υποστήριξε την ύπαρξη παραγόντων παρώθησης που παράγουν 
ικανοποίηση στην εργασία και παραγόντων υγιεινής που παράγουν δυσαρέσκεια, όταν δεν 
ικανοποιηθούν. Οι παράγοντες ικανοποίησης σχετίζονται με αυτό που αναφέρει αργότερα ο Maslow 
(1970), ως ανάγκες υψηλότερης τάξης και οι παράγοντες δυσαρέσκειας, ως ανάγκες χαμηλότερης 
τάξης. Οι Herzberg et al. (1959) και Sergiovanni (1966) αναφέρουν ότι οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δεν περιορίζονται απαραίτητα στον 
μικρόκοσμο του σχολείου. Στη συνέχεια οι Dinham και Scott (2000) με βάση τη θεωρία του Herzberg 
αναφέρουν την επίδραση και εξωτερικών παραγόντων πέραν αυτών του σχολικού χώρου. 

Τα ερευνητικά ευρήματα όμως της Evans (1997, 1998, 1999) καταδεικνύουν ότι το συγκείμενο 
της εργασιακής ζωής μέσα στη σχολική μονάδα επηρεάζει περισσότερο την επαγγελματική 
ικανοποίησή των εκπαιδευτικών παρά η πολιτική που εισάγεται από το κράτος. Οι  Shahram, et al. 
(2013) και Treputtharat & Tayiam (2014) παρατήρησαν υψηλό βαθμό συσχέτισης του σχολικού 
κλίματος και της ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από την εργασία. Επίσης οι Babu & Kumari (2013) 
παρατήρησαν υψηλό βαθμό συσχέτισης μεταξύ του θετικού σχολικού κλίματος και της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού δεδομένου μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα καταφέρνει να 
εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές του. Ως εκ τούτου ο διευθυντής με την ηγετική του 
συμπεριφορά θα πρέπει να στοχεύει στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 
1.2 Το Κλίμα 

Σύμφωνα με τον Taguiri (1968) το κλίμα αντανακλά την προσωπικότητα του σχολείου μέσα 
από την ποιότητα οργάνωσης που έχει σχέση με τα οικολογικά χαρακτηριστικά, το περιβάλλον, το 
κοινωνικό σύστημα και την κουλτούρα. Η κατάσταση των χαρακτηριστικών αυτών προσδιορίζει την 
συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στο σχολείο (Gilmer,1966). Σύμφωνα με τους Anderson (1982), 
Miskel & Ogawa (1988) το σχολικό κλίμα μπορεί να παρατηρηθεί μέσα από τρεις φακούς: Εάν το 
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κλίμα είναι οργανωτικό ανοικτό ή κλειστό, εάν είναι υγιές οργανωτικά ή όχι και από την ταυτότητα 
του κλίματος. 

1.2.1 Ανοικτό ή κλειστό οργανωτικά κλίμα  
Στο ανοικτό οργανωτικά κλίμα ο διευθυντής είναι ανοικτός στις εισηγήσεις των 

εκπαιδευτικών, αποδίδει γνήσιο και συχνό έπαινο και αναγνωρίζει την επαγγελματική ικανότητά 
τους. Παραχωρεί εξουσία και ελευθερία στους εκπαιδευτικούς στην επιτέλεση των καθηκόντων τους 
χωρίς λεπτομερή έλεγχο και διευκολύνει την ηγετική τους συμπεριφορά χωρίς γραφειοκρατικές 
παρεμβάσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί με τη συμπεριφορά τους προάγουν ανοικτές 
επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις, συνεργάζονται και επιδεικνύουν υψηλό βαθμό 
δέσμευσης στην επιτέλεση του έργου τους (Hoy & Miskel, 2013). 

Αντίθετα στο κλειστό οργανωτικά κλίμα ο διευθυντής και οι καθηγητές δεν σχεδιάζουν, 
αποδέχονται τα πράγματα όπως έρθουν και δίνουν έμφαση στη διεξαγωγή των εργασιών ρουτίνας. 
Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται ελάχιστα και παρουσιάζουν ένα χαμηλό βαθμό δέσμευσης. H 
αναποτελεσματική ηγεσία χαρακτηρίζεται από τον έλεγχο, την ακαμψία και την αδιαφορία. Αυτές οι 
λανθασμένες τακτικές συνοδεύονται από την απογοήτευση, την απάθεια, την καχυποψία, την 
έλλειψη σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και διεύθυνσης (Hoy & Miskel, 
2013). 

1.2.2 Το υγιές οργανωτικό κλίμα  
Το υγιές οργανωτικό κλίμα επιτυγχάνεται μέσα από μια επιτυχή διαχείριση του περιβάλλοντος 

σε: θεσμικό επίπεδο, διαχειριστικό και διδακτικό επίπεδο με σκοπό την ικανοποίηση των βασικών 
αναγκών και μεγιστοποίησης της απόδοσης του κοινωνικού συστήματος για επίτευξη των στόχων 
της σχολικής μονάδας (Babu & Kumari, 2013· Hoy & Feldman, 1987 Hoy, Tarter & Kottkamp, 1991· 
Hoy & Sabo, 1998· González-Romá & Hernández, 2014).  

Στο υγιές οργανωτικά κλίμα διασφαλίζεται η αλόγιστη εξωτερική πίεση και η αλλαγή της 
πολιτικής του σχολείου από τους γονείς και την κοινότητα. Ο διευθυντής προάγει μία στοχευμένη 
ηγεσία προσανατολισμένη στις σχέσεις και τη συνεργασία. Είναι στηρικτικός προς τους 
εκπαιδευτικούς, χαράζει κατεύθυνση και πολιτική και διατηρεί υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια 
επίδοσης. Την υγιή οργάνωση χαρακτηρίζει η εμπιστοσύνη, η φιλικότητα, ο ενθουσιασμός και η 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στη σχολική μονάδα υπάρχει επάρκεια διδακτικών πηγών, 
υλικού και μέσων (Hoy & Miskel, 2013). 

1.2.3 Η ταυτότητα του κλίματος του σχολείου  
Η ταυτότητα του κλίματος προσδιορίζεται από την συμπεριφορά των μελών του, πέραν των 

επίσημων καθηκόντων με ενέργειες οι οποίες βοηθούν και στηρίζουν τους άλλους να ανταπεξέλθουν 
στο έργο τους. Η συμπεριφορά αυτή είναι αποτέλεσμα ενός θετικού κλίματος μέσα στο οποίο ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να μεγιστοποιεί τις δυνατότητές του (Babu & Kumari, 2013· Bateman & 
Organ, 1983· Organ, 1988· Organ & Ryan, 1995· Treputtharat & Tayiam, 2014). Η ταυτότητα του 
κλίματος του σχολείου περιλαμβάνει πέντε πτυχές που σχετίζονται μεταξύ τους: Τον αλτρουϊσμό που 
φαίνεται μέσα από την βοήθεια προς τους νέους συναδέλφους, την ευσυνειδησία όπου οι 
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το χρόνο και προχωρούν πέραν των ελάχιστων 
προσδοκιών. Την φιλοτιμία όπου αφιερώνεται χρόνος για εποικοδομητικές προσπάθειες, την ευγένεια 
που αντανακλάται στις καθημερινές σχέσεις τους και την κοινωνική υπευθυνότητα και προσφορά με 
τη συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές και υπηρεσίες (Hoy & Miskel, 2013). Αυτή η έρευνα 
περίπτωσης ασχολήθηκε με τον πρώτο παράγοντα τη χαρτογράφηση του οργανωτικού κλίματος. 



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

617 

1.3 Ο Σκοπός της Έρευνας  
Ο γενικός σκοπός αυτής της έρευνας περίπτωσης ήταν η διερεύνηση του οργανωτικού 

κλίματος του σχολείου μου, ώστε να διαφανεί η αναγκαιότητα εφαρμογής των απαραίτητων 
πρακτικών με απώτερο στόχο την βελτίωση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.  

1.4 Ερευνητικά Ερωτήματα 
Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού απαντήθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Ερώτημα 1ο : Ποιο το προφίλ του οργανωτικού κλίματος του σχολείου; 
 Ερώτημα 2ο : Πόσο ανοικτή ήταν η σχέση της διεύθυνσης με τους εκπαιδευτικούς; 
 Ερώτημα 3ο : Πόσο ανοικτή ήταν η σχέση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους;  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 
Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των 

Hoy, Tarter & Kottkamp (1991), Hoy & Tarter (1997) το οποίο είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση 
(https://www.waynekhoy.com/ocdq-rm/) και το οποίο μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα για 
τους σκοπούς της έρευνας. Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις για τη μέτρηση 6 
αξιόπιστων διαστάσεων που αφορούν τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και σε σχέση 
με τη διεύθυνση. Οι 3 διαστάσεις αναφέρονται στο ανοικτό κλίμα και οι άλλες 3 στο κλειστό και 
είναι οι ακόλουθες:  

 Στήριξη του διευθυντή: Αντανακλά το βασικό ενδιαφέρον προς τους εκπαιδευτικούς, ακούει 
και είναι ανοικτός προς τους εκπαιδευτικούς. Χρησιμοποιεί τον έπαινο και η κριτική του έχει 
εποικοδομητικό χαρακτήρα.  

 Συμπεριφορά κατάδειξης: Παρατηρείται σταθερή, συχνή επίβλεψη και έλεγχος στους 
εκπαιδευτικούς.  

 Συμπεριφορά αναχαίτισης: Παρεμπόδιση του έργου των εκπαιδευτικών με γραφειοκρατικό 
έργο, δεσμεύσεις και εργασίες ρουτίνας. 

 Συλλογική συμπεριφορά: Αναπτύσσονται επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
εκπαιδευτικών. Είναι σεβαστοί και αποδεκτοί για την επαγγελματική τους επάρκεια.  

  Δέσμευση και επίδειξη εμπιστοσύνης: Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζονται μεταξύ τους και 
αναπτύσσουν φιλικές και κοινωνικές σχέσεις.  

 Συμπεριφορά απεμπλοκής: Παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος και επαγγελματικής 
δραστηριοποίησης. Οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν αρνητική συμπεριφορά και συνήθως 
κρίνουν τους συναδέλφους τους. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι τιμές αξιοπιστίας των διαστάσεων του εργαλείου ήταν υψηλές: 
στήριξη (.96), έλεγχος (.88), αναχαίτιση (.89), συλλογικότητα (.90), δέσμευση (.93) και απεμπλοκή 
(.87). Επίσης διεξήχθη διερευνητική παραγοντική ανάλυση του αρχικού εργαλείου σε πολλά 
δείγματα  υποστηρίζοντας τη δομική του  εγκυρότητα όσον αφορά την έννοια του οργανωτικού 
κλίματος. Το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε σύμφωνα με την κλίμακα Likert ως εξής: To 1 = 
συμβαίνει σπάνια, το 2 = συμβαίνει μερικές φορές, το 3 = συμβαίνει συχνά και το 4 = συμβαίνει 
πολύ συχνά. 

Στην παρούσα έρευνα περίπτωσης συμμετείχαν οι 32 εκπαιδευτικοί που εργάζονταν 
εξολοκλήρου τη σχολική χρονιά 2018-19 και είχαν καλύτερη άποψη για το κλίμα του σχολείου. Οι 
εκπαιδευτικοί απάντησαν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που χαρακτήριζαν σημαντικές 
πτυχές των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς και των ίδιων των 
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εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Ταυτόχρονα ζητήθηκε και η προσωπική τους άποψη για το κλίμα του 
σχολείου, εάν το θεωρούσαν ανοικτό ή κλειστό απαντώντας με ένα «Ναι» ή «Όχι». 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης βγήκε μέσα από 3 στάδια στη βάση υπολογισμού της μέσης τιμής 
των απαντήσεων των 32 εκπαιδευτικών: 

 1ο Στάδιο: Υπολογίστηκε η τιμή κάθε μεταβλητής για κάθε εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις 
τιμές κατηγοριοποίησης (1, 2, 3, 4). Οι τιμές των μεταβλητών 21 και 50 αντιστράφηκαν λόγω 
σύνταξης των ερωτήσεων.  

 2ο Στάδιο: Υπολογίστηκε ο μέσος όρος κάθε μεταβλητής. Στη συνέχεια προστέθηκαν οι τιμές 
όλων των μεταβλητών όλων των εκπαιδευτικών και έγινε διαίρεση με τον αριθμό των 
εκπαιδευτικών, για να βρούμε τον μέσο όρο κάθε μεταβλητής. Έγινε στρογγυλοποίηση των 
τιμών στο πλησιέστερο εκατοστό. 

 3ο στάδιο: Έγινε πρόσθεση των μέσων όρων των ερωτήσεων κάθε διάστασης. 
Στήριξης (1+10+11+12+15+19+24+32+36+44+49)  
Ελέγχου (5+6+7+17+18+21+46+47+48) 
Αναχαίτισης (9+20+33+37+38+41)  
Συλλογικότητας (2+13+14+16+22+25+34+35+40+43+45)  
Δέσμευσης (8+23+26+27+28+29+30+31+50)  
Απεμπλοκής (3+4+39+42) 

Στην απάντηση του 1ου ερωτήματος για το προφίλ του οργανωτικού κλίματος του σχολείου, 
αρχικά έγινε στάθμιση των τιμών με μέση τιμή 500 και τυπική απόκλιση 100, ώστε να γίνει η 
σύγκριση. Η τρέχουσα βάση δεδομένων σύγκρισης προήλθε από ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων από 
διαφορετικά σχολεία από το New Jersey (https://www.waynekhoy.com/ocdq-rm/).  Οι μέσες τιμές 
τους και οι τυπικές αποκλίσεις κάθε διάστασης φαίνονται στον πίνακα 1.  

 
Πίνακας 1: Οι μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των σχολείων σύγκρισης 

 
Διάσταση Μέσος όρος Τυπική Απόκλιση 
Στήριξης 29.39 4.61 
Ελέγχου 12.09 2.40 
Αναχαίτισης 9.11 1.52 
Συλλογικότητας 29.30 3.01 
Δέσμευσης 26.76 2.74 
Απεμπλοκής 15.56 2.18 

 
Για τη μετατροπή των τιμών εφαρμόστηκαν οι  ακόλουθες φόρμουλες για κάθε διάσταση: 

Στήριξης=100Χ(Μ.Ο Στήριξης–29.39)/4.61+500, Ελέγχου=100Χ(Μ.Ο Ελέγχου–12.09)/2.40+500, 
Αναχαίτισης=100Χ(Μ.Ο Αναχαίτισης-9.11)/1.52+500, Συλλογικότητα=100Χ(Μ.Ο Συλλογικότητα 
–29.30)/3.01+500, Δέσμευσης=100Χ(Μ.Ο Δέσμευσης–26.76)/2.74+500, Απεμπλοκής=100Χ(Μ.Ο 
Απεμπλοκή–15.56)/2.18+500. 

Τα αποτελέσματα των τιμών κάθε διάστασης συγκρίθηκαν στη βάση των τιμών των σχολείων 
σύγκρισης όπως φαίνονται πιο κάτω: Η τιμή 200 είναι χαμηλότερη από το 99% των σχολείων 
σύγκρισης. Η τιμή 300 και 400 είναι χαμηλότερη του 97% και του 84% αντίστοιχα. Η τιμή 500 είναι 
στο μέσο όρο. Η τιμή 600 είναι ψηλότερη του 84% των σχολείων σύγκρισης. Η τιμή 700 και 800 
είναι ψηλότερη του 97% και του 99% αντίστοιχα. 

Για το 2ο Ερώτημα: πόσο ανοικτή είναι η σχέση της διεύθυνσης με τους εκπαιδευτικούς 
εφαρμόστηκε η φόρμουλα: Ανοικτή Διεύθυνση=Στήριξη+(1000 – Έλεγχος)+(1000–Αναχαίτιση)/3.  

Για το 3ο ερώτημα: πόσο ανοικτή είναι η σχέση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, η φόρμουλα: 
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί=(Συλλογικότητα)+(Δέσμευση)+(1000–Απεμπλοκή)/3. 
Η απάντηση των ερωτημάτων 2 και 3 δόθηκε συγκρίνοντας τις τιμές του σχολείου μου με τις τιμές 
των σχολείων σύγκρισης του πίνακα 2, (https://www.waynekhoy.com/ocdq-rm/).  
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Πίνακας 2: Η ισχύουσα κλίμακα των τιμών σύγκριση που αφορά τις σχέσεις διευθυντού και εκπαιδευτικών και των σχέσεων 

μεταξύ τους 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
1 >600 Πολύ υψηλή 
2 551-600 Υψηλή 
3 525-550 Πάνω από το μέσο όρο 
4 511-524 Ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο 
5 490-510 Μέσος όρος 
6 476-489 Ελαφρώς κάτω από το μέσο όρο 
7 450-475 Κάτω από το μέσο όρο 
8 400-449 Χαμηλή 
9 <400 Πολύ χαμηλή 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
 Στο αρχικό ερώτημα, για το ποιο ήταν το κλίμα του σχολείου, εάν δηλαδή ήταν ανοικτό ή 

κλειστό, σχεδόν στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ανοικτό. Όπως φαίνεται στον πίνακα 
3 που ακολουθεί οι 27 από τους 32 εκπαιδευτικούς, που αποτελούσε το 84,4%, του συνόλου 
θεωρούσαν το κλίμα ανοικτό και μόνο 2, το 6.3% κλειστό, ενώ 3 άτομα δεν είχαν άποψη. Αυτό 
δείχνει ότι στην αντίληψη του συνόλου των εκπαιδευτικών το κλίμα ήταν ανοικτό.  
 

  Πίνακας 3: Η αντίληψη των εκπαιδευτικών για το κλίμα του σχολείου 
 

Α/Α ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
1 ΑΝΟΙΚΤΟ 27 84.4 
2 ΚΛΕΙΣΤΟ 2 6.3 
3 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 3 9.4 

   
Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα της διερεύνησης του οργανωτικού προφίλ του κλίματος της 

σχολικής μονάδας για την απάντηση του 1ου ερωτήματος ήταν διαφορετικά. Οι μέσοι όροι των 6 
διαστάσεων ήταν: Αναχαίτιση 10.81, Απεμπλοκή 20.16, Δέσμευση 25.61, Έλεγχος 15.42, Στήριξη 
38.11, Συλλογικότητα 28.69. Μετά την μετατροπή οι σταθμισμένες τιμές των διαστάσεων φαίνονται 
στον πίνακα 4 πιο κάτω. 
 

Πίνακας 4 : Οι σταθμισμένες τιμές των διαστάσεων μετά την μετατροπή 
 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
1 Στήριξη 689 
2 Έλεγχος 639 
3 Αναχαίτιση 612 
4 Συλλογικότητα 549 
5 Δέσμευση 458 
6 Απεμπλοκή 711 

  
Σύμφωνα με τον πίνακα 4 οι διαστάσεις που χαρακτήριζαν το ανοικτό κλίμα όπως ήταν η 

στήριξη που παρεχόταν από τη διεύθυνση προς τους εκπαιδευτικούς ήταν αρκετά πάνω από τον μέσο 
όρο και ψηλότερη από το 84% των σχολείων σύγκρισης. Η προαγωγή της συλλογικότητας μεταξύ 
των εκπαιδευτικών ήταν ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο των άλλων σχολείων και η δέσμευση 
ελαφρώς κάτω. Αντίθετα, οι διαστάσεις που χαρακτήριζαν το κλειστό κλίμα ήταν όλες πάνω από τον 
μέσο όρο. Οι διαστάσεις του ελέγχου και αναχαίτισης ήταν ψηλότερες από το 84%, των σχολείων 



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

620 

σύγκρισης, ενώ της απεμπλοκής ψηλότερη από το 97%. Οι σταθμισμένες τιμές των 6 διαστάσεων 
φαίνονται διαγραμματικά πιο κάτω στο σχήμα 1. 

 

 

Σχήμα 1: Το προφίλ του οργανωτικού κλίματος 

Στην απάντηση του 2ου ερωτήματος, πόσο ανοικτή μπορεί να θεωρηθεί η σχέση της διεύθυνσης 
με τους εκπαιδευτικούς, βρέθηκε η σταθμισμένη τιμή 479, η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα 
κλίμακα των τιμών σύγκρισης του πίνακα 2 βρίσκεται ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο των άλλων 
σχολείων.  

Τέλος για την απάντηση του 3ου ερωτήματος δηλαδή το πόσο ανοικτή ήταν η σχέση των 
εκπαιδευτικών μεταξύ τους η σταθμισμένη τιμή 432 καταδεικνύει μία σχέση χαμηλού επιπέδου. 

3. Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας που χαρακτήριζαν το ανοικτό κλίμα έδειξαν ότι: Η 

διάσταση της στήριξης ήταν ψηλά στην κλίμακα  καταδεικνύοντας το βασικό ενδιαφέρον και τη 
στήριξη της διεύθυνσης προς τους εκπαιδευτικούς. Η διεύθυνση έδειξε ότι ακούει και είναι ανοικτή 
προς τους εκπαιδευτικούς, ότι επαινεί και κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς, ενώ η κριτική είχε 
εποικοδομητικό χαρακτήρα. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με την διεθνή έρευνα (Ehrhart et al., 2014· 
Giorgi, Lockwood & Glynn, 2015· Hoy & Miskel, 2013· Schein, 2015). 

Η διάσταση της συλλογικότητας ήταν ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο των άλλων σχολείων. 
Φαίνεται ότι προάγονται οι ανοικτές επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
ότι είναι σεβαστοί και αποδεκτοί. Υπάρχει επαγγελματική αλληλοβοήθεια. Το εύρημα αυτό 
συμφωνεί με την διευθνή έρευνα (Cole, Carter & Zhang, 2013· Colquitt, et al. 2013· Stoverink, 
Umphress, Gardner, & Miller, 2014· Whitman et al., 2012), φαίνεται όμως ότι υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης. Το αποτέλεσμα της δέσμευσης δεν συμφωνεί με την πιο πάνω διεθνή έρευνα αφού ήταν 
κάτω από τον μέσο όρο των άλλων σχολείων. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα σε μια 
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προσπάθεια εμπλοκής των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του σχολείου με στόχο την 
αποτελεσματικότερη μάθηση. 

Τα αποτελέσματα που προσδιόριζαν το κλειστό κλίμα έδειξαν ότι οι τρεις διαστάσεις του ελέγχου, 
αναχαίτισης και απεμπλοκής ήταν πάνω από τον μέσον όρο των άλλων σχολείων καταδεικνύοντας 
μια σταθερή και συχνή επίβλεψη. Τα ευρήματα αυτά δεν συμφωνούν με την διεθνή έρευνα (Cole, 
Carter & Zhang, 2013· Colquitt, et al. 2013· Ehrhart et al., 2014· Giorgi, Lockwood & Glynn, 2015· 
Hoy & Miskel, 2013· Schein, 2015· Stoverink, Umphress, Gardner, & Miller, 2014). Ο σταθερός και 
συχνός έλεγχος των εκπαιδευτικών, ίσως λόγω και του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος 
να αυξάνει το βαθμό απεμπλοκής και μείωσης της δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Η διάσταση της 
αναχαίτισης ήταν επίσης πάνω από τον μέσο όρο των άλλων σχολείων καταδεικνύοντας την 
παρεμπόδιση του έργου των εκπαιδευτικών με επιπλέον γραφειοκρατικό έργο, με δεσμεύσεις και 
εργασίες ρουτίνας (Νικολάου, 2018). 

Η διάσταση της απεμπλοκής ήταν αρκετά ψηλά πάνω από τον μέσο όρο των άλλων σχολείων 
καταδεικνύοντας την έλλειψη σημασίας και επικέντρωσης στην επαγγελματική δραστηριοποίηση. 
Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να δραστηριοποιούνται φαινομενικά προς στιγμή. Παρουσίαζαν αρνητική 
συμπεριφορά και συνήθως έκριναν τους συναδέλφους τους. Η αναγκαιότητα βελτίωσης της 
διάστασης αυτής κρίνεται απαραίτητη για βελτίωση του κλίματος του σχολείου. Γενικά η μείωση 
του βαθμού ελέγχου και κατάδειξης, η επίδειξη εμπιστοσύνης από τη διεύθυνση προς τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ τους θα βοηθήσει τη βελτίωση του 
γενικού κλίματος και τον βαθμό εμπλοκής και δέσμευσής τους στις δραστηριότητες του σχολείου 
για ικανοποίηση από την εργασία τους και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους (Babu & Kumari, 
2013· Shahram, et al., 2013· Treputtharat & Tayiam, 2014).  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το υφιστάμενο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου 
φαίνεται να επηρεάζει την εμπλοκή και δέσμευση του εκπαιδευτικού για δραστηριοποίηση αλλά και 
λήψη αποφάσεων μέσα στη σχολική μονάδα. Ως εκ τούτου η αποκέντρωση και αυτοδυναμία της 
σχολικής μονάδας, η παροχή εξουσίας στον ηγέτη της σχολικής μονάδας προκειμένου να βοηθήσει 
τη σχολική του μονάδα να επικεντρωθεί στους στόχους της, αλλά και η παραχώρηση εξουσίας προς 
τους εκπαιδευτικούς μέσα στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης θα βοηθούσε την εμπλοκή, 
ενεργοποίηση και έμπρακτη συμμετοχή τους στις σχολικές αποφάσεις και δρώμενα της σχολικής 
μονάδας (Νικολάου, 2018).  
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Πτυχιούχος Διοικητικής Τεχνολογίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 
 

Περίληψη  
  Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη ανάπτυξη και ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

των μαθητών, κάτω από το πρίσμα της βιωματικής μάθησης. 
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη μελέτη μέσα από τη διεξαγωγή ορισμένων βιωματικών δράσεων, 

προσδοκεί να δημιουργήσει εκείνο το επικοινωνιακό πλαίσιο, όπου οι μαθητές θα είναι ικανοί να 
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επικοινωνούν αποτελεσματικά και εποικοδομητικά σε ένα ευρύ φάσμα διαπροσωπικών, κοινωνικών 
και συναισθηματικών καταστάσεων. 

Η τάξη μπορεί να αποτελέσει το πεδίο, όπου μπορούν να εξελιχθούν οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες των μαθητών και κυρίως, αν η τάξη καταφέρει να λειτουργήσει με ομαδικό πνεύμα μέσα 
σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Οι βιωματικές δράσεις ορίζουν το πλαίσιο καλλιέργειας της 
συνεργασίας, της επικοινωνίας, της αυτορρύθμισης, της «συν-κίνησης» και της προσωπικής 
ανάπτυξης των μαθητών. 

Οι συγκεκριμένες δράσεις σχεδιάστηκαν και τροποποιήθηκαν για τις ανάγκες των παιδιών της 
σχολικής ηλικίας, ώστε να τα παρακινήσει να δράσουν βιωματικά, να συμμετέχουν ενεργά, να 
εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία προσωπικά, να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν, να 
αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και επιπλέον να επενδύσουν σε πρακτική αξία και αυθεντικότητα. 

Ταυτόχρονα, η εργασία σχεδιάστηκε και ως πρόταση δυνητικής εφαρμογής στην υπάρχουσα 
εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία μπορεί να αποτελέσει μία εναλλακτική πρακτική για την 
ενδυνάμωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. 

 
Λέξεις κλειδιά: βιωματική μάθηση, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, καλλιέργεια 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ενεργητική προσέγγιση μάθησης, στοχαστική επεξεργασία εμπειρίας, 
πράξη αλλαγής 

1. Εισαγωγή 
Την τελευταία δεκαετία οι έρευνες παγκοσμίως έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην μελέτη 

εκείνων των χαρακτηριστικών, τα οποία καθιστούν ένα σχολείο αποτελεσματικό και παραγωγικό. 
Μέσα στη σχολική κοινότητα οι μαθητές δημιουργούν και εξελίσσουν τις σχέσεις τους, 

διευρύνουν το γνωστικό τους επίπεδο, μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις πληροφορίες 
που λαμβάνουν, αποκτούν υπευθυνότητα, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, αναπτύσσουν 
αυτοεκτίμηση και αυτογνωσία, σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους (Greenberg, Weissberg, 
O’Brien, Zins, Fredericks, Resnik, & Elias, 2003). 

Τα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα δημιουργίας ««ψυχικά ανθεκτικών 
κοινοτήτων», οι οποίες μπορούν να στηρίξουν, να καθοδηγήσουν τους μαθητές και να συμβάλλουν 
στην διευκόλυνση της σχολικής τους προσαρμογής (Henderson & Milstein, 2008 ˙ Doll, Zucker, & 
Brehm, 2009). 

Οι νεότερες θεωρίες και μελέτες κάνουν λόγο για ένα σύνθετο μοντέλο που σχετίζεται με τις 
επιδράσεις των συναισθημάτων στη σχολική επίδοση, την εμπλοκή των μαθητών στη μάθηση, 
πράγμα που στηρίζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης, στα κίνητρα και στην αυτορρύθμιση 
(Pekrun, 2000 ˙ Pekrun, Frenzel, Goetz, & Perry, 2007 ˙ Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2002). «Η 
βιωματική εμπειρία είναι εκείνη που βιώνεται ως κάτι που αφορά και συν-κινεί» (Μπακιρτζής, 2008) 
και βιωματικό είναι ότι αφορά, ενδιαφέρει και συγκινεί μέσα ή έξω από την τάξη (Μπακιρτζής, 
2008). 

Οι μαθητές αναπτύσσουν και εξελίσσουν δεξιότητες, συμπεριφορές, στάσεις και αξίες, που θα 
τους καταστήσουν ικανούς να μαθαίνουν, να δημιουργούν σχέσεις, να επιλύουν προβλήματα και 
συγκρούσεις της καθημερινότητας, να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να διεκδικούν θέσεις εργασίας, 
να ζουν αρμονικά με τους άλλους, να επικοινωνούν, αλλά και να προστατεύονται και να φροντίζουν 
τον εαυτό τους. 

Η παιδαγωγική με τον σύγχρονο αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα της εστιάζει στις 
επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών, καθώς και με το ευρύτερο περιβάλλον σε 
ανθρώπινο και φυσικό επίπεδο (Μπακιρτζής, 2008). 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1.Ο σκοπός και οι στόχοι της παρούσας έρευνας 
 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη και ενεργοποίηση ποικίλων 

ικανοτήτων των μαθητών, ώστε να συμμετέχουν με ομαδικό βιωματικό τρόπο στην εκπαιδευτική και 
μαθησιακή διαδικασία, δημιουργώντας μέσα σε αυτό το πλαίσιο τις συνθήκες για αποτελεσματική 
και εποικοδομητική επικοινωνία. Επιπρόσθετα, επιδιώκει να συνδράμει στην ανάδειξη και 
αξιοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή διαδικασιών που απαιτεί η αξιοποίηση των αρχών της 
βιωματικής μάθησης για την επίτευξη παραγωγής ατομικού ή συλλογικού έργου, μέσα στο σχολικό 
περιβάλλον. 

Μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των βιωματικών δραστηριοτήτων, αλλά και 
σύμφωνα με το πνεύμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας η παρούσα εργασία στοχεύει: 

 Στη μάθηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν φυσιολογικά, βιωματικά, από τις προσωπικές τους 
εμπειρίες και από την προσωπική τους ανάπτυξη. 

 Στη μάθηση που πραγματώνεται μέσω αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και συλλογικότητας. 
 Στην ανάπτυξη της ικανότητας της κριτικής επικοινωνίας, με τη χρήση ποικίλων μέσων. 
 Στην ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους η επικοινωνία πραγματώνεται μέσα στα διάφορα 

πλαίσια επικοινωνίας. 
 Στην ενίσχυση των τρόπων όπου τα διάφορα μέσα χρησιμοποιούνται από το σύνολο για να 

παραχθεί η επικοινωνία. 
 Στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, μέσω των οποίων κατανοούνται, ερμηνεύονται και 

αποκωδικοποιούνται τα στοιχεία της επικοινωνίας. 
 Στην επιτυχημένη επίσημη μάθηση μέσα από τρόπους και πρακτικές, όπως ενσωματώνονται 

στην άτυπη μάθηση. 

 Τα κύρια λοιπόν ερευνητικά ερωτήματα που καλούνται να απαντηθούν στο πλαίσιο ανάλυσης 
των δεδομένων της έρευνας, θα μπορούσαν να προσδιοριστούν ως ακολούθως: 

1ο) « Η αξιοποίηση των ομαδικών βιωματικών δραστηριοτήτων ευνοεί την ανάπτυξη των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών σχολικής ηλικίας;»  

2ο) «Το σχολικό περιβάλλον μπορεί να διαμορφώσει το εκπαιδευτικό βιωματικό πλαίσιο, όπου 
θα καλλιεργηθούν ή θα ενισχυθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών σχολικής ηλικίας;» 

2.2. Μέθοδος της έρευνας 
Οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής φέρνουν στο προσκήνιο μια ποικιλία διδακτικών 

μοντέλων τα οποία επεξεργάζονται τις εμπειρίες των μαθητών, στοχεύοντας στην προώθηση και 
ανάπτυξη της μάθησης. Ένα τέτοιο μοντέλο, όπου η μάθηση είναι συνεργατική διαδικασία 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον και το οποίο υιοθετεί και η παρούσα εργασία 
είναι το μοντέλο των Mary Kalantzis and Bill Cope (2010). Το μοντέλο προτείνει μια πιο 
συμμετοχική προσέγγιση της μάθησης, στην οποία οι μαθητές είναι σχεδιαστές των δικών τους 
εννοιών και αντιλήψεων. Παράλληλα, συνδέει τους σχεδιασμούς μάθησης με τη διδασκαλία του 
μαθησιακού περιεχομένου, τις μαθησιακές δραστηριότητες και την αξιολόγηση της μάθησης. Αυτές 
επιλέγονται σε οποιαδήποτε σειρά/αλληλουχία, η οποία ταιριάζει με την περίσταση (Kalantzis Μ.& 
Cope Β., 2010).  

Το σημαντικότερο αυτής της προσέγγισης είναι ότι ο εκπαιδευόμενος δεν λειτουργεί ως 
αποδέκτης της γνώσης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, αλλά ως δρων πρόσωπο. Ο μαθητής είναι 
ενεργός φορέας παραγωγής της μάθησης, των γνώσεων και των νοημάτων. Οι διδακτικές εφαρμογές 
που κυριαρχούν στο παραπάνω μοντέλο και οι οποίες υιοθετούνται και στην παρούσα εργασία είναι 
οι εξής: 
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 Bιώνοντας το γνωστό: Οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες αναζητούνται και αναλύονται 
κριτικά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αναδειχθούν και να εξελιχθούν τα κίνητρα, οι στάσεις 
και τα συναισθήματα και να δημιουργηθούν οι γέφυρες για νέες εμπειρίες.   

 Βιώνοντας το νέο: Οι μαθητές εμπλέκονται σε νέες εμπειρίες κι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 
την παρατήρηση, τον διάλογο, την επίσκεψη, τη μελέτη, την επεξεργασία της πληροφορίας 
 την ακρόαση και τη συμμετοχή σε δράσεις.  Εννοιολογώντας με ορολογία: Οι ορισμοί και οι 
όροι της σχολικής γλώσσας και γνώσης χρησιμοποιούνται ορθά και διατυπώνονται με 
σύνεση.   

 Εννοιολογώντας με θεωρία: Αναζητούνται οι σχέσεις μεταξύ εννοιών,διατυπώνονται 
γενικεύσεις και εξελίσσονται γνωστικά σχήματα και θεωρίες.   

 Αναλύοντας λειτουργικά: Απαιτείται η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, συνίσταται ο 
διαχωρισμός της αιτίας και του αποτελέσματος, επιδιώκεται η εξήγηση και η ερμηνεία 
δεδομένων και δίνεται μεγάλη έμφαση στην περιγραφή των διαδικασιών και στην λειτουργία 
μηχανισμών.   

 Αναλύοντας κριτικά: Αναζητείται η σύνδεση και η σχέση με παραδοχές, συνεπαγωγές, οπτικές 
και κριτικές αποτιμήσεις με προσωπικές, κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές, περιβαλλοντικές και 
αισθητικές προσεγγίσεις.  

 Εφαρμόζοντας κατάλληλα: Εφαρμόζονται οι νέες αποκληθείσες γνώσεις σε ανάλογες και 
παρόμοιες καταστάσεις και αποκτούνται μεταγνωστικές ικανότητες. 

 Εφαρμόζοντας δημιουργικά: Οι νέες γνώσεις αξιοποιούνται δημιουργικά σε καινούριες και 
διαφορετικές καταστάσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης 
(πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης) και κοινοποίησης (Kalantzis Μ.& Cope Β., 2010). Οι 
γνωστικές διαδικασίες διευρύνονται με το βάθος, την υφή και την ευρύτητα της μάθησης 
(Σχήμα 1). 

 

 
Σχήμα 1: Οι διαδικασίες της γνώσης (Καραβά & Ζουγανέλη, 2013) 

 

2.3. Οι συντελεστές της ερευνητικής διαδικασίας 
Στα πλαίσια της ερευνητικής διαδικασίας πραγματοποιείται η σύνθεση των ομάδων εργασίας, 

με τις οποίες όλοι όσοι εμπλέκονται αλληλοσυνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν. Πιο συγκεκριμένα, 
η ερευνήτρια συμμετέχει στην ερευνητική διαδικασία με ρόλο «εκπαιδευτικού ερευνητή». Η 
ερευνήτρια εξοικειώνεται σταδιακά με τη μεθοδολογία της Βιωματικής μάθησης και τις διαδικασίες 
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συλλογής δεδομένων, διευρύνει το εκπαιδευτικό της έργο, εξετάζει τις εναλλακτικές που μπορεί να 
προκύψουν, αναστοχάζεται και επανασχεδιάζει. Ακόμα εστιάζει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων των μαθητών σε θέματα συνεργασίας, ενθαρρύνει τους μαθητές να αποκτήσουν ενεργό 
ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

Οι μαθητές της τάξης συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία με ρόλο ενεργητικό. 
Κάτω από το πρίσμα της Βιωματικής μάθησης, αναπτύσσονται αλληλεπιδραστικές 

συμμετοχικές, συνεργατικές και επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ της ερευνήτριας και των μαθητών 
και των μαθητών μεταξύ τους. 

Μερικές από αυτές τις τεχνικές που γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθούν και στη συγκεκριμένη 
εργασία, συνοψίζονται παρακάτω: 

 Παιχνίδια ρόλων:     
 Μελέτη περίπτωσης:     
 Συζήτηση στην τάξη:     
 Τα μαθητικά ημερολόγια:     
 Η προσομοίωση  

Επίσης αναφέρονται και δραστηριότητες άμεσης εμπειρίας όπως είναι: η μυθοπλασία, η 
δραματοποίηση, η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού καθώς και δραστηριότητες δημιουργικής 
έκφρασης. 

Και τέλος, στη συγκεκριμένη εργασία λαμβάνει χώρα η συστηματική παρατήρηση, στην οποία 
η εκπαιδευτικός παρατηρεί τον μαθητή κατά τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες που απαιτούν 
σύνθετες διανοητικές διεργασίες. Παρατηρεί πως ο μαθητής (συν)ομιλεί, (συν)εργάζεται, σκέφτεται, 
δρα, κρίνει (Stiggins, 1997).  

2.4. Οι Βιωματικές Δραστηριότητες 
Οι βιωματικές δραστηριότητες (Οδηγός ΣΚΖ για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2011) που 

προτείνονται είναι ενδεικτικές, αφού πολλές προκύπτουν από τα τρέχοντα γεγονότα και τα 
αυθόρµητα ενδιαφέροντα των παιδιών (Πίνακας 1). ∆ίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να έρχονται 
σε επαφή, να συνεργάζονται και να έχουν θέσεις μέσα στην τάξη, όπου επιτρέπεται η εύκολη οπτική 
επαφή µε την εκπαιδευτικό και µε τους συμμαθητές τους. 

 
Πίνακας 1. Οι βιωματικές δραστηριότητες 

 
«Κύρια σημεία  

ζωής» 
 

«Μάθε  τι μου 
αρέσει» 

 

«Το Καπέλο  
των Κανόνων» 

«Μια λέξη…1000 
τρόποι!» 

«Το Μονοπάτι» «Πάμε μαέστρο!» 

 

«Ταιριάζωσυναισθήματα 
και πρόσωπα» 

«Βρίσκω το άλλο 
μου μισό» 

«Προχώρα» 

 

«Γίνομαι ο ήρωας 
στο δικό μου 
παραμύθι!» 

«Τυφλή εμπιστοσύνη» «Τρένο «ΓΕΙΑ 
ΣΟΥ» 

 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 
Οι αλλαγές που προτείνονται για μια νέα προσέγγιση στο εκπαιδευτικό και σχολικό 

περιβάλλον, στην ουσία στηρίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης. Οι υπέρμαχοι της 
βιωματικής μάθησης κάνουν λόγο για ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας, τα οποία 
συνάδουν άλλωστε με τις σύγχρονες τάσεις της ψυχολογίας της μάθησης και την εξέλιξη των 
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ικανοτήτων των ανθρώπων, να βρίσκουν λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας ( Χρυσαφίδης, 
2000). Αυτή η ικανότητα μπορεί να καλλιεργηθεί κάτω από πλαίσιο της «ευρετικής στρατηγικής», 
τη μεθοδική δηλαδή ενίσχυση του ατόμου στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί με τις δικές του 
δυνάμεις, στην εμφάνιση μιας προβληματικής κατάστασης (Χρυσαφίδης, 2000). 

Έχοντας ως αφετηρία τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί: «Αν η αξιοποίηση των 
ομαδικών βιωματικών δραστηριοτήτων ευνοεί την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 
παιδιών σχολικής ηλικίας» και «αν το σχολικό περιβάλλον μπορεί να διαμορφώσει το εκπαιδευτικό 
βιωματικό πλαίσιο, όπου θα καλλιεργηθούν ή θα ενισχυθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των 
παιδιών σχολικής ηλικίας;» προκύπτουν ερευνητικά πορίσματα σύμφωνα με τα οποία η βιωματική 
μάθηση είναι ευέλικτη και όχι στάσιμη και προάγει την ενεργό συμμετοχή, την ανάληψη της ευθύνης 
στην πορεία της μάθησης, την ενίσχυση της προσωπικότητας, της συνεκτικότητας και την έκφραση 
της δημιουργικότητας και της φαντασίας. Από την άλλη, πιο αποτελεσματική και παραγωγική 
μάθηση συμβαίνει όταν υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και επικοινωνία στην τάξη, η οποία 
αποτελεί το πλαίσιο για να αναπτυχθούν οι δεξιότητες επικοινωνίας, να αναγνωριστούν μη λεκτικές 
μορφές επικοινωνίας, να ενισχυθούν οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και να 
καλλιεργηθεί ένα κλίμα σεβασμού και αποδοχής όλων των μαθητών. 

Αν και η φύση της παρούσας έρευνας δε συνιστά στατιστική ανάλυση των δεδομένων, ωστόσο 
αναδεικνύονται μέσα από τα πορίσματα της έρευνας οριοθετήσεις και νοηματοδοτήσεις σε σχέση με 
τα ερευνητικά ερωτήματα και ενδυναμώνουν τις υποθέσεις για θετική συσχέτιση μεταξύ της 
βιωματικής μάθησης και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Παράλληλα, 
ενισχύει την άποψη ότι το σχολικό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει το πλαίσιο όπου θα 
καλλιεργηθούν ή θα ενισχυθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, όταν στοχεύει στην 
αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη (Ζωγόπουλος, 2017) και στην ανάληψη συνεργατικής δράσης. 

Ειδικότερα, η αξιοποίηση των μαθησιακών βιωματικών δραστηριοτήτων ευνόησαν την 
καλλιέργεια ουσιαστικών ανθρώπινων δεξιότητων όπως είναι ο αυτοέλεγχος, μέσα από τη 
δραστηριότητα «το μονοπάτι», «το καπέλο των κανόνων», «το απλά άκου» και την ενσυναίσθηση, 
η οποία παρατηρήθηκε μέσα από τα παιχνίδια ρόλων, τις δραματοποιήσεις και τις δραστηριότητες 
δημιουργικής έκφρασης. Παράλληλα, ενισχύθηκε η δεξιότητα της προσοχής, του συντονισμού και 
της προσεκτικής παρατήρησης μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες: «προχώρα», «τυφλή 
εμπιστοσύνη», «το τρένο» και «το μονοπάτι», καθώς και η επίλυση των διαφωνιών, η τόνωση της 
προσεκτικής ακρόασης, η δημιουργία κλίματος συνεργασίας και ανάπτυξης διαλόγου. Oι μαθητές 
έλαβαν μέρος στις βιωματικές δράσεις, εφάρμοσαν νέες πρακτικές, πρότειναν ιδέες, αυτοσχεδίασαν, 
δημιουργήσαν το δικό τους υλικό και συνδιαλέχτηκαν παραγωγικά και αποδοτικά, καθότι όλα τα 
ανθρώπινα όντα διαθέτουν μία φυσική τάση να μαθαίνουν και να αλλάζουν, προσαρμοζόμενα στα 
νέα δεδομένα. ). Ο στόχος των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ήταν μεταξύ άλλων, να 
δημιουργήσει ένα θετικό και ενθαρρυντικό κλίμα για τη νέα μάθηση, να παρακινήσει τους μαθητές 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να τους προτρέψει να οργανώσουν τη μάθησή τους και να μοιραστούν 
συναισθήματα και σκέψεις. Ως προς ένα μεγάλο βαθμό οι μαθητές προσανατολίστηκαν στη επίτευξη 
των παραπάνω στόχων, κι αυτό βγήκε στην επιφάνεια από την συμμετοχή όλων των μαθητών στις 
δράσεις, από την διάθεση και χαρά για την διεξαγωγή τους, από την εμφανή επίδραση των 
αποτελεσμάτων και από την εξισορρόπηση των σχέσεων ανάμεσά τους Επίσης, μέσα από τις δράσεις 
λήφθηκε υπόψη το μεγάλο εύρος της διαφορετικότητας των μαθητών, ώστε το εκπαιδευτικό υλικό 
και οι δραστηριότητες να κάνουν προσβάσιμη την αξιοποίηση των διαφορετικών επιπέδων και τύπων 
προηγούμενης εμπειρίας (Knowles, 1999 ). Oι μαθητές δούλεψαν ατομικά, αλλά κυρίως ομαδικά και 
μέσα από τη δυναμική της ομάδας ευαισθητοποιήθηκαν, ανέπτυξαν τις προσωπικές τους δεξιότητες 
και απόκτησαν συναισθηματικές εμπειρίες (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003). Η άτυπη, μη 
θεσμοθετημένη μάθηση, η οποία δε δεσμεύεται από τις κανονιστικές ρυθμίσεις της ακαδημαϊκής 
μάθησης, αλλά κινείται στην ιδεολογία της βιωματικής, βρήκε πρόσφορο έδαφος στη συγκεκριμένη 
τάξη και υιοθετήθηκε από τους συγκεκριμένους μαθητές.  
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Αναφορικά με τα παραπάνω οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για την ανάπτυξη και 
ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, δημιούργησαν τον χώρο για ανταλλαγές 
μηνυμάτων λεκτικών ή μη, βιωμάτων και απόψεων. Οι συγκεκριμένοι μαθητές συναντήθηκαν και 
επικοινώνησαν μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες, τα προσωπικά τους βιώματα και τις 
ατομικές τους συν-κινήσεις για να δημιουργήσουν το πλαίσιο για μία ποιότητα ζωής, όπου το βίωμα 
ορίζει και καθορίζει την ίδια τη ζωή. Οι βιωματικές ασκήσεις σχεδιάστηκαν και τέθηκαν σε 
εφαρμογή για τη δημιουργία ενός πεδίου επικοινωνίας και αλληλοεπιρροής, ώστε οι μαθητές να 
αλληλοεπιδράσουν προσωπικά και κοινωνικά, ενδοψυχικά και διαψυχικά και μεταξύ τους, αλλά με 
την εκπαιδευτικό.  

Οι μαθητές οδηγήθηκαν στη γνώση όχι γιατί τους επιβλήθηκε από την εκπαιδευτικό της τάξης, 
αλλά γιατί όλες οι δραστηριότητες τους κινητοποίησαν το ενδιαφέρον και τους οδήγησαν σε νέες 
εμπειρίες. Κάτω από αυτή τη συνθήκη, οι μαθητές παίρνοντας μέρος στις βιωματικές δραστηριότητες 
με ενθουσιασμό και χαρά, βίωσαν τις εμπειρίες τους με ένα θετικό και ελκυστικό τρόπο και 
οριοθέτησαν το πλαίσιο για να ενεργοποιηθούν ψυχικά οι ενορμήσεις τους και οι επιθυμίες τους.  

H εφαρμογή των βιωματικών δραστηριοτήτων στην τάξη δημιούργησε εκείνο το μαθησιακό 
και βιωματικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές βίωσαν θετικά συναισθήματα, ένιωσαν ικανοποίηση και 
ευτυχία, επικοινώνησαν αποτελεσματικά, συνδιαλέχτηκαν εποικοδομητικά και αντιμετώπισαν 
ευκολότερα δυσκολίες και διαφωνίες που προέκυψαν. 

Οι μαθητές με το παιχνίδι και τη συνεργασία ανίχνευσαν καινούριες δραστηριότητες, όπως 
αυτή της ουσιαστικότερης γνωριμίας με τους συμμαθητές τους, την έκφραση συναισθημάτων, την 
αποδοχή της άποψης του άλλου, την καλλιέργεια της προσεκτικής ακρόασης, το χτίσιμο της 
εμπιστοσύνης και το δέσιμο της ομάδας γενικότερα. Οι μαθητές αισθάνθηκαν ασφάλεια σε αυτό το 
περιβάλλον, καλλιεργήθηκε η αυτοεκτίμησή τους και η εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους 
αναπτύσσοντας μέσα σε αυτό πλαίσιο τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τα συναισθήματα, που 
αντικατοπτρίζονται στη σχολική εμπειρία και η μάθηση γίνεται ζωή (Rogers & Freiberg, 1994).  

Επίσης, στο πλαίσιο της ομαδικής μαθησιακής αλληλεπίδρασης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία 
να εκφραστούν προσωπικά, να αντιπαραθέσουν τις απόψεις τους και να συνδιαμορφώσουν τις 
συνθήκες εργασίας (Chan, 2004)   

Το βιωματικό περιεχόμενο όλων των δραστηριοτήτων υποστηριζόμενο και στηριζόμενο στο 
μοντέλο των Mary Kalantzis & Bill Cope (2010) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθησιακή 
διαδικασία εμπεριέχει τα είδη των πραγμάτων που πραγματοποιούμε για να μαθαίνουμε, οικοδόμησε 
και παρήγαγε γνώση και μάθηση. 

Η γνωστή βιωματική μάθηση έθεσε το πλαίσιο για να αναστοχαστούν οι μαθητές τις εμπειρίες 
και τα ενδιαφέροντά τους και να ανταλλάξουν απόψεις, συναισθήματα και ενδιαφέροντά, 
συμμετέχοντας στις δραστηριότητες: «Το καπέλο των κανόνων», «Ταιριάζω συναισθήματα και 
πρόσωπα», «Βρίσκω το άλλο μου μισό». 

Η νέα βιωματική μάθηση ώθησε τους μαθητές να συμμετέχουν ή να παρατηρήσουν άγνωστα 
μαθησιακά μονοπάτια και να εμπλακούν σε καινούριες καταστάσεις και αυτό το πέτυχαν 
υλοποιώντας τις δραστηριότητες: « Πάμε μαέστρο», «Μία λέξη χίλιοι τρόποι», «Γίνομαι ο ήρωας 
στο δικό μου παραμύθι». 

Η εννοιολόγηση με ορολογία βοήθησε να ομαδοποιήσουν οι μαθητές πράγματα σε κατηγορίες 
και να εφαρμόσουν τα κριτήρια κατηγοριοποίησης μέσα από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων: « 
Το μονοπάτι», « Ταιριάζω συναισθήματα και σκέψεις», «Μια λέξη χίλιοι τρόποι». 

Η εννοιολόγηση με θεωρία κατηύθυνε τους μαθητές να κάνουν γενικεύσεις, χρησιμοποιώντας 
τις έννοιες και συνδέοντας όρους με εννοιολογικές θεωρίες όπως: λεκτική και μη επικοινωνία, 
αποδοχή της άποψης του άλλου, κατανόηση των διαφορετικών συναισθημάτων, προσεκτική 
ακρόαση, συνεργασία και συντονισμός των μελών της ομάδας για επίτευξη κοινού στόχου. 

Η ανάλυση με λειτουργικό τρόπο οδήγησε τους μαθητές να αναλύσουν σχέσεις αιτίου-
αποτελέσματος και διαφόρων λειτουργιών μέσα από δραστηριότητες που στόχευαν στην 
αναγνώριση της ύπαρξης των κανόνων, στη διατύπωση στοιχειωδών κανόνων επικοινωνίας, στη 
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διαχείριση συναισθημάτων, στην κοινωνικοποίηση μέσα από το παιχνίδι, στη συγκέντρωση του 
στόχου και στην παρατηρητικότητα. 

Η ανάλυση με κριτικό τρόπο έδωσε το έναυσμα στους μαθητές, ώστε να αξιολογούν τις δικές 
τους απόψεις, αλλά και των συμμαθητών τους. Παίρνοντας μέρος στις δραστηριότητες που στόχευαν 
στο να ακούν χωρίς να διακόπτουν ή να κρίνουν, ενθαρρύνοντας τη δημιουργική σκέψη και τη 
διαπροσωπική επικοινωνία, καλλιεργώντας τον διάλογο και διατυπώνοντας επιχειρήματα. 

Η εφαρμογή με κατάλληλο τρόπο παρακίνησε τους μαθητές να εφαρμόσουν τη νέα μάθηση σε 
πραγματικές καθημερινές συνθήκες, στο να συνεργάζονται δηλαδή για να καταφέρουν το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, να συζητήσουν συμφωνώντας ή διαφωνώντας για θέματα που τους απασχολούσαν και 
να αποδεχτούν και τα κατανοήσουν τα συναισθήματα του συμμαθητή τους. 

Τέλος, η εφαρμογή με δημιουργικό τρόπο κατέστησε τους μαθητές ικανούς να μεταφέρουν αυτά 
που έμαθαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, καθώς ήταν εποικοδομητικό να συνεργαστούν και να 
συνυπάρξουν με άλλες τάξεις του σχολείου, να λειτουργήσουν θετικά στην αυλή του σχολείου, να 
συμμετέχουν σε θεατρικά δρώμενα ή να αναδείξουν το ταλέντο τους σε εικαστικές δημιουργίες. 

Αναφορικά με τους στόχους που τέθηκαν στην παρούσα εργασία επίκεντρο σε όλες τις φάσεις 
των δραστηριοτήτων ήταν ο μαθητής, ο οποίος επεξεργάστηκε τις νέες εμπειρίες, αξιοποίησε τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες (Frey, 1996 ˙ Χρυσαφίδης, 2006:65 ˙ Κουτσελίνη & 
Θεοφιλίδης, 2002), για να καταλήξει στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι μαθητές έμαθαν και 
έπραξαν με βιωματικό τρόπο, γιατί συμμετείχαν ολόπλευρα πνευματικά και σωματικά, με ποικίλους 
τρόπους στις διαδικασίες. Δόθηκε έμφαση στη συνεργατικότητα και στην ανάπτυξη των τρόπων 
επικοινωνίας μέσα στα διάφορα πλαίσια. Η κοινή δράση και η ομαδικότητα διευκόλυνε την 
επικοινωνία τους και καθόριζε το πλαίσιο κάθε φορά για την αποτελεσματική και εποικοδομητική 
επικοινωνία. Επιπλέον, η εμπλοκή των μαθητών ήταν άμεση, απόκτησαν νέες γνώσεις μέσα από 
εμπειρίες ανταλλαγής συναισθημάτων, κριτικής σκέψης, δημοκρατικού διαλόγου και αναστοχασμού 
πάνω στο βίωμα, όταν δεν κατάφερναν τα φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν σε ένα σχήμα επικοινωνίας και αλληλοεπίδρασης, χωρίς να 
οδηγούνται σε ανταλλαγές μηχανικού τύπου, αλλά συν-κινούνταν βιώνοντας τη σχέση επικοινωνίας 
(Μπακιρτζής, 2008). Μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνίας ευδοκίμησαν οι σχέσεις και μεταξύ των 
μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και κατανοήθηκαν οι κοινωνικοί κανόνες (Kress, 
2002). Eπίσης, μέσα από τις άτυπες διαδικασίες μάθησης δημιουργήθηκαν περισσότερες θετικές και 
ωφέλιμες διαπροσωπικές σχέσεις (Johnson & Johnson, 1993). Τα παιδιά ήταν σε θέση μα 
μελετήσουν και να επεξεργαστούν το περιβάλλον γύρω τους, να έρθουν σε επαφή με άλλα πρόσωπα, 
να επικοινωνήσουν και να εσωτερικεύσουν γνώσεις και συναισθήματα, που θα τους πρόσφεραν 
εμπειρίες και νέα βιώματα και θα διευκολύναν τη μάθηση (Blank, Damjanovic, Peixoto da Silva, & 
Weber, 2012). 

Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των βιωματικών δραστηριότητων, οι μαθητές δεν ωθήθηκαν 
σε μία «σωστή» πορεία, αφού μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε πορεία 
και δεν υπάρχει ενδεδειγμένος τρόπος εξέλιξής της (Rankin, 1995). 

5. Συμπεράσματα 
Στην καθημερινή πρακτική ο/η εκπαιδευτικός συναντά δυσχέρειες και ποικίλα εμπόδια σε κάθε 

προσπάθεια παροχής πληροφοριών ή οδηγιών, δεδομένου ότι η ταυτότητα του κάθε μαθητή είναι 
διαφορετική. Αυτό το γεγονός δεν επιδρά θετικά στην κατεύθυνση αποτελεσματικής μάθησης και 
δεν εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των ομάδων μέσα στην τάξη (Μπιρμπίλη, 2005). Όπως 
συμβαίνει σε κάθε απόπειρα ερευνητικής διαδικασίας, έτσι και η παρούσα έρευνα αδυνατεί να 
καθορίσει όλες τις παραμέτρους της αποτελεσματικής και εποικοδομητικής επικοινωνίας σε παιδιά 
σχολικής ηλικίας, κάτω από το πρίσμα της βιωματικής μάθησης. Από την άλλη δεν είναι εφικτό η 
βιωματική μάθηση, να αφομοιωθεί και να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική μας πρακτική σε τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα, όπως δηλαδή πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σχολείο. 
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Στην παρούσα εργασία η εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των παιδιών, τη 
συγκεκριμένη σχολική τάξη και τους συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που τέθηκαν, 
τροποποιούσε ενίοτε τις δραστηριότητες, αναδομούσε συχνά τις ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
προτιμήσεις των παιδιών και άλλοτε έθετε συγκεκριμένα κριτήρια για τη συγκρότησή τους. Άλλοτε 
πάλι, η διαρρύθμιση της συγκεκριμένης τάξης δεν ήταν η κατάλληλη, ώστε να επιτυγχάνεται η 
ελεύθερη μετακίνηση των μαθητών και να διευκολύνεται η ακουστική και οπτική επαφή των 
μαθητών. 

Σε ορισμένες δραστηριότητες ο χρόνος δεν επαρκούσε, ώστε να αισθανθούν οι μαθητές άνεση, 
αποδοχή, ασφάλεια και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, που θα δημιουργούσαν 
ευνοϊκές συνθήκες αλληλοεπίδρασης μέσα στην ομάδα. Επιπρόσθετα, οι μαθητές αντιμετώπισαν σε 
καινούριο περιβάλλον νέες επικοινωνιακές ανάγκες και περιστάσεις, γεγονός που τους ωθούσε να 
τροποποιήσουν τη γλωσσική τους έκφραση (Κανάκης, 1987 ˙ Γιαγλής, 1980) κι αυτό ενίοτε τους 
δημιουργούσε δυσκολία και αδυναμία στον τρόπο μετάδοσης των μηνυμάτων. 

Επίσης, οι μαθητές σε αυτή την ηλικία δεν είναι ικανοί να συνεργαστούν συστηματικά (Ρειμόν-
Ριβιέ, 2001) και οι ομάδες που συγκροτούνται είναι εφήμερες και ασταθείς. Τα μέλη παρουσίαζαν 
μεγάλη κινητικότητα και εύκολη διάσπαση. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής των δραστηριοτήτων επιβαλλόταν να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το κάθε άτομο έχει 
ευθύνη ατομική και συλλογική απέναντι στους άλλους και η επιτυχία των αποτελεσμάτων της 
δραστηριότητας είχε άμεση σχέση από τη θετική αλληλοεξάρτηση (Μπιρμπίλη, 2005). 

Από την άλλη, η συγκεκριμένη διαδικασία βιωματικής μάθησης θα μπορούσε να μελετηθεί και 
σε πλαίσια με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο, μιας και στη χώρα μας φοιτούν μαθητές 
διαφορετικών εθνοτήτων. Επίσης, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε να διερευνηθούν μελλοντικά και οι 
συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών, μέσα από την εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων και 
οι οποίες θα στοχεύουν στην ψυχική τους ανθεκτικότητα και στην «νοητική τους διαθεσιμότητα» 
(Perrenoud, 2005). 

Τέλος, θα αποτελούσε πρόκληση να μελετηθεί η βιωματική διδασκαλία σε συνδυασμό με τη 
διδασκαλία των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου, όπως περιγράφονται στα αναλυτικά 
προγράμματα. 
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ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ’80: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ 
 

Πετρά Βασιλική 
Φιλόλογος, ΠΕ02 

Περίληψη 

Κατά τη δεκαετία του 1980 τα κρατικά κανάλια «βίωσαν» την τελευταία «χρυσή» εποχή τους 
λίγο πριν την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Το αίτημα για μια νέα αντίληψη-αισθητική, που θα 
αναδείκνυε τον πολιτικοκοινωνικό ρόλο της τηλεόρασης, διατυπώθηκε μέσα από την κριτική για 
παλαιότερες εκπομπές, την παρώδησή τους και την ψυχαγωγία με νέα σήριαλ. Το νέο επιτελείο της 
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κρατικής τηλεόρασης κλήθηκε να «κατασκευάσει» το πολιτικοποιημένο κοινωνικό μήνυμα για 
«αλλαγή», εστιάζοντας σε ζητήματα της επαρχίας, ισοτιμίας των δύο φύλων, ιδεολογικής 
γαλούχησης των παιδιών-νέων. Την ίδια εποχή η ελληνική κοινωνία αξίωνε την τοποθέτηση της 
γυναίκας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Εξάλλου, η «νέα πολιτική ορθότητα» εστιαζόταν στην 
κοινωνικοπολιτική γαλούχηση των παιδιών-νέων για αυτό και η τηλεόραση υπερχρηματοδότησε τα 
ζωντανά παιδικά προγράμματα. Συγχρόνως, θεσμοθέτησε την κατανάλωση της πολυδιαφημισμένης 
τεχνολογίας, παρακολουθώντας τη γενικότερη ανάγκη για «αστική ευμάρεια», αλλά και για μια 
ψυχαγωγία νέου τύπου (πάρτυ, disco, cinema). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλαγής αποτελεί το 
περίφημο «Πάρτυ στη Βουλιαγμένη».  

 
Λέξεις κλειδιά: αλλαγή, πολιτειότητα, εκδημοκρατισμός, κρατική τηλεόραση 

1. Εισαγωγή. Σκοποθεσία 
Κατά τη δεκαετία του 1980 τα κρατικά κανάλια «βίωσαν» την τελευταία «χρυσή» εποχή τους 

λίγο πριν την είσοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης, διαμορφώνοντας το τηλεοπτικό και πολιτικό 
αφήγημα της εποχής. Παράλληλα εξέφρασαν το νέο κοινωνικό αίτημα για «αλλαγή». Το 1989, 
εμφανίζεται πρώτο το Mega Channel και ακολουθεί το Antenna (Βαμβακάς & Παναγιωτόπουλος, 
2014: 235). Θα έλεγε κανείς πως σε εκείνη τη συγκυρία, τα τηλεοπτικά μέσα εξέφρασαν και 
νοηματοδότησαν τον εκδημοκρατισμό και τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, 
ερμηνεύοντας την ανυποχώρητη κοινωνική και πολιτική επιταγή (Λάζος, 2008: 151-170). Το αίτημα 
για μια νέα αντίληψη και μια νέα αισθητική, που θα αναδείκνυε τον σημαίνοντα πολιτικό και 
κοινωνικό ρόλο της τηλεόρασης, διατυπώθηκε εύγλωττα μέσα από την «επίσημη» τηλεκριτική για 
παλαιότερες εκπομπές. Την ίδια στιγμή, το τηλεοπτικό «μήνυμα», κλήθηκε να αναλάβει την 
ψυχαγωγία με νέα σήριαλ.  

Το νέο επιτελείο της κρατικής τηλεόρασης ανέλαβε να «κατασκευάσει» το πολιτικοποιημένο 
κοινωνικό μήνυμα, εστιάζοντας σε ζητήματα της επαρχίας, ισοτιμίας των δύο φύλων, ιδεολογικής 
γαλούχησης των παιδιών-νέων. Παράλληλα, τέθηκε στο τραπέζι των συζητήσεων η ένωση των δύο 
κρατικών καναλιών, σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία αξίωνε να είναι πολιτικοποιημένη.  

Η δεκαετία του 1980 γενικότερα, θα έλεγε κανείς, ότι πρόβαλλε τον συνδικαλισμό και την 
αγωνιστικότητα. Επέτρεψε την έμφυλη συγκρότηση της κοινωνίας, καθώς προετοίμασε, δέχτηκε τις 
φεμινιστικές συλλογικότητες με πρωτοφανή τρόπο για τα μέχρι τότε δεδομένα και θέλησε να 
τοποθετήσει τη γυναίκα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Εξάλλου, η «νέα πολιτική ορθότητα» 
εστιαζόταν ξεκάθαρα στην κοινωνικοπολιτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών-νέων και απέρριπτε τη 
μέχρι τότε «τηλεοπτική παιδικότητα». Για αυτό και η τηλεόραση υπερχρηματοδότησε τα ζωντανά 
παιδικά προγράμματα με ένα νέο προσανατολισμό, πιο κοντά στη δημιουργικότητα, όπως επίσης και 
τα εφηβικά προγράμματα περιπέτειας. Συγχρόνως, προώθησε την κατανάλωση παιχνιδιών και της 
πολυδιαφημισμένης τεχνολογίας, παρακολουθώντας τη γενικότερη ανάγκη για αστική ευμάρεια, 
αλλά και για μια ψυχαγωγία νέου τύπου (πάρτυ, disco, cinema).  

Η παρούσα εργασία ερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα κρατικά κανάλια, κατά τη δεκαετία του 
’80, πύκνωσαν το κοινωνικοπολιτικό αίτημα για αλλαγή γύρω από τους άξονες, επαρχία-γυναίκα-
παιδί, και παράλληλα πώς διαμόρφωσαν τις κοινωνικές «ανάγκες» γύρω από τα θέματα αυτά. Τελικά, 
πώς η κρατική τηλεόραση εξέφρασε το αίτημα της περιόδου εκείνης, για εκσυγρονισμό και 
εκδημοκρατισμό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Αναδιφά στη βιβλιογραφία που αφορά την εν 
λόγω περίοδο και αξιοποιεί το οπτικοακουστικό υλικό που διασώθηκε και καταχωρίστηκε στα 
επίσημα καταγεγραμμένα αρχεία της τότε Εθνικής Ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ). Το πλούσιο αυτό υλικό, 
αφορά τηλεοπτικές σειρές, εκπομπές λόγου και ντοκυμαντέρ και έχει γίνει αντικείμενο μελέτης, αλλά 
η πλήρης αξιοποίησή του υπερβαίνει τα όρια του παρόντος πονήματος.  

Η εργασία εκκινεί από μια σύντομη εισαγωγή και την κεντρική στόχευση. Εφεξής, 
παρουσιάζει, τον τρόπο με τον οποίο η κρατική τηλεόραση εστίασε τον προγραμματισμό της στις 
ανάγκες (και) της επαρχίας, στους αγώνες της γυναίκας για ισοτιμία και στη συστηματική 
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συμπερίληψη του παιδιού-νέου στο πεδίο του ενδιαφέροντός της. Ενσωματώνει ως παράδειγμα 
αλλαγής των «ηθών» το περίφημο «Πάρτυ στη Βουλιαγμένη», που εγκαινίασε μια νέα εποχή για την 
τηλεοπτική, την καλλιτεχνική επικαιρότητα και τη γενικότερη κοινωνικοπολιτισμική 
πραγματικότητα, ανταποκρινόμενο στο λαϊκό αίσθημα.  

2. Έρευνα 

2.1.Ο τηλεοπτικός προσανατολισμός της «Αλλαγής»  
Η τηλεόραση υπήρξε «μεγάλο στοίχημα» για την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 1981. Το 

αίτημα για μια «νέα αντίληψη και μια νέα αισθητική», που θα αναδείκνυε τον προέχοντα πολιτικό 
και κοινωνικό της ρόλο, διατυπώθηκε ξεκάθαρα μέσα από την παρώδηση και την κατά ριπάς κριτική 
για παλαιότερες εκπομπές. Εκπομπή-κόκκινο πανί για την εποχή, υπήρξε η «Κραυγή των λύκων» 
του Νίκου Φώσκολου. Τα προηγούμενα προγράμματα «ολοκληρώθηκαν» εσπευσμένα και η νέα 
τηλεοπτική κανονικότητα κλήθηκε να αναλάβει την ψυχαγωγία με νέα σήριαλ (Βαμβακάς & 
Παναγιωτόπουλος, 2014: 539) 

Στο νέο team που ανέλαβε τη διοίκηση της ΕΡΤ-ΥΕΝΕΔ, το αποτελούμενο από τους Γιώργο 
Ρωμαίο, Βασίλη Βασιλικό και Γιάννη Μόρτζο, δόθηκε η γραμμή «σοσιαλισμός, επαρχία, γυναίκα, 
παιδί» και ως στόχος τέθηκε η ένωση των δύο κρατικών καναλιών. Το νέο επιτελείο καλούνταν να 
διαμορφώσει το πολιτικοποιημένο κοινωνικό μήνυμα εστιάζοντας, προπάντων, σε ζητήματα της 
επαρχίας. Εκφραστικό της νέας τάσης ήταν το σύνθημα του Υπουργού Γεωργίας Κώστα Σημίτη 
«Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα». Ακόμη, η ηγεσία της ΕΡΤ-ΥΕΝΕΔ καλούνταν να μιλήσει για 
ζητήματα ισοτιμίας των δύο φύλων και προετοιμασίας των παιδιών και των εφήβων-νέων ως πολιτών 
(ό.π.: 208, 540, 410 · Κατωτάκη, 2006). 

Στις αρχές Φλεβάρη του 1982, με αρκετή χρονοτριβή και σε κλίμα αντεγκλήσεων, 
ανακοινώθηκαν επίσημα τα «σήριαλ της αλλαγής», που κατέστησαν την τηλεόραση διαχειριστή της 
εθνικής μνήμης. Προς αυτή την κατεύθυνση επιλέχτηκαν τα «Λαυρεωτικά» του Γιώργου Μιχαηλίδη, 
η σειρά - «ορόσημο» της εποχής, όπως χαρακτηρίστηκε. Η εν λόγω σειρά είχε ως αναφερόμενο τη 
μεγάλη απεργία των εργατών του Λαυρίου, το 1896. Σε φάση ιδεολογικοποίησης του ιστορικού 
παρελθόντος, η τηλεόραση παραδίδει σπαράγματά του για ανοιχτή πρόσβαση στο ευρύ κοινό. Η 
επιλογή αυτή, συνδεόταν με τα πρώτα βήματα του συνδικαλισμού στη χώρα μας και με την ανάγκη 
για έκφραση με νέου τύπου συλλογικότητες που νομιμοποιούσαν τον αγώνα, την απεργία, τις 
διαδηλώσεις, ακόμη και τα οδοφράγματα στο πλαίσιο επαγγελματικών αλλά και γενικότερων 
διεκδικήσεων (ό.π.: 540 · Κατωτάκη, 2006-2007). 

Κάτι τέτοιο, δημιουργούσε συνειρμούς για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για την τηλεόραση 
και την ελληνική κοινωνία, η οποία αξίωνε να είναι πολιτικοποιημένη και υπαγόρευε αντίστοιχα 
σημαινόμενα σχετικά με τη λαϊκή συμμετοχή. Συνάμα, «απαντούσε» στο λαϊκιστικό πλην εύγλωττο 
προεκλογικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ «για το λαό», «για χάρη του λαού» που συμπλήρωνε με καίριο 
τρόπο εκείνο το «από το λαό», «με το λαό».  (Κυπριανός, 1997:107-109 · Στεργίου, 2004: 115-117).  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το περίφημο «Μινόρε της αυγής», που ανασύρει από το 
αρχείο της μνήμης λησμονημένες όψεις του «πολιτικού». Πρωταγωνιστούν οι παραγκωνισμένοι 
ρεμπέτες του περιθωρίου, η κουλτούρα και ο βίος τους, η γυναίκα που καπνίζει, πίνει, τραγουδά και 
«παίζει» θέατρο ή στο cinema όπως και ο άντρας, χωρίς να ενοχλεί πια. Όλα τούτα, ανοίγουν την 
κοινωνική βεντάλια και επιτρέπουν να αξιοποιηθεί – ακόμη και να μυθοποιηθεί τηλεοπτικά και 
πολιτικά η διαφοροποίηση και η ετερότητα με ό,τι τη συνοδεύει: ένδυση, σύμβολα (κομπολόγι, 
τσιγάρο για τον άντρα, κόκκινα χείλη, κόκκινη γόβα, ρεμπέτικη «ζωή» για τη γυναίκα), στάσεις. Η 
πρώην ελευθεριάζουσα συμπεριφορά και εντροπία αποκτά καινούριο όνομα και ευθυγραμμίζεται με 
την αντισυμβατικότητα και τη νέα κουλτούρα. Η ίδια η κοινωνία φαίνεται να αλλάζει 
«αυτοαντίληψη» και να αποδέχεται την αλλαγή μέσα από την τηλεοπτική έκφανση της τέχνης 
(Κατωτάκη, 2007). 
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Η επιτυχία έφερε και το επόμενο έργο του Μιχαηλίδη, την «Κάθοδο», μια ελληνική 
ανασυγκειμενοποίηση και μεταφορά του ντοστογιεφσκικού «Έγκλημα και Τιμωρία», που 
ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον τηλεοπτικό προγραμματισμό. Αυτό, συνέβη επειδή με τους 
χαρακτήρες της, η σειρά εισήγαγε μια προκλητική θεματική όσο και εκφραστική πρόταση. 
Πραγματευόταν τολμηρά θέματα όπως η διαταραγμένη προσωπικότητα, η ηθική της «εκκαθάρισης» 
του κοινωνικού κακού, η ομοφυλοφιλία, η παραβατικότητα και νομιμοποιούσε την αντίρρηση 
(Βαμβακάς & Παναγιωτόπουλος, 2014: 540).  

Μια τέτοια τόλμη επέτασσε αντίδραση από τους απλούς – απαράσκευους ακόμη – θεατές της 
επαρχίας, τις εφημερίδες και τον εξτρεμισμό των Εξαρχείων, προκαλώντας τριγμούς ακόμη και στην 
ίδια την κυβέρνηση, σε περίοδο εκλογικής αναμέτρησης. Η αντίδραση αυτή, προκάλεσε φανερά μια 
ιδιότυπη διαλεκτική ανάμεσα στον πολιτικό λόγο της τηλεόρασης και το κοινωνικό αιτούμενο. 
Συνέβη περίπου όπως στην περίπτωση της διελκυστίνδας, όπου ο αλληλοπροσδιορισμός κοινωνίας 
και τηλεοπτικής πολιτισμικής πολιτικής δεν ήταν αναμενόμενος, αλλά δυναμικός και απρόβλεπτος. 
Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι το κοινωνικό συγκείμενο συνδιαμόρφωνε το τηλεοπτικό τοπίο. Δεν 
δεχόταν άκριτα τα νέα δεδομένα ούτε ανταποκρινόταν σε αυτά χωρίς αντίσταση (ό.π.: 541). 

Εξ ου και ο συντηρητικός προσανατολισμός που έλαβε εφεξής ο τηλεοπτικός 
προγραμματισμός της οκταετίας του ΠΑΣΟΚ (1981-1989), υπείκοντας σε μια πιο «πλουραλιστική» 
οπτική. Εκδηλώθηκε με την ανάθεση των σήριαλ σε παλαιότερους μάστορες του τηλεοπτικού και 
κινηματογραφικού είδους, που «είχαν περάσει με επιτυχία τα τεστ», αλλά κατέβαζαν τους 
«κοινωνικούς» τόνους και όχι μόνο δεν εξαιρούσαν την επαρχία, αλλά τη λάμβαναν υπόψη 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Διόλου τυχαία τότε, υψηλές ακροαματικότητες έκαναν οι κοινωνικές 
κομεντί: «Τα λιονταράκια» του Γιάννη Δαλιανίδη, το «Μη μου γυρνάς την πλάτη» του Γιώργου 
Κωνσταντίνου ή η φορμουλαϊκή σαπουνόπερα του Θάνου Λειβαδίτη «Η έκτη εντολή» (ό.π.: 541). 
Παράλληλα, ο Χάρρυ Κλυνν φιλοξενείται ως επαρχιώτης στις τηλεοπτικές εκπομπές, αφού έχει ήδη 
αναγνωριστεί στο θέατρο, τον κινηματογράφο («Αλαλούμ» κλπ.) και τη δισκογραφία. Εξαίρεση στον 
κανόνα αποτελούν τα «Ο Χατζηεμμανουήλ», όπου αποδίδεται το πορτρέτο του Έλληνα αριβίστα της 
παρακμιακής Πόλης και το εικονοκλαστικό «Σιγά… η πατρίδα κοιμάται» του Γιάννη Σμαραγδή, που 
απεικόνισε το πολύπτυχο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας με σαρκασμό (ό.π.: 541).  

Έργο ενδεικτικό της ποικιλίας των τηλεοπτικών τάσεων και των κοινωνικών αναγκών είναι ο 
«Κατάδικος» του Θεοτόκη το 1983 από τον Κώστα Κουτσομύτη, που προβάλλει τον ουμανιστικό 
φιλοσοφικό τρόπο σκέψης. Αντίστοιχα το 1985, το «Χαίρε Τάσο Καρατάσο» του Γιώργου Αρμένη, 
σατιρίζει επίμονα την αποχουντοποίηση, συναιρώντας τις δυο εποχές της τηλεόρασης και της 
ελληνικής κοινωνίας, το μεμπτό «πριν» και το προτιμητέο «μετά». Το έργο αποτελεί σαφή υπαινιγμό 
της αναδυόμενης πολιτική αλλαγής, μεταγράφοντας δημιουργικά-αισθητικά την ιστορία από την 
Αντίσταση ως τη σύγχρονή της έκφραση (ό.π.: 541-542).  

Στο ίδιο κλίμα κινείται και το «Καπνισμένος ουρανός» και πάλι του Κώστα Κουτσομύτη, που 
δίνει όψεις της μεταξικής και εμφυλιακής αριστερής γειτονιάς. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το 
«Ένας φιλήσυχος ανθρωπάκος», με πρωταγωνιστή τον Θύμιο Καρακατσάνη. Το σοσιαλιστικό 
προφίλ του ταπεινού επιπλοποιού ηρωοποιείται, καθώς ο ήρωας αναχαιτίζει μια ληστεία. Το 
τελευταίο, έργο του 1988, εντελώς προγραμματικά προοικονομεί τη διαμόρφωση του μεγαλομανούς 
μικροαστού της αμέσως επόμενης εποχής. Η γονιμοποιητική-διαμορφωτική δύναμη της τηλεόρασης 
εκλύεται σίγουρα στη δεύτερη τετραετία του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Ερρίκος Ανδρέου χρησιμοποιεί – 
εμπρόθετα – καθαρούς κώδικες της τηλεόρασης, πετυχαίνοντας υψηλές θεαματικότητες. 
Επιστρατεύονται ελεύθερες διασκευές βιβλίων, κοντινά πλάνα, απουσία του φλας μπακ, για 
παράδειγμα στην «Εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη» και στον «Θάνατο του Τιμόθεου Κώνστα» 
(ό.π.: 542). 

2.2.Τηλεόραση, πολιτική και φύλο 
Η δεκαετία του 1980 επιτρέπει την έμφυλη συγκρότηση της κοινωνίας, καθώς δέχεται τις 

φεμινιστικές συλλογικότητες με πρωτοφανή τρόπο. Διόλου τυχαία το 1980 προστέθηκαν 13 νέες 
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ομάδες στο βασικό σώμα των 11 προκατόχων τους φεμινιστικών οργανώσεων, του 1979 (ό.π.: 624). 
Οι γυναίκες γίνονται ορατές ως πολιτικό υποκείμενο και ταυτότητα πολιτικά υπολογίσιμη πλέον και 
η τηλεόραση συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό και τον εκσυγχρονισμό όσον αφορά τις σχέσεις 
των φύλων. Το αίτημα-αιχμή του Συντάγματος του 1975 για αλλαγή του οικογενειακού δικαίου υπέρ 
της γυναίκας, γίνεται προνομιακή περιοχή για την πολιτική παρέμβαση των γυναικών, που 
αγωνίζονταν για τα δικαιώματα του φύλου τους στην πρώτη επετειακή εκδήλωση της 8ης Μαρτίου 
για την Παγκόσμια Ημέρα που αφιερωνόταν στη γυναίκα (ό.π.: 624).  

Τα Μ.Μ.Ε. είδαν θετικά τις νέες συλλογικότητες των γυναικών που εκφράζονταν με τις 
διαδηλώσεις και ομαδικότητες στα Πανεπιστήμια, κυρίως δε με την αλλαγή προσανατολισμού των 
σπουδών. Νέες έδρες με έμφαση στις «Σπουδές Φύλου» – ιδίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 
έκδοση εντύπων όπως «Το Γυναικείο Ζήτημα», η «Σκούπα» και αρθρογραφία με λόγο «γυναικείο» 
καταγγελτικό και σαφώς πιο αιχμηρό από ότι παλαιότερα κάνουν την εμφάνισή τους. Εξάλλου, το 
περιοδικό («Γυναίκα», «Ρομάντσο», «Ντόμινο», «Πάνθεον» κλπ.) αποκτά σημαντική θέση στη ζωή 
της γυναίκας, κατά την περίοδο αυτή (Παυλίδου, 2006: 79-86).  

Παράλληλα, οι θεωρητικοί της Φεμινιστικής Κριτικής μιλούν με έμφαση για τη γυναικεία 
ταυτότητα και οι σπουδές γύρω από αυτόν τον προσανατολισμό γνωρίζουν άνθηση σε όλο τον 
κόσμο. Οι γυναίκες ζητούν να κλονίσουν τα στερεότυπα διά της επιστημοσύνης τους και 
διαφοροποιούν το φύλο από τον ρόλο και τη σεξουαλικότητα. Μιλούν για «ρευστότητα της 
ταυτότητας», για βιολογικό και κοινωνικό φύλο, «αντιουσιοκρατική» οπτική, κουίρ θεώρηση. 
«Παίρνουν θέση» απέναντι στα κείμενα λόγου γενικά, τα λογοτεχνικά, αλλά και τα κείμενα 
δημοσιογραφικού λόγου όσον αφορά την εικόνα της γυναίκας που εμπεδώνουν στο κοινό (Burry, 
2012: 173-176).  

Ζητούν να πολιτικοποιήσουν-κοινωνικοποιήσουν και να δημοσιοποιήσουν τα ζητήματα του 
φύλου τους, καταγγέλλοντας από τα ίδια τα μέσα την προβολή του γυναικείου σώματος ως τόπο 
εξουσίας των ανδρών μέσα από τη διαφήμιση και τις τηλεοπτικές σειρές. Συνάμα, διαμορφώνουν 
μια συνεκτική θεωρία όσον αφορά τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα, την επιβολή και την 
αναπαραγωγή ρόλων (Βαμβακάς & Παναγιωτίδης, 2014: 624).  

Στο τραπέζι της συζήτησης μπαίνουν θέματα όπως: νομιμοποίηση των εκτρώσεων, 
αντισύλληψη, βιασμός, δικαίωμα στο σώμα, διαζύγιο, μονογονεϊκή οικογένεια, ισότητα των φύλων. 
Οι γυναίκες δραστηριοποιούνταν μέσω σωματείων ή φεμινιστικών μικροομάδων τόσο στο κέντρο 
όσο και στην ελληνική περιφέρεια, που ανήκαν μάλλον στον «προοδευτικό» επονομαζόμενο 
κομματικό χώρο με το σύνθημα «Το προσωπικό είναι πολιτικό». Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 
η Ε.Γ.Ε. (Ένωση Γυναικών Ελλάδος) ως βασικός θύλακας του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πρωταγωνιστεί. 
Δημιουργούνταν έτσι, ένα νέο δυναμικό «πολιτικό» σώμα που φερόταν να στοχάζεται, να έχει λύσεις 
στα προβλήματα και όραμα για να «αλλάξει» τον κόσμο. Η πολιτική ρητορική που ανέπτυξε 
συνέβαλε δραστικά στην αποδυνάμωσή της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, της Κίνησης 
Δημοκρατικών Γυναικών και της Αυτόνομης Κίνησης Γυναικών (ό.π.: 624-625).  

Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 το καίριο αίτημά των γυναικών είναι η τοποθέτησή τους σε 
θέσεις πολιτικής ευθύνης και η ποσόστωση 35% όσον αφορά την εκπροσώπησή τους στην Ελληνική 
Βουλή. Η τελευταία επέτειος της 8ης Μαρτίου έθεσε ανυποχώρητο το αίτημα των γυναικών (ό.π.: 
626).  

2.3.Ιδεολογική γαλούχηση παιδιού-νέου 
Σε έναν τρίτο άξονα, η «νέα πολιτική ορθότητα» έδινε βαρύτητα στην κοινωνικοπολιτική 

γαλούχηση των παιδιών-νέων και διαφωνούσε πλήρως με την «τηλεοπτική παιδικότητα» των 
παλαιότερων εκπομπών. Για αυτό και η τηλεόραση υπερχρηματοδότησε τα παιδικά προγράμματα 
(ό.π.: 411). Τα «αθώα» θέματα της προηγούμενης εποχής των κινουμένων σχεδίων και των 
μεταγλωττισμένων σειρών, κρίθηκαν φτωχά και ανίκανα να αποδώσουν με νεωτερικό τρόπο το 
δίπολο αγροτική-αστική κοινωνία. Όλα αυτά συνέβαιναν μέσα στο πλαίσιο της επιταχυνόμενης 
αστυφιλίας, των κοινωνικοοικονομικών μεταβάσεων και της συνακόλουθης ταξικής μεταβολής.  
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Σε αυτή τη συγκυρία, τα κρατικά κανάλια αναλαμβάνουν επίσημα την αποστολή να υπερβούν 
την απλοϊκή ιδέα της αστικής παλινδρόμησης και να κοινωνικοποιήσουν το παιδί ως «οιονεί» πολίτη 
και όχι απλώς να ψυχαγωγήσουν μέσα στον απενοχοποιημένο ελεύθερο χρόνο του. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, η Εκπαιδευτική τηλεόραση στην πρωινή ζώνη – κυρίως του Σαββατοκύριακου ή στις 
απογευματινές επαναλήψεις – έπρεπε να πείσει ότι ο έλεγχος και η ανανέωση των ηθικών αξιών 
γινόταν από το «μέσο» δημοκρατικά, «στρατευμένα» ή με «πολιτικούς» όρους και όχι ανεύθυνα, 
αδιαμεσολάβητα ή αφιλτράριστα, διατηρώντας πάντως τον απαραίτητο διδακτισμό. Αξέχαστες 
επιλογές αποτέλεσαν οι σειρές «Ο κήπος με τα αγαλματάκια» και οι μεταγλωττισμένες «Μια φορά 
κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος», «Μάγια η μέλισσα», «Χάιντι», πλαισιωμένες από άφθονο παιδικό 
θέατρο, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών (ό.π.: 410).  

Τον Νοέμβρη του 1982, η «Αλλαγή» προσανατολίστηκε  στην παραγωγή ζωντανών παιδικών 
προγραμμάτων στο στούντιο με παιδαγωγικό ενδιαφέρον, προκρίνοντας τη δημιουργικότητα και την 
ενεργητική εμπλοκή του παιδιού. Εφεξής, σχεδόν αυτόματα ερχόταν στο προσκήνιο το αίτημα για 
ομαδικότητα, αυτενέργεια, αγωνιστικότητα στα εφηβικά προγράμματα. Εκεί η κοινωνικοποιητική 
προοπτική συνδεόταν με την ποιότητα και με το όραμα για μια νέα γενιά όχι εφησυχασμένη, αλλά 
δυναμική, αυτοκυρίαρχη, δημιουργό της μοίρας της (ό.π.: 411). 

Εξάλλου, η διεθνής αντίληψη για τα τηλεοπτικά πράγματα ήθελε το παιδί να «μαθαίνει 
πράττοντας» (πραξιοκεντρικός προσανατολισμός), με δεδομένο το γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκει 
πλέον ουσιαστικά στην ΕΟΚ. Εκπομπές όπως τα «Για να δούμε τι θα δούμε», «Μην το πετάς», 
«Γράψε μια ιστορία», «Συντροφιά με τον Καραγκιόζη», σε νέα πιο «λαογραφική» ή «εθνική» 
ανάγνωση, υποστηριγμένη από το περιοδικό Ραδιοτηλεόραση, το αποδεικνύουν. Το εκφώνημα «η 
ελευθερία μας σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου» και το λέξημα «όλοι μαζί», έχουν 
προέχοντα ρόλο στο διεθνές αλλά και στο επιχώριο συμφραζόμενο, σε ό,τι αφορά την «πολιτική» 
διαμόρφωση της νεολαίας (ό.π.: 411 · Πασχαλίδης, 2008: 175-193 · Πολίτης, 2014: 71-72 ).  

Προοδευτικά, ως το τέλος της δεκαετίας το παιδί κοινωνικοποιούμενο από το «μέσο» 
οραματίζεται, «μαθαίνει να περνά καλά» και υπηρετεί την πρόοδο. Ουσιαστικά, ενστερνίζεται και 
ανατροφοδοτεί την «αστική ευμάρεια». Μέσα στη νέα συνθήκη, προοδευτικά η τηλεόραση 
«συστρατεύεται» με τη νέα διεθνή ροπή, αγοράζοντας κινούμενα σχέδια από όλο τον κόσμο. 
Επιστρατεύονται κλασικά και μετανεωτερικά έργα – κατά προτίμηση αντιαμερικανικά – όπως τα 
«Ποπάυ και Όλιβ», «Ροζ Πάνθηρας», «Ταρζάν», φουτουριστικά-τεχνολογικοποιημένα ή 
παραλογοτεχνικά («Υποβρύχιο Αργώ»), ακόμη και από το σοσιαλιστικό μπλοκ («Μπόλεκ και 
Λόλεκ») ή τη μάγκα σημειολογία («Τζουμαρού») (Βαμβακάς & Παναγιωτόπουλος, 2014: 412). 

Το τηλεοπτικό μάρκετιγκ εδραιώνει τη δρομολογημένη συνθήκη, προβλέποντας τη 
φαντασιακή και «πρακτική» ανάγκη του παιδιού να παίζει καταναλώνοντας, καθώς προωθεί ανάλογα 
«ευπώλητα» παιχνίδια (ό.π.: 411-412). Έτσι, τα «Στρουμφάκια» από σειρά γίνεται μπλουζάκι, παζλ, 
παιχνίδι, κούπα και σε κάθε περίπτωση το τέλειο δώρο . Την ίδια στιγμή, η περίφημη «Φρουτοπία» 
του Ευγένιου Τριβιζά καθίσταται πολιτικός «πολυχώρος» πραγμάτευσης ζητημάτων 
οικονομικοπολιτικής τάξης. 

Στο τελευταίο τέταρτο της δεκαετίας κυριαρχεί το «Ουράνιο τόξο» και παράλληλα 
εμφανίζονται εκπομπές περιπέτειας για εφήβους, όπως το «Μαγκάιβερ», οι «Ντιουκς», «Ο ιππότης 
της ασφάλτου» που ακροβατούν ανάμεσα στην παιδικοεφηβική και την ενήλικη προοπτική. 
Εγκαινιάζουν μια πρόωρη ενηλικότητα στα παιδιά-εφήβους και μπαίνουν στον τροχό της υψηλής 
τηλεθέασης. Τα δεδομένα αυτά, προετοιμάζουν τη νέα εποχή των ιδιωτικών καναλιών (ό.π.: 412). 

Πέραν τούτων, ο μέσος νέος βλέπει με πάθος Στάθη Ψάλτη («Κλεφτρόνι και τζέντλεμαν», 
«Βασικά καλησπέρα σας», «Καμικάζι αγάπη μου» κλπ.), ή τη δυναμική ομάδα (των Σταμάτη 
Γαρδέλη, Στηβ Ντούζου, Καίτης Φίνου, Σοφίας Αλιμπέρτη), που πλαισιώνει το «Ρόδα Τσάντα και 
κοπάνα» του 1982-1983, σε σκηνοθεσία του Όμηρου Ευστρατιάδη. Ο νέος λοιπόν έχει άρωμα, ζητά 
μηχανή, αγαπά την περιπέτεια και «πηγαίνει Ντίσκο» μέσα στη δίνη ενός καινοφανούς 
καταναλωτισμού. Η νέα με τη σειρά της απελευθερώνεται από την κοτσίδα, τον γιακά και την ποδιά, 
μοιράζεται τον ίδιο αύλειο χώρο με τα αγόρια, σπουδάζει, φορά αναρχικές φούστες ή λαμέ κιτς 
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παντελόνια όπως οι τραγουδιστές-ηθοποιοί της τηλεόρασης σε ένα πολιτικό-τηλεοπτικό γίγνεσθαι 
που της το επιτρέπει.  

Μέχρι και τα ονόματα αλλάζουν: η Παρασκευούλα γίνεται Βούλα, ο Δημήτρης Τάκης. 
Νομιμοποιούνται πολλά πράγματα, αφού ο πρωθυπουργός Παπανδρέου μπορεί να είναι ο Αντρέας 
ή ο Αντρίκος (μας), χορεύει, είναι κοινός θνητός με τις ερωτικές και τις οικονομικές του «αδυναμίες». 
Τα φιλιά και οι δεσμοί δεν κρύβονται – το ανθρώπινο τοποθετείται στις συγχρονικές του διαστάσεις 
(ό.π.: 516, 662). 

Παράλληλα, περισσότερο από όλες τις ηλικίες ο νέος-έφηβος έχει πρόσβαση στο μορφωτικό 
αγαθό. Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διογκώνεται και η πρόσβαση σε αυτή θεωρείται εκ των ων ουκ 
άνευ προϋπόθεση για μια μέση δημοσιοϋπαλληλική οικογένεια, που πλέον κάνει οικογενειακό 
προγραμματισμό: θα κάνει δύο παιδιά, θα σπουδάσουν οπωσδήποτε, θα πάρει δάνειο για σπίτι ή και 
εξοχικό, ακόμη και για διακοπές από την Τράπεζα Κρήτης του φερέλπιδος Κοσκωτά, θα πληρώνει 
με κάρτα. Το cinema, η disco, το video, τα συστήματα ήχου και η κασέτα ως απαραίτητα 
συμπληρώματα της ψυχαγωγίας διαρρέουν μέσω της τηλεόρασης παντού.  

Τα πάρτυ αλλάζουν ύφος με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πάρτυ στη Βουλιαμένη, της 25ης 
Ιουλίου 1983. Η μουσική – λαϊκή ή έντεχνη – ο τελευταίος όρος ή το δίπολο χρησιμοποιούνται κατά 
κόρον, «παίζει πολύ». Τα «καλλιτεχνικά» ερεθίσματα προέρχονται απευθείας από τον δυτικό κόσμο 
και γίνονται μέσο αφύπνισης-απελευθέρωσης του νέου. Η ελληνική οικογένεια ενδίδει – όχι αμαχητί 
– στην εισαγόμενη πολυδιαφημισμένη τεχνολογία και τα νέα ήθη (ό.π.: 66, 69, 549). 

2.4. «Μια Δευτέρα στη Βουλιαγμένη: εικόνες της κοινωνικής αλλαγής σε ένα ‘ιστορικό’ πάρτυ». 
Το περιθρύλητο πάρτυ στη Βουλιαγμένη νομιμοποίησε ένα νέο τρόπο να τραγουδιούνται και 

να «λέγονται» τα πράγματα. Το εν λόγω πάρτυ έμελλε να αλλάξει τα καλλιτεχνικά ήθη, συνολικά το 
πολιτισμικό-πολιτικό και τηλεοπτικό τοπίο, με έναν τρόπο εντελώς παράδοξο για την εποχή του 
πρωτοποριακό, μετανεωτερικό, μετά-πολιτικό.  

Η ιδέα ανήκε στον Λουκιανό Κηλαηδόνη και ο κόσμος που έφτασε στη Βουλιαγμένη, μια 
Δευτέρα με πανσέληνο, ήταν 50.000 - 80.000 άνθρωποι. Οι τραγουδιστές τραγούδησαν πάνω σε 
πλωτή σκηνή ένα συμπίλημα από δημοτικά, επτανησιακά, «ελαφρά» τραγούδια πολύ κοντά στο 
αίσθημα του κόσμου. Κυριολεκτικά οι Κηλαηδόνης, Μάνου, Σαββόπουλος, Γερμανός, Ζορμπαλά, 
Νταλάρας, Βίσση και μια πλειάδα καλλιτεχνών συνομίλησαν με την ανάγκη του κοινού να εκφραστεί 
απλά και με φυσικό τρόπο μέσα σε ένα φυσικό πλαίσιο, πλάι και μέσα στο νερό, σε μια ξύλινη εξέδρα 
και γύρω από αυτή. Υπερασπίστηκαν την ανάγκη να αποδράσει ο λόγος και η καλλιτεχνική έκφραση, 
από τον κλοιό της συντηρητικής του πολιτικής έκφρασης. Στην όλη διοργάνωση δόθηκε ένας 
χαρακτήρας λαϊκού δρώμενου, απαλλαγμένου από την κηδεμονία του στενά πολιτικοποιημένου της 
εποχής.  

Η υποστήριξη του Δεύτερου Προγράμματος, η κινηματογράφηση του πάρτυ, τα 
πυροτεχνήματα, η έστω καθυστερημένη προβολή στην τηλεόραση, η κυκλοφορία του προγράμματος 
σε δίσκο, η τεχνογνωσία και ο συντονισμός της βραδιάς ήταν πρωτοφανή δεδομένα. Δόθηκε ένας 
χαρακτήρας παρεΐστικου λαϊκού δρώμενου φαινομενικά πρόχειρου, πλην υπέρ-θεάματος 
πληθωρικού, γεμάτου νεύρο και πυκνή ουσία. Που τελικά ήταν αυθεντικό και απαλλαγμένο από την 
κηδεμονία του πολιτικού ή καλύτερα του στενά πολιτικοποιημένου μηνύματος. Κάτι τέτοιο σήμαινε 
ότι πολιτική μπορεί να είναι κάθε πράξη του ανθρώπου ή της ομάδας, που αποκτούσε ένα ειδικό 
νόημα.  

Η σκηνοθεσία της διοργάνωσης ήταν επιμελημένη, αλλά καθόλου τυπική. Το όλο εγχείρημα 
ήταν χωρίς θεωρητική θεμελίωση, τότε τουλάχιστον. Μετά την πρώτη αμήχανη διαχείρισή του 
κρίθηκε και επικρίθηκε ως μειοδοσία, ως επιστροφή στην ανέμπνευστη δεκαετία του ’50. 
Κατηγορήθηκε ότι «κινείται» μακριά από τα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά οράματα των δύο 
επόμενων δεκαετιών. Θεωρήθηκε ως «αποπατοποίηση της ζωής» και οι πρωταγωνιστές του 
χαρακτηρίστηκαν «ασπόνδυλα πολιτισμικά μαλάκια». Παρόλα αυτά, η καλλιτεχνική αυτή πράξη 
κατόρθωσε να «διαχυθεί» στον δημόσιο λόγο και να «καταστεί κυρίαρχη μορφή συλλογικών 
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ταυτοτήτων τις επόμενες δεκαετίες». Για πρώτη φορά η μουσική και η τέχνη γενικότερα, κατόρθωσε 
να δώσει γλώσσα στον πολιτικό λόγο και όχι να ματαγράψει - ή/και να μιμηθεί - τη δική του (ό.π.: 
443).  

Στο πάρτυ αυτό, απενοχοποιήθηκε και νομιμοποιήθηκε ό,τι λογοκρίθηκε μετά τη 
μεταπολίτευση με το στίγμα ότι ευθυγραμμιζόταν με το απολιτίκ: το «ελαφρό», το λάιτ, το 
«χουντίζον» δημοτικό τραγούδι και το αμερικανόφερτο ροκ εντ ρολ. Κρίθηκε τότε ότι η πολιτική 
γλώσσα και μεταγλώσσα (ορολογία), η πολιτική κουλτούρα διαπότισε το σύνολο της κοινωνικής 
ζωής και του λόγου και ξέρασε κάθε τι που δεν ήταν ή «φαινόταν» πολιτικά χρωματισμένο. 
Θεωρήθηκε ότι όλη εκείνη η καταπιεσμένη αριστερίζουσα ιδεολογία που διώχθηκε, 
απελευθερώθηκε για να καταπιέσει με τη σειρά της την καλλιτεχνική έκφραση και την κοινωνική 
ανάγκη για αυτόνομη έκφραση. Με έναν ομογενοποιητικό – σχεδόν ολοκληρωτικό τρόπο επικάλυψε 
την κοινωνική και καλλιτεχνική αυτονομία (Πλειός, 2011: 31-34).  

Το πάρτυ εκείνο στη Βουλιαγμένη μιλούσε με νέους όρους και αναδείκνυε τα νέα ήθη. 
Επέτρεπε η καλλιτεχνική δημιουργία να εκφραστεί με μη πολιτικούς όρους, να συμπεριλάβει ένα 
ποιοτικά ανομοιογενές κοινό που αποκτούσε μια ιδιότυπη κοινή ταυτότητα συνθεμένη από πολλές 
επιμέρους ταυτότητες και τάσεις. Δεν ήθελε να εκφραστεί προσχηματικά. Ήθελε να λειτουργήσει 
σχεδόν απροσχεδίαστα, αυθόρμητα, παρεΐστικα, να επινοήσει μια εφηβικότητα που δεν βιώθηκε ή 
απωλέσθηκε για να εναρμονιστεί με το αίτημα για δημοκρατία και πολιτική έκφραση. Η κρατική 
τηλεόραση, πρόβαλλε κατ’ επανάληψη το γεγονός, πήρε το μήνυμα και ακολούθησε πιστά το νέο 
πρότυπο. 

3. Συμπεράσματα 
Στη δεκαετία του 1980 φαίνεται πως το αίτημα για αλλαγή διαπότισε τόσο τον τηλεοπτικό όσο 

και τον πολιτικό λόγο. Η τηλεόραση συμβάδισε, προσδιόρισε και προσδιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό 
από την κοινωνική συνιστώσα και τις διεθνείς τάσεις με τρόπο καίριο και ουσιαστικό. Έδωσε μια 
«άλλη» ανάγνωση, (πιο) μεταμοντέρνα για το δέον ιδέσθαι, τη γυναίκα και το παιδί-νέο, ανάλογη 
των κοινωνικών αιτημάτων και καλλιέργησε μια νέα πολιτειότητα. Αφουγκράστηκε ή έπιασε τον 
σφυγμό και την ανάγκη του τηλεοπτικού κοινού, ίσως ακόμη και της γενικότερης κοινωνικής 
επιταγής για «αλλαγή», συλλογική έκφραση και δημοκρατία. Το πέτυχε συμπεριλαμβάνοντας 
περισσότερους ανθρώπους και κυρίως την παραγκωνισμένη μέχρι τότε ελληνική περιφέρεια, το 
γυναικείο υποκείμενο, το παιδί-νέο. Προοδευτικά, απενοχοποίησε τον μέσο «πολίτη» από την 
ανάγκη για ελεύθερη έκφραση, καλή ζωή και υλικό ευδαιμονισμό. Τελικά, θεσμοθέτησε νέα 
τηλεοπτικά και «πολιτικά» δεδομένα και ήθη, που προοιωνίζονταν τη σύγχρονη τηλεόραση. Η 
σύγχρονη κρίση του τηλεοπτικού και πολιτικού λόγου μπορεί να βρει τις αφετηριακές της εκφράσεις 
στην εποχή εκείνη.  
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CLIL ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΕΝΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Ρέλλια Μαρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι μία διαφορετική προσέγγιση για τη διδασκαλία της 
Ιστορίας/Μυθολογίας στη Γ’ Δημοτικού. Η προσέγγιση στηρίζεται στη διδασκαλία μέσω της 
μεθόδου CLIL (Content Language Integrated Learning). Πρόκειται για διδασκαλία διπλής εστίασης, 
στην οποία ο εκπαιδευτικός θέτει δύο ομάδες στόχων, εκείνους που αφορούν στο συγκεκριμένο 
μάθημα (στην περίπτωσή μας, τη Μυθολογία) κι εκείνους που αφορούν στην εκμάθηση της αγγλικής 
γλώσσας. Αποτελεί προσέγγιση βιωματικής μάθησης, η οποία συντελεί στην εκμάθηση τεχνικών 
«μαθαίνω πώς να μαθαίνω», γλώσσας και περιεχομένου. Το CLIL θεωρείται, παγκοσμίως, ένα πολύ 
σημαντικό εργαλείο στη συνεχή επιμόρφωση, την απόκτηση γνώσεων και τη δια βίου μάθηση. 

Μπορεί η διδασκαλία της Μυθολογίας να χτίσει γέφυρες ιστορικής και πολιτισμικής συνέχειας, 
να αποτελέσει τη βάση για μια πρώτη επαφή με τις πηγές/τεχνικές της έρευνας και να προσφέρει 
αισθητική απόλαυση; Το ερώτημα αυτό αποτελεί θεμελιώδες ζητούμενο της παρούσας διδακτικής 
πρότασης. 
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Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία διπλής εστίασης, βιωματική μάθηση, γλώσσα, περιεχόμενο, διά 
βίου μάθηση 

1. Εισαγωγή 
Η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning – Συνδυασμένη Εκμάθηση 

Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας) είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που 
πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και αφορά στην εκμάθηση διαφόρων σχολικών 
θεμάτων ή θεματικών ενοτήτων μέσω κάποιας ξένης γλώσσας, συνήθως της Αγγλικής.  

Η προφορική παρουσίαση «CLIL στην Ιστορία: Ένα οπτικοποιημένο ταξίδι στα μονοπάτια 
της Μυθολογίας» αφορά στην εφαρμογή του CLIL στο μαθημα της Ιστορίας/Μυθολογίας της Γ’ 
Δημοτικού. Οι μαθητές διδάσκονται το εν λόγω σχολικό μάθημα μέσα από μία στοχευμένη γλώσσα 
(Αγγλική), την οποία μαθαίνουν παράλληλα με το περιεχόμενο του μαθήματος (Μυθολογία). Ο 
στόχος λοιπόν της μεθόδου CLIL είναι διπλός: αφενός η απόκτηση γνώσεων στο συγκεκριμένο 
μάθημα, θέμα ή γνωσιολογικό πεδίο και αφετέρου η βελτίωση και οικειοποίηση μιας ξένης γλώσσας. 

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος έχει οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου 
προγράμματος διδασκαλίας, η δομή του οποίου ορίζεται σε 4 βασικά σημεία (Διαβάτη, 2018): 

• Περιεχόμενο (Content): Το γνωστικό αντικείμενο, χωρισμένο σε διδακτικές ενότητες, 
διδάσκεται στο μαθητή, ο οποίος παράλληλα αποκτά νέες γνώσεις και δεξιότητες που τον βοηθούν 
να συλλάβει καλύτερα το περιεχόμενό του. 

• Επικοινωνία (Communication): Εκμάθηση της ξένης γλώσσας για να επιτευχθεί η 
κατανόηση του περιεχομένου και η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

• Γνωστική λειτουργία (Cognition): Δημιουργία ερεθισμάτων με αποτέλεσμα την 
πυροδότηση της δημιουργικότητας, της αναλυτικής-κριτικής σκέψης και των συναισθηματικών 
δεξιοτήτων. 

 
• Πολιτισμός (Culture): Δημιουργία προσωπικής σχέσης με την πολυγλωσσική κουλτούρα, η 

οποία λειτουργεί ως ερέθισμα για την διεύρυνση των πεποιθήσεων, το ενδιαφέρον και την αποδοχή 
της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας. 

2. Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL 
Η μέθοδος CLIL έχει τρία κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, η εκμάθηση μιας επιπλέον γλώσσας 

είναι ενσωματωμένη σε θέματα περιεχομένου και οι μαθητές μαθαίνουν τη γλώσσα-στόχο, μέσω της 
οποίας το περιεχόμενο απλοποιείται. Επίσης, το CLIL έχει τις ρίζες του σε διάφορα κοινωνικό-
γλωσσικά και πολιτικά πλαίσια και σχετίζεται με οποιαδήποτε γλώσσα, ηλικία και μορφωτικό 
επίπεδο∙ ανταποκρίνεται έτσι στην πρόταση του ευρωπαϊκού προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, 
όπου η πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα θεωρείται ότι προάγουν την ενσωμάτωση, την 
κατανόηση και την κινητικότητα μεταξύ των Ευρωπαίων. Τέλος, είναι μία προσέγγιση που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτιστικών, γνωστικών, γλωσσικών, ακαδημαϊκών 
και άλλων δεξιοτήτων μάθησης, οι οποίες με τη σειρά τους διευκολύνουν τα επιτεύγματα τόσο στο 
περιεχόμενο όσο και στη γλώσσα (Mehisto et al 2008: 11-12).  

Το CLIL αφορά σε μία διαθεματική, ομαδοσυνεργατική διδακτική πρόταση. Με τον όρο 
«διαθεματική προσέγγιση» νοείται η θεωρητική αρχή οργάνωσης του Αναλυτικού Προγράμματος 
που καταλύει τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης και επιχειρεί να 
προσεγγίσει τη σχολική γνώση ενοποιημένη. Αυτό προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων 
καθολικού ενδιαφέροντος (Ματσαγγούρας, 2000: 48-49). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι μια 
παιδαγωγική και διδακτική διαδικασία, που μεσολαβεί ανάμεσα στην παραδοσιακή και την 
εξατομικευμένη μάθηση και οδηγεί στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, δηλαδή στη διαδικασία 
ομαδικής μάθησης. Η παρούσα πρόταση έχει ως αφετηρία της το μύθο ως έναν μαγικό τρόπο σκέψης, 
με την παράλληλη χρήση εικόνων, προβολών, εικαστικών και ακουστικών μέσων, καθώς και την 
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ανάγνωση διαφορετικών εκδοχών των μύθων και τη δημιουργία μεταμυθοπλαστικών κειμένων, από 
τους ίδιους τους μαθητές.  

Oι δραστηριότητες είχαν διεπιστημονικό χαρακτήρα με στόχο: 
• την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου 
• την αισθητική έκφραση 
• την καλλιέργεια της φαντασίας και της αποκλίνουσας σκέψης και 
• την εικαστική δημιουργία 

2.1. Πλεονεκτήματα του CLIL 
Ως διδακτική προσέγγιση, το CLIL παρουσιάζει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. 

Επισημαίνουμε τη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, καθώς και την ανάπτυξη 
πολυγλωσσικού ενδιαφέροντος και διαπολιτισμικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Εικόνα 16: Τα πλεονεκτήματα του CLIL (Διεθνής Εφημερίδα Ερευνών CLIL, http://multidict.net) 

 

2.2 Θεωρητικό, μεθοδολογικό και παιδαγωγικό πλαίσιο του σχεδιασμού 
Μεθοδολογικά, οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται δομούνται πάνω στη θεωρία της 

Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner (1999) και στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Η θεωρία 
αυτή φαίνεται να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων προτιμήσεων, των δυνατοτήτων και 
των ταλέντων που κάθε μαθητής αναπτύσσει σε διαφορετικά στάδια της μάθησης, ενώ η ολιστική 
προσέγγιση της γνώσης παρέχει τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις τεχνικές που ανταποκρίνονται 
στην ικανοποίηση των διαφορετικών τομέων νοημοσύνης που ο κάθε μαθητής αναπτύσσει και μέσα 
από τους οποίους δομεί τη νέα γνώση. 

Η υιοθέτηση αυτού του μοντέλου δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να δομήσει 
εκπαιδευτικά σενάρια προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών του, να διευρύνει 
τις οπτικές μέσα από τις οποίες παρουσιάζεται η νέα πληροφορία και να τους οδηγήσει σε μια 
πολύπλευρη ανάπτυξη, με στόχο την πληρότητα και την αυτοπραγμάτωση, όπως αυτή ορίζεται από 
το Maslow (1970). Επίσης, η ολιστική προσέγγιση εξυπηρετεί την ανθρωπιστική προσέγγιση της 
γνώσης και τη δόμηση της εμπειρικής μάθησης με τα χαρακτηριστικά που της αποδίδει ο Rogers 
(1983). 
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Παράλληλα επιλέγεται το συνεργατικό μοντέλο μάθησης, καθώς τα πολλαπλά γνωστικά και 
συναισθηματικά οφέλη που προκύπτουν για τους μαθητές από την εφαρμογή του έχουν καταγραφεί 
στη βιβλιογραφία (Gillies, 2003). Το συγκεκριμένο μοντέλο συνάδει και με τη θεωρία της 
Πολλαπλής Νοημοσύνης καθώς αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της διαπροσωπικής νοημοσύνης. 

Λαμβάνοντας τα παραπάνω ως βασικές θεωρητικές αρχές, αναπτύχθηκε ένα αναλυτικό 
αναλυτικό πρόγραμμα που, κατά περίπτωση, χρησιμοποιεί στοιχεία από προγράμματα που 
βασίζονται στη Λεξική Προσέγγιση (Lexical Approach), σε αυτά που δομούνται με βάση τις 
δραστηριότητες (Task-based Approach), στα διεργαστικά (Process-based) αλλά και στα 
διαδικαστικά προγράμματα (Procedural-based). 

2.3 Στοιχεία εφαρμογής 
Η παρούσα εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL εφαρμόστηκε για τη διδασκαλία της Μυθολογίας 

στη Γ’ Δημοτικού μέσα από την αγγλική γλώσσα, κατά το σχολικό έτος 2016-17. 
Απευθύνεται κυρίως σε δασκάλους (ΠΕ70) και εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και άλλες ειδικότητες, καθώς και νέους ερευνητές στο πεδίο των 
ΤΠΕ. 

Απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός (Η/Υ, προτζέκτορας με λευκό πίνακα, Windows 2010, 
Microsoft Office 2010, Adobe Flash Player). 

2.3.1 Διδακτικοί/Μαθησιακοί Στόχοι 
Ο σκοπός της παρουσίασης είναι διττός: αφενός να τονίσει την σπουδαιότητα της προσέγγισης 

CLIL (Ενιαία Εκμάθηση Διδακτικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας) στην διδασκαλία της 
μυθολογίας και, παράλληλα, της αγγλικής γλώσσας και αφετέρου να  αναδείξει πως, μέσα από το 
μυθικό αυτό κόσμο, ξεπηδά η φαντασία και δημιουργικότητα των Αρχαίων Ελλήνων, η οποία με 
πολύ ωραίο τρόπο ανιχνεύει και ασχολείται με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων, τη 
φιλοσοφία της ζωής καθώς και το άγνωστο. Το ζητούμενο είναι πώς τα παιδιά, στο παρόν, μπορούν 
να ξεκλειδώσουν τους μύθους, να συνομιλήσουν με ήρωες, να αναμετρηθούν με μυθικά όντα, να 
αντιληφθούν έννοιες όπως τη μεταφυσικότητα του ήρωα, τη σχέση του ανθρώπου με το θείο, την 
ιστορικότητα προσώπων και γεγονότων και τη διαχρονικότητα. 

Επιμέρους σκοποί είναι οι ακόλουθοι: 
• H εξοικείωση με νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις  και η κατανόηση της χρήσης τους μέσα 

στη σχολική τάξη του δημοτικού σχολείου 
• H αξιοποίηση του CLIL στη διδακτική πράξη 
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης της αγγλικής γλώσσας, καθώς και των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
• H χρήση διάδρασης, καθώς και η οικειοποίηση αξιών όπως το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, η 

αυτοπεποίθηση και η αυτενέργεια/αυτονόμηση 
• Η απόκτηση από τους μαθητές ικανοτήτων συνεργασίας και διαλόγου, καθώς και ρύθμισης 

των διαπροσωπικών σχέσεων 

2.3.2 Σχεδιασμός της δραστηριότητας 
Στο πρώτο μέρος της εισήγησης παρουσιάζεται με συντομία το θεωρητικό πλαίσιο και το 

παιδαγωγικό όφελος της προσέγγισης CLIL. Στη συνέχεια, ακολουθεί επίδειξη πρακτικής της 
εφαρμογής στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πειραιά, με παραδείγματα από την 
διδασκαλία του μαθήματος της Μυθολογίας (Γ’ Δημοτικού) μέσα από την αγγλική γλώσσα, με τρόπο 
βιωματικό. Ενδεικτικές ενότητες αφορούν στους θεούς του Ολύμπου, τη ζωή και τα κατορθώματα 
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του Ηρακλή και του Θησέα, την Αργοναυτική Εκστρατεία, τον Τρωϊκό Πόλεμο και την επιστροφή 
του Οδυσσέα στην Ιθάκη.  

Γλώσσα της παρουσίασης είναι η ελληνική, με αναφορές στην αγγλική κατά την περιγραφή 
του μαθήματος, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Μετά το τέλος της δίνεται χρόνος για να συζητηθούν 
θέματα που τυχόν προκύπτουν και να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις. 

2.3.2.1 Οι Θεοί του Ολύμπου 
Επιλέγεται η ενότητα των θεών του Ολύμπου και οι συμμετέχοντες παρακολουθούν σχετικές 

δραστηριότητες, με τη χρήση φύλλων εργασίας αλλά και web2.0 εργαλείων (π.χ. brainstorming με 
τη χρήση word clouds).  

Κατά το πρώτο στάδιο της διδασκαλίας (warm-up stage), για την ενεργοποίηση της πρότερης 
γνώσης, χρησιμοποιώντας τον διαδραστικό πίνακα της τάξης, η εκπαιδευτικός προβάλλει στους 
μαθητές φωτογραφίες του όρους Όλυμπος και των δώδεκα Ολύμπιων θεών και καταγράφει τα 
ονοματά τους.  

 
Εικόνα 2: Οι 12 θεότητες του Ολύμπου 

 
Στη συνέχεια (outcome stage), μέσω οπτικοποιημένης παρουσίασης σε μορφή cartoon, γίνεται 

συζήτηση για τους θεούς του Ολύμπου, την ιδότητα και τα σύμβολα του καθενός.  
Για την εξάσκηση του σχετικού λεξιλογίου (vocabulary input stage), οι μαθητές εμπλέκονται 

σε τρεις διαδραστικές ασκήσεις (who is who, σταυρόλεξο, εικαστική δημιουργία).  
Τέλος, για την εμπέδωση της νέας γνώσης, δίνεται στους μαθητές φωτοτυπία με κρυπτόλεξο, 

ως άσκηση στο σπίτι, με θέμα τους Θεούς του Ολύμπου. 

 
 

Εικόνα 3&4: Δραστηριότητες 
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Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με ενδεικτικές δραστηριότητητες που αφορούν σε μυθικούς 
ήρωες (Ηρακλής, Θησέας), τον Τρωϊκό Πόλεμο και τις περιπέτειες του Οδυσσέα. 

 

 
Εικόνα 5: Από τις περιπέτειες του Οδυσσέα 

 
Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο αποτίμησης της δράσης, οι μικροί μαθητές θεωρούν τη 

Μυθολογία/Προϊστορία ως ένα πολύ ενδιαφέρον και εύκολο μάθημα. Πιστεύουν ότι με τις γνώσεις 
που απέκτησαν από το μάθημα της Μυθολογίας είναι σε θέση να απαντούν καλύτερα στα ερωτήματά 
τους σχετικά με τον άνθρωπο και το παρελθόν του. Κατά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 
προσέγγισης CLIL, οι μαθητές συχνά αναζήτησαν περισσότερες πληροφορίες για κάποιο θέμα που 
διδάχθηκαν στο μάθημα σε βιβλία (50%), στο διαδίκτυο (35,7%) και σε εγκυκλοπαίδειες (14,3%). Η 
πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί τα Αγγλικά ένα μάθημα ενδιαφέρον (60%), ευχάριστο και ωραίο 
(56%), εύκολο, χρήσιμο και σημαντικό (76%).  Μετά τη διδασκαλία του μαθήματος της Μυθολογίας 
στην Αγγλική Γλώσσα, οι μαθητές θεωρούν ότι η διδασκαλία γίνεται πιο εύκολα και είναι πιο 
ενδιαφέρουσα. Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών, οι μαθητές κλήθηκαν να παρακολουθήσουν 
σχετικά οπτικοποιημένα αποσπάσματα (videos), παρουσιάσεις, διαδραστικές ασκήσεις και 
εκπόνησαν εικαστικές δραστηριότες. Πιστεύουν ότι η εκμάθηση της Μυθολογίας στα αγγλικά τους 
βοήθησε να εξοικειωθούν με τη γλώσσα (80%), να προσεγγίσουν περισσότερες πηγές πληροφόρησης 
όπως για παράδειγμα βιβλία ή ντοκυμαντέρ στα αγγλικά72%), να κάνουν πιο εύκολα τις εργασίες 
τους (92%), να εφαρμόζουν τη γνώση στην καθημερινή τους ζωή (68%) και να μπορέσουν να 
ταξιδέψουν νοερά στο παρελθόν (80%). 
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3. Συμπεράσματα 
Μετά από τρία χρόνια εφαρμογής της εκπαιδευτικής προσέγγισης CLIL στο σχολείο μας και 

μέσα από τα σχόλια συναδέλφων αλλά και την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων των μαθητών, 
καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:  

• η μάθηση του γνωστικού αντικειμένου πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μάθηση μιας 
ξένης γλώσσας – έτσι προκύπτει η «ολοκληρωμένη διδασκαλία περιεχομένου και γλώσσας». 

• Οι συμμετέχοντες μαθητές μπορούν να ακούσουν με εύλογη κατανόηση κάποιο κείμενο στα 
αγγλικά κι έχουν την ικανότητα να διαβάσουν και να γράψουν στη δεύτερη γλώσσα. 

• Οι μαθητές ανταποκρίνονται καλύτερα όταν εργάζονται σε ζευγάρια ή ομάδες και 
καταφέρουν να πετύχουν τους απαιτούμενους στόχους χρησιμοποιώντας τη γλώσσα-στόχο. 
Μαθαίνουν να αναζητούν περισσότερες πηγές και να διαχειρίζονται με ευκολία το διαδικτυακό 
υλικό. 

• Η νέα διδακτική πρακτική επαναπροσδιορίζει τη στάση των μαθητών προς μια πιο θετική 
αντίληψη, τόσο απέναντι στο διδασκόμενο σχολικό μάθημα όσο και στη χρησιμότητα εκμάθησης 
της ξένης γλώσσας, που περνάει πια σε άλλη διάσταση. 

• Οι μαθητές θεωρούν ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και χρήσιμες δραστηριότητες που αφορούν 
σε ψηφιακά παιχνίδια και διαδικτυακά βίντεο, τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών, καθώς και τη 
χρήση τραγουδιών και διαδραστικών ασκήσεων.  

• Η πλειοψηφία των μαθητών εξέφρασε την επιθυμία να διδαχθεί στο μέλλον κι άλλα σχολικά 
μαθήματα με τον ίδιο τρόπο, όπως για παράδειγμα τα Μαθηματικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1    ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

UNIT 1, LESSONS 2&3: THE OLYMPUS GODS AND GODDESSES 
Cover Page 

 
 
Language 
outcomes 

Content Learners can talk about the ancient Greek gods/goddesses and 
their symbols, as well as describe them. 

Language Learners can use the verbs “to be”, “have got” and “can” to 
talk about the ancient Greek gods. 

Learning 
skill 

Learners can work cooperatively in groups. 

Personal aim Want to try out open pair/group feedback technique when checking some 
activities.   

Educational 
aims 

Students study and learn vocabulary items related to ancient Greek gods, then 
use this knowledge to create their own material. 

Timetable fit This is an introductory unit, the first in a series of units, dealing with 
ancient Greek myths. 

Group profile There are 26 students in class, 13 boys and 13 girls. 
Duration One (1) teaching hour [45 minutes] 
Assumptions Students are pre-elementary (A1) level English learners. They don’t have 

enough of the key vocabulary to discuss mythology and their writing is 
imprecise therefore needs work.  

Anticipated 
problems  
and solutions 

Learners may be unsure of some key vocabulary in the presented videos; 
therefore a brainstorming activity at the beginning as well as a powerpoint 
presentation to follow, together with related language games, will 
facilitate learning. 

Materials History Student’s Book, Blank sheets (A4) Worksheets, Videos, Computer, 
Whiteboard, Projector 

 
Procedure 

Stage Aim Procedure Materials Interaction Time 
Warm-up Activate 

prior 
knowledge 

1. T shows Ls photos 
of mount Olympus 
and ancient gods – 
elicits the topic of 

Board 
Computer 
Projector 
A4 paper 
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Olympus ancient gods 
and goddesses 
2. Brainstorming 
T gives out A4 paper 
to the Ls’ groups & 2 
minutes to note down 
all the gods’ and 
goddesses’ names  
they can think of (the 
use of Greek is 
welcome). T elicits 
some ideas from each 
group. 

 
 
 
Group work 

 
 
 
5 mins 

Outcomes Clarify 
lesson aims 

T presents the most 
well-known ancient 
Greek deities: 
1.YouTube video: 
«The Greek Gods» 
(https://youtu.be/eJCm
8W5RZes)   
2.T discusses them 
with Ls. 

Board 
Computer 
Projector 
 

 
 
 
T - Ls 

 
10 mins 

Vocabular
y input 

Present and 
practise 
vocabulary 

Ls watch a 
presentation about 
ancient Greek deities 
(names, symbols etc) 
1.T asks Ls to do a 
“Who is who” task – 
elicits correct answers 
2.T asks students to do 
a crossword puzzle in 
their group – elicits 
correct answers on 
board 
3. Colouring the 
ancient Greek deities 

Board 
Computer 
Projector 
PowerPoint 
presentation 
Handouts 

 
 
 
 
 
 
T – Ls 
Group work 

 
 
 
 
 
 
 
25 mins 

Assign 
Homewor
k 

Practise 
vocabulary 

Wordsearch puzzle 
 

Handouts Individual 
task 

5 mins 
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Φύλλα Δραστηριοτήτων 

STUDENT NAME: ______________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Adapted from ClassroomJr.com) 
 

ACROSS        DOWN 
 6. God of fire      1. God of underworld 
 7. God of sun and music    2. Goddess of land 
 8. Messenger of gods     3. Goddess of hunting 
10. God of the sea     4. Goddess of beauty 
11. Goddess of marriage and family   5. King of gods  
12. God of war      6. Goddess of home 

   13. God of love     7. Goddess of wisdom       
       9. God of wine 
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 (Copyright © www.ActivityVillage.co.uk - Keeping Kids Busy) 

 Apollo 

Athena 

Hephaestus 

Hestia 

 

Ares 

Dionysus 

Hera 

Poseidon 

Artemis 

Hades 

Hermes 

Zeus 
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ. 

 
Σιακαβάρα Αναστασία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ05 
 

Περίληψη  
Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου του τραγουδιού στη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημοτικό ως μέσο εκμάθησης αλλά και κοινωνικοποίησης των 
παιδιών. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται ορισμοί, κάποια σύγχρονα διδακτικά 
μοντέλα για τη γλώσσα και τη μουσική, τα βασικά οφέλη του τραγουδιού ως εργαλείο διδασκαλίας 
καθώς και κάποιες σχετικές έρευνες. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την πρότασή μας 
για την αξιοποίηση του τραγουδιού ως μέσο ανάπτυξης των γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
του μαθητή στην ξενόγλωσση τάξη των γαλλικών, παρουσιάζοντας μία σειρά από δραστηριότητες 
οι οποίες σχεδιάστηκαν στοχεύοντας σε μία ολόπλευρη αξιοποίησή του.  

 
Λέξεις κλειδιά: εκμάθηση, διδασκαλία, γαλλική γλώσσα, τραγούδι. 

1. Εισαγωγή 
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ενασχόληση του ατόμου με κάθε μορφή τέχνης διευρύνει τη 

φαντασία, τη δημιουργικότητα και καλλιεργεί επίσης την επικοινωνία των ιδεών (Μέγα, 2011). Στο 
πλαίσιο αυτό, η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας φαίνεται να μπορεί να εναρμονιστεί με το διδακτικό 
αλλά και παιδαγωγικό εργαλείο της μουσικής, καθώς «γλώσσα» και «μουσική» αποτελούν κώδικες 
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων ικανούς να μεταδώσουν μηνύματα και συναισθήματα αλλά και 
να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες του ατόμου όπως της ακρόασης, της πρόσληψης, της μίμησης και 
της δημιουργίας. Για την κατανόηση όμως των προαναφερθέντων, είναι σημαντικό αρχικά να 
αποσαφηνισθούν οι όροι «μουσική», «γλώσσα» και «ακουστική δεξιότητα». 

2. Θεωρητικό πλαίσιο. 

2.1 Ορισμοί: Μουσική, γλώσσα και ακουστική δεξιότητα. 
Από τη μία πλευρά, ο όρος «μουσική» έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και στις 9 Μούσες, 

θεότητες των τεχνών, συνδέοντας τον με οποιαδήποτε καλλιτεχνική δραστηριότητα (Γιάννου, 1994). 
Σύμφωνα με τον Webster, η μουσική αποτελεί την « επιστήμη ή τέχνη που ενσωματώνει 
ευχάριστους, εκφραστικούς ή έξυπνους συνδυασμούς τόνων από την φωνή ή τα μουσικά όργανα σε 
μία σύνθεση που έχει καθορισμένη δομή και συνέχεια» (Αργυρίου, Κουτσούμπα, 2007).  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον γλωσσολόγο Saussure, η «γλώσσα» ορίζεται ως ένα 
κοινό σύστημα ήχων και εννοιών που χρησιμοποιεί κάθε ανθρώπινη κοινότητα για να επικοινωνήσει 
(Κατή, 1996). 

Όπως είναι γνωστό, το κοινό φυσικό μέσο μετάδοσης της γλώσσας και της μουσικής είναι το 
ακουστικό-προφορικό. Κατ’επέκταση, η άνθηση των ακουστικών δεξιοτήτων αποτελεί τη βάση 
πάνω στην οποία το παιδί θα αναπτύξει τις δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας. Τι εννοούμε όμως 
με τον όρο «ακουστική δεξιότητα»; Ο όρος ακουστική αντίληψη αναφέρεται στην ικανότητα του 
εγκεφάλου «να εντοπίζει, οργανώνει και ερμηνεύει τα αισθητηριακά δεδομένα που λαμβάνονται από 
ένα άτομο μέσω της ακοής» (Κασσωτάκη, 2018). Μονολότι που κάθε παιδί εξελίσσεται με τη δική 
του ταχύτητα, η εξέλιξη αυτή συμβαίνει συνήθως σε τέσσερα στάδια: 

 Επίγνωση:Ευαισθητοποίηση των ήχων, αναγνώριση του ήχου. 
 Προσοχή:Το παιδί επικεντρώνεται ενεργά στον ήχο τον οποίο ακούει. 
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 Ανταπόκριση:Ανταπόκριση με οποιονδήποτε τρόπο στον ήχο που άκουσε το παιδί. 
 Κατανόηση:Σύνδεση ήχων με νόημα» (Κασσωτάκη, 2018). 

2.2 Τα πλεονεκτήματα της μουσικής στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
Είναι γεγονός ότι οι ήχοι και η μουσικότητα υπάρχουν στη ζωή ενός ανθρώπου από τη στιγμή 

της γεννήσεως του, με ποικίλους τρόπους όπως τα δάκρυα, τις φωνές, τα μουρμουρίσματα και τα 
νανουρίσματα τα οποία αποτελούν προ-λεκτικά μουσικά μηνύματα. Έτσι μεγαλώνοντας, 
αντιμετωπίζει το τραγούδι και τη γλώσσα ως οικεία μουσικά στοιχεία που το περιβάλλουν 
καθημερινά. 

 Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ανάγκη για εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί μία 
πραγματικότητα λόγω της παγκοσμιοποίησης και της πολυγλωσσικής κοινωνίας που έχει 
διαμορφωθεί επηρεάζοντας πολλούς τομείς στη ζωή ενός ατόμου, είναι σημαντικό το παιδί να 
εκπαιδεύσει το αυτί του στη μουσικότητα της ξένης γλώσσας που διδάσκεται καλλιεργώντας επίσης 
τις φωνολογικές του δεξιότητες. Συνεπώς, η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας μπορεί να συνδυαστεί με 
το τραγούδι, λειτουργώντας σαν ένα μέσο που θα ενθουσιάσει και θα διασκεδάσει ταυτόχρονα το 
παιδί. Ποια όμως είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής στην ξενόγλωσση τάξη; 

Πέρα από το γεγονός ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά ως μέσο διασκέδασης 
και χαλάρωσης (Jensen, 2005), η συνεισφορά της στην ξενόγλωσση τάξη δεν περιορίζεται εκεί. Το 
τραγούδι μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα μάθησης και απομνημόνευσης νέου λεξιλογίου και 
εκφράσεων, πολλές φορές μη συνηθισμένων, που πιθανότατα να μη συναντούσε ο μαθητής σύντομα 
κατά τη διδασκαλία της γλώσσας αλλά και να τον βοηθήσει να αφομοιώσει καλύτερα τη σύνταξη 
στις προτάσεις (Ebong, 2004). Πρόσφατες έρευνες συνδέουν επίσης τη μουσική με την οργανωμένη 
διαδικασία αφήγησης και γραφής μίας ιστορίας, προάγοντας τη φωνημική ενημερότητα του μαθητή, 
η οποία συνδέεται με την ικανότητά του να χειρίζεται τα φωνήματα, εξελίσσοντας παράλληλα και 
την αναγνωστική του δεξιότητα, αλλά και βελτιώνοντας τη προφορά του κατά τον προφορικό λόγο 
(McDonald, 2001). Τέλος δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το γεγονός ότι η μουσική μπορεί να 
αποτελέσει επίσης φορέα κουλτούρας, ιστορίας και πολιτισμού και κατ’επέκταση μπορεί να 
οδηγήσει τον μαθητή να κατανοήσει καλύτερα τη φιλοσοφία της ξένης χώρας που αντιπροσωπεύει 
η γλώσσα που μαθαίνει και έτσι να επικοινωνήσει σε πιο σφαιρικό επίπεδο (Jolly, 1975). 

2.3 Θεωρίες και σύγχρονα διδακτικά μοντέλα για τη μουσική και την εκπαίδευση. 
Ένα σύγχρονο διδακτικό μοντέλο,το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εργασία 

μας σε σχέση με τη μουσική,είναι εκείνο του Swanwick το οποίο μέσα από τέσσερα στρώματα 
ανάπτυξης της μουσικής γνώσης (τα υλικά, την έκφραση, τη δομή και τις αξίες) στηρίζει την αξία 
της μουσικής ως σημαντικό μέσο επικοινωνίας που δύναται να καλλιεργήσει την αισθητική εμπειρία 
του μαθητή (Hargreaves, 2017).  

Αυτή η θεωρία απεικονίζεται στο παρακάτω «κοινωνικό» σπιράλ, σαν μία ανάγκη συνεχούς 
ανατροφοδότησης της μουσικής γνώσης από το ανώτερο έως το κατώτερο στρώμα και αντίστροφα. 

Η θεωρία της μουσικο-κινητικής αγωγής του Carl Orff αποτελεί επίσης ένα καινοτόμο 
εργαλείο για την ενσωμάτωση της μουσικής στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η 
μουσικότητα υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και η περίπτωση του να υπάρχει σε 
χαμηλά επίπεδα ορισμένες φορές οφείλεται στο ότι δεν έχει καλλιεργηθεί σωστά σ’ένα οργανωμένο 
διδακτικό και εποικοδομητικό πλαίσιο (Gordon, 2012). Επιπλέον η ίδια θεωρία υποστηρίζει ότι η 
απόκτηση της μουσικής δεξιότητας πραγματοποιείται από τη ρυθμισμένη σωματική κίνηση αλλά και 
τον παλμό μέσα από τις λέξεις ενός τραγουδιού και πολλές φορές συνοδεύεται από μουσικά 
παραδοσιακά όργανα (Gordon, 2012). 

Η μέθοδος Tomatis, με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού αφτιού το οποίο εκπαιδεύει το αφτί στις 
διαφορετικές συχνότητες της κάθε γλώσσας μέσω μίας φιλτραρισμένης μουσικής η οποία έχει 
θεραπευτική δράση αποτέλεσε επίσης μία καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης των ξένων 
γλωσσών (Bancroft, 1982). 
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Εικόνα 1: To σπιράλ μουσικής ανάπτυξης (Spruce, 1996). 

 
Στην ίδια φιλοσοφία, η μέθοδος Suggestopedia δημιουργήθηκε με σκοπό να απελευθερώσει 

τους μαθητές από το άγχος και να δημιουργήσει μέσω της μουσικής, ως χαλαρωτικό μέσο, ένα 
κατάλληλο περιβάλλον πιο αποτελεσματικής μάθησης (Bancroft, 2013). 

Δε θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στη θεωρία της πολλαπλή νοημοσύνης του Gardner, 
σύμφωνα με την οποία κάθε άτομο έχει ένα συνδυασμό εννέα ή και περισσότερων ειδών 
νοημοσύνης: χωροταξική, γλωσσική, λογικο-μαθηματική, κιναισθητική, διαπροσωπική, 
ενδοπροσωπική, νατουραλιστική, υπαρξιακή και μουσική-ρυθμική νοημοσύνη (Gardner, 2006). Η 
τελευταία αφορά την ανάγνωση, παραγωγή και απόδοση μουσικών έργων. Αξίζει όμως να αναφερθεί 
ότι όλες οι προαναφερθείσες νοημοσύνες μπορούν να σταθούν ως αυτόνομες, αλλά μπορούν επίσης 
να επηρεάσουν την ανάπτυξη και των άλλων μορφών νοημοσύνης αν εξελιχθούν ορθά στο 
κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Gardner, 2006). Ακολουθώντας αυτόν τον ειρμό, η μουσική-
ρυθμική νοημοσύνη θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη ενός μαθητή και σε άλλους 
τομείς στο σχολείο, όπως τις γλωσσικές ή διαπροσωπικές του δεξιότητες. 

 Μέσα σε αυτό το ανανεωμένο παιδαγωγικό κύμα, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών 
εισέρχεται με τη σειρά της σε ένα νέο πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο επισφραγισμένο από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης ευνοεί μια «προσανατολισμένη στη δράση» εκπαίδευση που θεωρεί ότι ο μαθητής μιας 
γλώσσας ως μέλος της κοινωνίας οφείλει να φέρει εις πέρας καθήκοντα, τα οποία εκτός από 
γλωσσικά, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη όλο το φάσμα των δεξιοτήτων που διαθέτει ένα άτομο και 
το οποίο μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξή του ως προσωπικότητα αλλά και στην απόδοσή 
του, μέσα σε μία πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική κοινωνία η οποία βασίζεται στην αρχή της 
συνεργασίας σε ένα μέρος όπου ζουν όλοι μαζί (Rosen, 2010). 

Έτσι λοιπόν καταλήγωντας θα λέγαμε, ότι αυτό το νέο πλαίσιο εκπαιδευτικής προόδου 
δημιουργεί με τη σειρά του νέες παιδαγωγικές και διδακτικές ανάγκες οι οποίες συμβαδίζουν με τη 
σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και έχουν ως βασικό στόχο την αυθεντικότητα και την 
αποδοτικότητα στο σημερινό σχολείο (Παληγιάννης, Μήνας, 2008). 

2.4 Παρουσίαση σχετικών ερευνών: σχέση γλώσσας-μουσικής 
 Πολλοί ερευνητές έχουν ήδη ερευνήσει και τεκμηριώσει τις παραπάνω θεωρητικές 

προσεγγίσεις για τη σχέση μεταξύ μουσικής-εκπαίδευσης. Άλλωστε είναι πια γεγονός ότι υπάρχει 
έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ποικίλων μορφών τέχνης στην εκπαίδευση 
καθώς και για τα αποτελέσματά αυτής της διαδικασίας (Βρεττός, 1999). Ενδεικτικά θα αναφερθούμε 
στη σχέση γλώσσας-μουσικής, καθότι αποτελεί το αντικείμενο μελέτης μας στη παρούσα εργασία 
παρουσιάζοντας μερικές σχετικές μελέτες. 

Σε μία πρόσφατη μελέτη της Αμερικανίδας ερευνήτριας Reyna Gordon και των συνεργατών 
της το 2018 σε 25 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά 6 ετών, αποδείχθηκε ότι η αντίληψη του ρυθμού 
από τα παιδιά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση διαφορετικών μορφολογικών και συντακτικών 
στοιχείων όταν χρησιμοποιούν μία γλώσσα (Tsoulas, 2014).  
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Mία ακόμη ενδιαφέρουσα έρευνα είναι εκείνη της ερευνήτριας Medina, η οποία μετά από 
εμπειρική έρευνα άμεσης παρατήρησης μέσα σε μία τάξη διδασκαλίας των αγγλικών ως δεύτερη 
γλώσσα από 48 ισπανόφωνους μαθητές, συμπέρανε ότι η χρήση του τραγουδιού ιστόρησης είναι πιο 
αποτελεσματική συγκριτικά με τη διδασκαλία μέσα από την παραδοσιακή αφήγηση της ιστορίας 
στην απομνημόνευση νέου λεξιλογίου (Κοκκίδου, Στάμου, 2009). 

Η Milanov και οι συνεργάτες της διεξήγαγαν μία σειρά μελετών τα αποτελέσματα των οποίων 
έδειξαν ότι η κλίση στη μουσική επηρεάζει σημαντικά τις δεξιότητας προφοράς μίας ξένης γλώσσας, 
εξηγώντας ότι αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική 
χρησιμοποιούν το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου τους για την επεξεργασία των γλωσσικών ήχων το 
οποίο χρησιμοποιείται επίσης για την επεξεργασία της μουσικής (Τsoulas, 2014). 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε τη μελέτη περίπτωσης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας μέσα από τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ στο Πανεπιστήμιο Cornell, μετά τη διεξαγωγή 
της οποίας τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το τραγούδι ως μέσο διδασκαλίας μπορεί να 
λειτουργήσει καταλυτικά και ευεργετικά όχι μόνο στην απομνημόνευση του νέου λεξιλογίου και 
μερικών κανόνων γραμματικής αλλά και ως πολιτιστικό αγαθό μεταφοράς και ανάδειξης στοιχείων 
που σχετίζονται με την ιστορία, την παράδοση και την κουλτούρα της Ελλάδας (Κοκκίδου, Στάμου, 
2009).  

3. Κυρίως μέρος  
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια οργανωμένη διδακτική πρόταση 2 ωρών, η οποία 

απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ δημοτικού, επιπέδου αρχαρίων. Ως προς τον αριθμό των μαθητών, η 
τάξη αποτελούνταν απο 12 μαθητές, αριθμός που μας διευκόλυνε ως προς την ανάπτυξη δυναμικών 
αλληλεπιδράσεων. Το θέμα του μαθήματός μας ήταν «Τα ρούχα μου» και η επιλογή του στηρίχθηκε 
αφενός μεν στο γεγονός ότι τα παιδιά αγαπούν να μιλούν για τις ενδυματολογικές προτιμήσεις τους 
και αφετέρου στις δυνατότητες που δίνει αυτό το θέμα για δράση και παιχνίδι. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
μουσικές δραστηριότητες που προτάθηκαν, είχαν ένα ευχάριστο τόνο προτρέποντας τους μαθητές να 
συμμετέχουν.  

3.1 Υποθέσεις έρευνας 
Η έρευνα μας σκοπεύει να εξετάσει τις δύο ακόλουθες υποθέσεις:  

Α) Tο τραγούδι μπορεί να επηρεάσει θετικά την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. 

B) Tο τραγούδι μπορεί να επηρεάσει θετικά την ψυχολογία των μαθητών στην τάξη και την 
κοινωνικοποίηση τους. 

3.2 Γενικός σκοπός και επιμέρους αναμενόμενοι στόχοι 
Ο κύριος γενικός στόχος αυτού του πλάνου μαθήματός είναι η καλλιέργεια των γλωσσικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της μουσικής. 
Επιπλέον, βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι είναι: 
• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους δυναμικά σχετικά με την ενδυμασία, τα χρώματα και τις 

προτιμήσεις τους. 
• Να μάθουν να συνδυάζουν τη μουσικότητα της γαλλικής γλώσσας με τον ρυθμό της 

μουσικής. 
• Να κατανοήσουν καλύτερα την προφορά και τον τονισμό των γαλλικών λέξεων. 
• Να διαμορφώσουν τρόπο σκέψης, δράσης και αλληλεπίδρασης. 
• Να μάθουν να εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά. 
• Να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες και να συνυπάρχουν αρμονικά. 
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3.3 Μέθοδος της έρευνας 
Η διδασκαλία μας χωρίζεται σε τέσσερα βασικά μέρη σύμφωνα με το σχέδιο του μαθήματός 

μας και βασίστηκε στο τραγούδι « La valise » της γαλλίδας ερμηνεύτριας παιδικών τραγουδιών 
Dorothée. 

Α. μέρος : Προ-ακουστικό στάδιο : Αφόρμηση  
To πρώτο μέρος αποτελεί το λεγόμενο « πρώτο ερέθισμα » που έλαβαν οι μαθητές. Σε αυτό το 

σημείο είναι μείζονος σημασίας να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της φάσης της αφόρμησης, 
ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η διέγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών και η ενθάρρυνση της 
περιέργειας και της προσοχής τους (Θεοφιλίδης, 2002). Αυτό στη περίπτωσή μας επιτεύχθει μέσα 
από το παιχνίδι «Μάντεψε ποιός» και την μέθοδο καταιγισμού ερωτήσεων από την πλευρά των 
μαθητών προς στον δάσκαλο με σκοπό την εύρεση του τραγουδιστή/ιας, αφήνοντας τους να 
εκφράσουν αυθόρμητα τις υποθέσεις τους. Εφόσον βρούνε τον τραγουδιστή ακολουθεί άκουσμα 
ελάχιστων δευτερολέπτων του τραγουδιού προς εύρεση του τραγουδιού. Η πρώτη φάση 
ολοκληρώνεται, χωρίζοντας την τάξη σε δυάδες και ξεκινώντας ένα « Bingo ερωτήσεων » μέσα από 
έναν πίνακα σχετικά με τα μουσικά τους ενδιαφέροντα. Η δυάδα που θα συμπληρώσει νωρίτερα και 
ορθότερα τον πίνακα ερωτήσεων είναι η νικήτρια. 

Γενικότερος σκοπός των παραπάνω δραστηριοτήτων δεν είναι μόνο η διέγερση της 
δεκτικότητας των μαθητών αλλά και η παραγωγή του προφορικού λόγου. 

Β. μέρος : Ακουστικό στάδιο: Κατανόηση λεξιλογίου και εντοπισμός συγκεκριμένων 
πληροφοριών  

 Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας της ενεργής-προσεκτικής 
ακρόασης. Πρόκειται δηλαδή για μουσικές δραστηριότητες οι οποίες ωθούν τους μαθητές να 
ακούσουν το τραγούδι προσεχτικά και να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία 
σχετίζονται με την κατανόηση του νέου λεξιλογίου (ρούχων και χρωμάτων) και με τον εντοπισμό 
συγκεκριμένων πληροφοριών. Άλλωστε, η ενεργητική ακρόαση αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες μουσικές συμπεριφορές, που προσπαθούμε να αναπτύξουμε στα παιδιά, ενώ την ίδια 
στιγμή αποτελεί ένα εξίσου αξιόλογο προτέρημα για την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού 
λόγου (Παπαζαρής, 2007). 

Ενδεικτικές δραστηριότητες:  
α) «Κρυμμένες λέξεις»: Συμπλήρωση κενών και εύρεση κρυμμένων λέξεων, μέσα από μία 
υπάρχουσα λίστα ανακατεμένων λέξεων συνοδευόμενες με εικόνες. 
β) «O τελευταίος όρθιος»: Ο κάθε μαθητής έχει μία εικονογραφημένη κάρτα-λέξη από το 
τραγούδι και κάθε φορά που την εντοπίζει ακουστικά σηκώνεται. Ο τελευταίος όρθιος είναι ο 
νικητής. 
γ) «Μπερδεμένοι στίχοι»: Διακοπή τραγουδιού και τοποθέτηση των επόμενων στίχων στη 
σωστή σειρά. 

Γ. μέρος: Μετα-ακουστικό στάδιο: Βιωματική φάση 
Στο τελευταίο μέρος αυτής της διδακτικής προσέγγισης , οι μαθητές καλούνται να γίνουν 

«πρωταγωνιστές» και να ενεργήσουν τόσο φωνητικά όσο και σωματικά προκειμένου να 
ερμηνεύσουν ορθά το τραγούδι που προηγήθηκε. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 
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α)Ρυθμική ερμηνεία του τραγουδιού συνοδευόμενη από μία ισόχρονη κίνηση: σύνδεση της 
ρυθμικής απαγγελίας με τη ρυθμική αξία των φθογγοσήμων (π.χ μακρά συλλαβή με μισό ή 
τέταρτο). 

β) Άκουσμα φράσεων και λέξεων από άλλες γλώσσες και σύγκριση της προσωδίας τους με αυτήν 
της γαλλικής. 

γ) Τελική ερμηνεία του τραγουδιού ακολουθώντας ορθά την προσωδία και την προφορά της 
γαλλικής γλώσσας.  

δ) Σωματική παντομίμα: σωματική περιγραφή εικόνων του τραγουδιού και εύρεση στίχων από 
τους υπόλοιπους μαθητές. 

Σκοπός των παραπάνω ενδεικτικών δραστηριοτήτων είναι η κατανόηση της προφοράς και του 
τονισμού των λέξεων στη γαλλική γλώσσα, η αντίληψη της προσωδίας της γαλλικής γλώσσας μέσω 
της αντίστοιχης κίνησης, η απόδοσής της με το ρυθμό της μελωδίας αλλά και η απομνημόνευση του 
νέου λεξιλογίου. 

Δ. μέρος: Τελική διαπίστωση επίτευξης στόχων 
Μέσα απο ένα πίνακα αυτοαξιολόγησης, οι μαθητές «συμμετέχουν ενεργά στην επίβλεψη και 

αξιολόγηση της προόδου τους»(Lambert, 2000). Πρόκειται για μία «μαθητοκεντρική, η οποία τους 
δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στην επίβλεψη και αξιολόγηση της προόδου τους 
(Lambert, 2000). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αναγνωρίζουν τις αδυναμίες τους και εκφράζουν τη 
θέλησή τους να βελτιωθούν στο μέλλον. Ακολουθεί αναστοχαστική συζήτηση ως μία απολογιστική 
διαδικασία, η οποία σχετίζεται με τις σκέψεις και τα συναισθήματα των μαθητών για το μάθημα που 
προηγήθηκε.  

 

ΒΑΖΩ ΓΙΑ 
ΑΝ ΔΕΙΞΩ ΤΙ 
ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ 
ΜΑΘΩ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

Να λέω στους 
άλλους τι φοράω. 

    

Να εμπλουτίσω 
το λεξιλόγιο μου 
για τα ρούχα και 
τα χρώματα. 

    

Να κλείνω το 
ρήμα mettre 
(=φοράω). 

    

Να χρησιμοποιώ 
ορθά τους ήχους 
κατά την εκφορά 
του λόγου. 

    

Να συνεργάζομαι 
σε ομάδες χωρίς 
φασαρίες. 
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3.4 Αποτελέσματα της έρευνας 
Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων επιλέχθηκε η ποιοτική-περιγραφική έρευνα, 

χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο την συμμετοχική παρατήρηση και στο τέλος έναν πίνακα 
αυτοαξιολόγησης επίτευξης των στόχων. Η μικροέρευνα μας προσεγγίζεται περιγραφικά και 
ερμηνευτικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, επιβεβαιώθηκαν και οι δύο προαναφερθείσες 
υποθέσεις.  

Σχετικά με την πρώτη υπόθεση, το τραγούδι λειτούργησε θετικά ως μέσο εκμάθησης της ξένης 
γλώσσας, καθώς στην πλειοψηφία του δείγματος:  
α) Δημιούργησε μία ευχάριστη και παιγνιώδη ατμόσφαιρα στην αίθουσα διευκολύνοντας την 
εκμάθηση της γλώσσας. 

β) Ευνόησε την παραγωγή του προφορικού λόγου. 

δ) Βοήθησε στη βελτίωση της άρθρωσης και του τονισμού των λέξεων. 
ε) Διευκόλυνε την απομνημόνευση ορισμένων λέξεων. 

Όσον αφορά τη δεύτερη επιβεβαίωση της 2ης υπόθεσης, το τραγούδι φάνηκε να επηρεάζει 
θετικά την ψυχολογία των μαθητών στην τάξη και την κοινωνικοποίηση τους, καθώς η πλειοψηφία 
του δείγματος:  

α) Τραγούδησε με ενθουσιασμό και χάρηκε την εμπειρία.  
β) Συμμετείχε ενεργά στην επεξεργασία του τραγουδιού. 
γ) Συνεργάστηκε ομαλά και δημοκρατικά. 
δ) Έδειξε ενδιαφέρον για επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης. 

4. Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι το τραγούδι μπορεί να αποτελέσει ένα 

αξιόλογο εργαλείο μάθησης και ενσωμάτωσης των παιδιών στη τάξη. Όλες οι δραστηριότητες 
πραγματοποιήθηκαν μέσα σ’ένα συνεργατικό κλίμα σεβασμού και αλληλοκατανόησης ενώ οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

 Η διδακτική προσέγγιση μέσω της μουσικής ανέπτυξε επιπλέον τις φωνολογικές τους 
δεξιότητες διευκολύνοντας έτσι την αναγνώριση και την παραγωγή ποικίλων ήχων (σύντομων-
μακριών-τονισμένων-άτονων κτλ) σε σύνδεση με μουσικούς ρυθμούς. Επιπλέον η απομνημόνευση 
του νέου λεξιλογίου λειτούργησε ομαλά χρησιμοποίωντας το τραγουδι με παιγνιώδη τρόπο μέσα από 
δραστηριότητες απαγγελίας, άρθρωσης και τονισμού. 

 Ο ρόλος μας ως καθηγητές ήταν οργανωτικός, συμβουλευτικός, συνεργατικός, εμψυχωτικός 
αλλά και «παρωθητικός» ως προς την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών που συμβάλλουν στην 
ολόπλευρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους 
στόχους του μαθήματος.  

Επιπλέον, θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε ότι η ορθή επιλογή των τραγουδιού ώστε να 
ανταποκρίνεται στην ηλικιακή ομάδα και τις ανάγκες του κοινού είναι καθοριστικής σημασίας.  

Η δομημένη οργάνωση των δραστηριοτήτων ορίζοντας εξαρχής τους στόχους κάθε φορά, 
αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μίας τέτοιας προσέγγισης.  

Τέλος, η διάθεση του εκπαιδευτικού να είναι πάντοτε σε εγρήγορση ώστε να εντοπίζει τις 
ανάγκες των μαθητών και να τροποποιεί τις δραστηριότητές εάν χρειάζεται, μπορεί να συντελέσει 
θετικά στην συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Περίληψη  
Η τυπογραφία και η έκδοση σχολικής εφημερίδας υπήρξε βασικό σημείο της παιδαγωγικής του  

Φρενέ (1977), ο οποίος  την πρότεινε ήδη από το νηπιαγωγείο. Η σχολική εφημερίδα αποτελεί το 
Μέσο μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας και πληροφόρησης των παιδιών μέσα στους κόλπους του 
σχολικού περιβάλλοντός τους ενώ παράλληλα συνιστά ένα πολυτροπικό προϊόν, στο οποίο δρουν 
ταυτόχρονα ως συντάκτες/κτριες/πομποί και ως αναγνώστες/στριες/δέκτες. 

Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα σχέδιο εργασίας με θέμα την έκδοση σχολικής εφημερίδας στο 
Νηπιαγωγείο, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή του νομού Ημαθίας. 
Παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια της συγκεκριμένης έκδοσης, ήτοι η προετοιμασία, ο 
σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα κατέδειξε-μεταξύ 
άλλων- τη δυνατότητα της καλλιέργειας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων 
αναζήτησης  και εύρεσης πληροφοριών των μικρών μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου 
καθώς και τη δυνατότητα καλλιέργειας του ειδησεογραφικού γραμματισμού μέσα από τον σχεδιασμό 
και την έκδοση μιας σχολικής εφημερίδας.  
 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική εφημερίδα, Νηπιαγωγείο, Ειδησεογραφικός γραμματισμός  

1. Εισαγωγή 
Η τυπογραφία και η έκδοση σχολικής εφημερίδας αποτελεί  βασικό σημείο της παιδαγωγικής 

του  Φρενέ (1977:49), ο οποίος  την προτείνει ήδη από το νηπιαγωγείο σημειώνοντας παράλληλα ότι 
η εφημερίδα με τα γραπτά των παιδιών αποτελεί ένα «δίκτυο φυσικών ενδιαφερόντων» για τους 
μαθητές και τις μαθήτριες και η αποστολή της στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία προσδίδει ένα 
«μάξιμουμ έντασης στην επιθυμία να ακούγεται κανείς μακριά», πράγμα τόσο αναγκαίο για τα 
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παιδιά. Παράλληλα υπογραμμίζει πως αν το σχολείο μπορέσει να εκμεταλλευτεί την αξία της 
επικοινωνίας μέσα από τη δουλειά για την έκδοση σχολικής εφημερίδας, το παιδί που μέχρι πριν λίγο 
άφηνε έξω από την πόρτα του σχολείου τα κυρίαρχα ενδιαφέροντά του, τις ευαισθησίες και το 
καλύτερο μέρος της ζωντάνιας του, θα μπαίνει πλέον με όλη του την καρδιά στο σχολείο «του». Η 
εκπαιδευτική της ή/και η κοινωνική της αξία τονίζεται διαχρονικά και από τους/ις ερευνητές/τριες 
(πβ. ενδεικτικά Αλμπέρτι, 1986· Ποσλάνιεκ, 1990· Backes,1995· Χατζόπουλο κ.α., 2000· Bowen, 
Tantillo, 2002· Βαλσαμίδου, Κυρίδη, 2009· Βαλσαμίδου, 2010, 2014). 

Οι μικροί/ές συντάκτες/κτριες  γράφουν για να φτάσει η σκέψη τους εκεί που δεν φτάνει η 
φωνή τους (Φρενέ, 1977), πέρα από τα όρια του σχολείου:  για  τους συμμαθητές και συμμαθήτριές 
τους, για τους γονείς, για τους γείτονές τους, για τα παιδιά των άλλων σχολείων, για την τοπική 
κοινωνία και στη συνέχεια τα κείμενά τους αποτελούν αφορμή για συζήτηση, για επικοινωνία. Τα 
παιδιά, για τις ανάγκες της εφημερίδας, γίνονται ρεπόρτερ και κατά συνέπεια άμεσοι παρατηρητές 
της σχολικής και κοινωνικής ζωής. Με τον τρόπο αυτό παίρνουν μέρος σε έναν κοινωνικό «διάλογο» 
και στη συνέχεια επιλέγουν να αποτυπώσουν στην εφημερίδα αυτά που κατά τη γνώμη τους θα είχαν 
ενδιαφέρον να  ανακοινωθούν στα άτομα του άμεσου περιβάλλοντός τους.  Μέσα από την 
εφημερίδα, τα παιδιά χρησιμοποιούν αποτελεσματικά έναν επικοινωνιακό λόγο, που στόχο έχει να 
πείσει, να συγκινήσει, να τέρψει ή και όλα αυτά μαζί, ανάλογα με την περίσταση. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες γράφουν ποικίλα κείμενα για τη σχολική εφημερίδα που εκδίδουν, με στόχο να 
εξωτερικεύσουν τις ευαισθησίες τους, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους.  Όλες οι 
παραπάνω περιστάσεις, είναι πραγματικές περιστάσεις, που αποτελούν ένα κομμάτι της κοινωνικής 
και κατ’ επέκταση της σχολικής ζωής (Αδαλόγλου, 1994). 

 Ο Backes (1995) σημειώνει χαρακτηριστικά ότι μια από τις παλαιότερες «ζωντανές» 
γλωσσικές δραστηριότητες, σχεδόν τόσο παλιά όσο και η τυπογραφία, είναι η εφημερίδα και κάθε 
σχολείο θα πρέπει να έχει μία. Κατά τις Bowen, Tantillo (2002) η σχολική δημοσιογραφία βοηθά 
τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, την ικανότητά τους να 
επικοινωνούν και να γίνουν καλύτεροι/ες και ενεργοί/ές πολίτες. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον 
Ποσλάνιεκ (1990), ο κοινωνικός αντίκτυπος της δουλειάς των παιδιών -όταν η σχολική εφημερίδα 
προβάλλεται προς τα έξω, προς την τοπική κοινωνία- συνιστά μια εμψύχωση ευθύνης, κατά την 
οποία αξιολογείται η ιδιότητα του πολίτη και όχι η ιδιότητα του/της μαθητή/τριας.  

Η σχολική εφημερίδα αποτελεί αναμφίβολλα το Μέσο μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας και 
πληροφόρησης των παιδιών μέσα στους κόλπους του σχολικού περιβάλλοντός τους ενώ παράλληλα  
αποτελεί και ένα πολυτροπικό προϊόν επικοινωνίας των παιδιών, στο οποίο δρουν ταυτόχρονα ως 
συντάκτες/κτριες/πομποί και ως αναγνώστες/στριες/δέκτες. Επιπρόσθετα, στη σχολική  εφημερίδα 
οι μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί που εμψυχώνουν την έκδοση, δημοσιεύουν θέματα που θεωρούν 
ότι αξίζουν να δουν το φως της δημοσιότητας, αξίζουν να μεταλαμπαδευτούν στο  ευρύ κοινό, 
σχολικό ή ευρύτερο κοινωνικό (Βαλσαμίδου κ.α., 2011). 

Η παρούσα εισήγηση, που αφορά μια μελέτη περίπτωσης (case study) με στοιχεία έρευνας-
δράσης, περιγράφει ένα σχέδιο εργασίας που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στα 
Μέσα/Ειδησεογραφικός Γραμματισμός. Στηρίζεται στις «βασικές ικανότητες» που προωθεί το 
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011) και ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την παιδεία: την επικοινωνία, τη δημιουργική και κριτική σκέψη, την προσωπική ταυτότητα και 
αυτονομία και τις κοινωνικές-πολιτειακές ικανότητες.  

Σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι η εκπαίδευση στα Μέσα/ο ειδησεογραφικός γραμματισμός  
μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης/Νηπιαγωγείου καθώς και η επαφή με τη 
Δημοσιογραφία, ενώ οι επιμέρους στόχοι του είναι:  

(α) η ανάπτυξη κριτικής στάσης  των μαθητών/τριών στα περιεχόμενα των ειδησεογραφικών 
μηνυμάτων  

(β) η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και  

(γ) η παραγωγή εφημερίδας από τους/τις μαθητές/τριες.  
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Το παρόν σχέδιο εργασίας, επιπρόσθετα,  ανιχνεύει τον χώρο της Προσχολικής  Εκπαίδευσης 
ως πεδίο ενσωμάτωσης ή μη, προγραμμάτων δημοσιογραφίας και ειδησεογραφικού γραμματισμού.   

Σημειώνεται, πως το εν λόγω πρόγραμμα βραβεύτηκε με το Βραβείο Αριστείας και 
Καινοτομίας για το έτος 2012, στο πλαίσιο του θεσμού «Αριστεία και ανάδειξη καλών πρακτικών 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ερείσματα και  σχεδιασμός του προγράμματος  
Η έκδοση σχολικής εφημερίδας συνδέεται άμεσα με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου 

και ικανοποιεί  διδακτικούς στόχους τόσο ως προς τη διαδικασία έκδοσής της (αναζήτηση θεμάτων, 
φωτογραφίες, σκίτσα και παραγωγή κειμένων, συλλογή και ταξινόμηση υλικού, συνεντεύξεις, 
δημοσκοπήσεις, ρεπορτάζ, σελιδοποίηση) όσο και ως προς τη θεματολογία της  (απόκτηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων, εμπλουτισμός λεξιλογίου, ιστορία της τυπογραφίας, της 
επικοινωνίας/δημοσιογραφίας, γνωριμία του τόπου και της ιστορίας του, σύνδεση σχολείου και 
ευρύτερης κοινότητας).  Δραστηριότητες σχετικές με την  έκδοση εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο 
προτείνονται στον  Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου κ.α., 2006: 122, 148), στο ΔΕΠΠΣ για το 
Νηπιαγωγείο (2003), όπου περιλαμβάνονται ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες με χρήση 
εφημερίδων (2003: 11, 19) αλλά και στο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, τόσο στο πλαίσιο των 
περιεχομένων όσο και στο πλαίσιο των μαθησιακών στόχων (ΙΕΠ, 2014: 123, 125, 130). Οι 
μαθησιακές ωφέλειες  από την ενασχόληση με τη σχολική εφημερίδα αφορούν στο ότι τα παιδιά 
μαθαίνουν καινούρια πράγματα με διαφορετικούς τρόπους, γράφουν επικοινωνιακή γραφή, 
αποκτούν κριτική σκέψη και συνειδητοποιούν τη σχέση ΜΜΕ-Παιδιά-Κοινωνία, μαθαίνουν να 
συνεργάζονται, δημιουργούν, νιώθουν ικανοποιημένα  και καλλιεργούν τις πολιτειακές δεξιότητες 
(Χατζόπουλος κ.α.,  2000).  

Γραμματισμός και εκπαίδευση στα Μέσα 
Το εν λόγω πρόγραμμα με τη μορφή σχεδίου εργασίας (Helm & Katz, 2002), σχεδιάστηκε στη 

βάση του Γραμματισμού και της Εκπαίδευσης στα Μέσα/στην Είδηση και έρχεται να συνδράμει στο 
αντίστοιχο πεδίο αλλά και στο κενό που υπάρχει σχετικά με τον Ειδησεογραφικό γραμματισμό στην 
πρωτοβάθμια-προσχολική εκπαίδευση.  Η εκπαίδευση στα Μέσα επικοινωνίας (media education) 
αφορά στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης σχετικά με τα ΜΜΕ (Buckingham, 2008), ενώ ο 
γραμματισμός στα ΜΜΕ (media literacy) αφορά στο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, δηλαδή τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτώνται μέσω αυτής (Κούρτη, Λεωνίδα, 2007). Ειδικότερα, ο 
γραμματισμός  στα Μέσα ορίζεται ως «η ικανότητα ποικιλότροπης πρόσβασης, ανάλυσης, 
αξιολόγησης και επικοινωνίας μηνυμάτων» (Aufderheide & Firestone, 1993: 8) και περιλαμβάνει -
ιδιαιτέρως τονίζει, «τις δεξιότητες της κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης με τη χρήση 
οπτικοακουστικών κειμένων, εργαλείων και τεχνολογιών» (Hobbs, 2007: 59).  

O γραμματισμός στην Είδηση/Ειδησεογραφικός γραμματισμός (News Literacy) αποτελεί  
υποσύνολο του γραμματισμού στα Μέσα ενώ ο όρος υποδηλώνει ότι το άτομο έχει εξοικείωση με 
τις ειδήσεις και κατέχει τις  βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να ‘διαβάσει’ (να καταναλώσει 
και να αξιολογήσει τις ειδήσεις) και να ‘γράψει’ (να συμμετάσχει στην παραγωγή ειδήσεων) (Malik 
et al, 2013: 6). Τα σχολικά προγράμματα εκπαίδευσης στον Ειδησεογραφικό γραμματισμό δείχνουν 
ότι αυτά στοχεύουν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες στην καλύτερη κατανόηση του τι είναι οι 
ειδήσεις, στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών που λαμβάνουν μέσω των 
ενημερωτικών Μέσων, στην ενδυνάμωση της εκτίμησης των κανόνων της επαγγελματικής 
δημοσιογραφίας,  στην οικοδόμηση δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης ως επικοινωνητών, μέσω της 
μάθησης παραγωγής ειδησεογραφικού περιεχομένου σε ένα συμμετοχικό, αληθινό, περιβάλλον 
(Hobbs, 2016).  
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Ο γραμματισμός στα Μέσα γενικότερα «είναι η ικανότητα της πρόσβασης, κατανόησης και 
δημιουργίας μορφών επικοινωνίας εντός μιας ποικιλίας πλαισίων». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση 
περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες ώστε να ανακαλύψει κάποιος/α τα 
περιεχόμενα των Μέσων, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες τεχνολογίες και το αντίστοιχο λογισμικό. 
Η κατανόηση περιλαμβάνει την ικανότητα αποκωδικοποίησης ή ερμηνείας των περιεχομένων των 
Μέσων, τη γνώση των διαδικασιών παραγωγής και την ικανότητα της κριτικής των Μέσων. Τέλος, 
η δημιουργία περιλαμβάνει την ικανότητα της χρήσης των Μέσων επικοινωνίας για την κατασκευή 
και την επικοινωνία μηνυμάτων είτε για λόγους αυτό-έκφρασης είτε για λόγους επιρροής και 
αλληλεπίδρασης με τους άλλους (Buckingham, 2007: 14).  

Ως προς τη δημιουργία που εμπεριέχει την παραγωγή, ο Buckingham (2008: 154-155) 
υποστηρίζει πως η παραγωγή Μέσων επικοινωνίας στη σχολική τάξη  ή καλύτερα η πρακτική 
ενεργός χρήση της τεχνολογίας των ΜΜΕ, «αποτελεί τον πιο άμεσο, ελκυστικό και αποτελεσματικό 
τρόπο διερεύνησης ενός θέματος», αλλά και την πτυχή της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ με τις 
περισσότερες πιθανότητες να ενθουσιάσει τους/τις μαθητές/τριες. H παραγωγή Μέσων επικοινωνίας, 
συνιστά κεντρικό και αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ, μια που η έννοια του 
γραμματισμού στα Μέσα εμπεριέχει την άρρηκτη σύνδεση της «ανάγνωσης» και της «γραφής» των 
ΜΜΕ.  

2.2. Στοιχεία του προγράμματος 
Υποκείμενα και διάρκεια 
Η χρονική διάρκεια του σχεδίου εργασίας ήταν  6 μήνες (15 Δεκ. 2010-15 Ιουν. 2011) και το 

μαθητικό δυναμικό της τάξης αποτελούνταν από 11 νήπια, 7 κορίτσια και  4 αγόρια σε Νηπιαγωγείο 
αγροτικής περιοχής. Προέκυψε ως φυσικό επακόλουθο κατά τις θεματικές ενότητες που 
προσεγγίστηκαν στο πρώτο σχολικό τρίμηνο (Παίζω και μαθαίνω με τα Μέσα επικοινωνίας). 

Στόχοι και γνωστικά αντικείμενα 
Αναλυτικά, οι στόχοι  του σχεδίου εργασίας ήταν να  καλλιεργήσουν τα παιδιά την 

επικοινωνία, τις δεξιότητες της αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών, να παρακινηθούν να 
αυτενεργήσουν και να αυτοσχεδιάσουν, να δημιουργήσουν,  να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και 
ομαδικότητας, να  χρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες, να καλλιεργήσουν  την  κριτική τους 
σκέψη αλλά και την  ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών, να ικανοποιηθούν από τη συμμετοχή 
στη σχολική πράξη, να εκπαιδευτούν στη δημοσιογραφία/ειδησεογραφία και να παράξουν τα ίδια 
εφημερίδα. Τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα (ΔΕΠΠΣ, 2003) ήταν: 

 Γλώσσα (προφορική επικοινωνία-γραφή- ανάγνωση)  
 Μαθηματικά [ταξινόμηση, διάταξη, μεγέθη, αρίθμηση (αριθμοί σελίδων-εικόνων-

αντικειμένων)] 
 Πληροφορική (γνωριμία μερών υπολογιστή, σάρωση-αποθήκευση-χρήση πληκτρολογίου, 

χρήση ψηφιακών ειδών-φωτογραφική μηχανή-αφαιρούμενοι δίσκοι, χρήση λογισμικών 
σχεδίασης-γραφής, χρήση διαδικτύου, δημιουργία ιστότοπου) 

 Μελέτη Περιβάλλοντος (φυσικές επιστήμες-γεωγραφία-πολιτισμός) 
 Δημιουργία και Έκφραση (εικαστικά-δραματοποίηση).  

 
Μοντέλο διδασκαλίας 
Οι δραστηριότητες στην τάξη, στηρίχθηκαν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη μέθοδο 

project. Το μοντέλο διδασκαλίας που υιοθετήθηκε αντικατέστησε την παραδοσιακή διδασκαλία με  
την «μαθητοκεντρική προσέγγιση» [student-centered approach], σύμφωνα με την οποία ο μαθητής/η 
μαθήτρια ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση με την απλή καθοδήγηση του/της  εκπαιδευτικού 
(Νίκα, 2007). 
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Ρόλος εκπαιδευτικού 
Ο ρόλος της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν 

συντονιστικός, διευκολυντικός, επεξηγηματικός, καθοδηγητικός και πληροφοριακός. 
Τρόπος αξιολόγησης 
Για την αξιολόγηση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε αρχική, διαμορφωτική και τελική 

αξιολόγηση, καταιγισμός ιδεών, παρατήρηση, συζήτηση ενώ κρατήθηκε και ημερολόγιο από την 
εκπαιδευτικό-ερευνήτρια.  

2.3. Αποτύπωση του προγράμματος 
Α. Προετοιμασία  
Α.1. Πρόσβαση 
Αρχικά διερευνήθηκαν οι πρότερες γνώσεις κι εμπειρίες των παιδιών σχετικά με το θέμα ενώ 

τέθηκαν συγκεκριμένα και στοχευμένα ερωτήματα προς συζήτηση, μέσα από τα οποία 
πραγματοποιήθηκε η αρχική αξιολόγηση με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών: Τι είναι η εφημερίδα; 
Πως είναι (σχήμα/μέγεθος); Γιατί υπάρχει; Σε τι μας βοηθά; Ποια είναι τα είδη της; Τι 
μαθαίνουμε/πληροφορούμαστε από μια εφημερίδα; Ποιους τρόπους/ποια μέσα χρησιμοποιεί μια 
εφημερίδα για να μας πει/να μας δείξει μια είδηση/πληροφορία; Που τη βρίσκουμε;  

Μετά την εισαγωγική συζήτηση και τη διαπίστωση των αρχικών γνώσεων των μαθητών/τριών 
ακολούθησε μελέτη των εφημερίδων, έντυπων και διαδικτυακών για να διαπιστωθεί το περιεχόμενο, 
το σχήμα και τα είδη τους, όπως και έρευνα στο διαδίκτυο για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν 
τον τρόπο εκτύπωσής τους αλλά και τα επαγγέλματα που συνδέονται με αυτές, εξειδικεύοντας στο 
επάγγελμα των δημοσιογράφων.  

Α.2.  Κατανόηση 
Στη συνέχεια ακολούθησε εργασία πάνω στις εφημερίδες: 

 μελέτη τίτλων: τυπογραφικά στοιχεία, τρόπος γραφής  
 μελέτη  φωτογραφιών: τι εικονίζουν και τι γράφει το κείμενο στο οποίο περιέχονται;  
 μελέτη των δημοσιογραφικών άρθρων: τι γράφουν και πως; Πως γράφονται οι ειδήσεις; Πως 

γίνεται το ρεπορτάζ; Συγκέντρωση άρθρων που αναφέρονται σε  παιδιά, σε γονείς, στο 
περιβάλλον, στα  αθλητικά- ομαδοποιήσεις/ταξινομήσεις/καταμετρήσεις 

 σύγκριση άρθρου με τη φωτογραφία και τον τίτλο του: ποιες εικόνες επιλέγονται για το κάθε 
άρθρο/είδηση; Γιατί; Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άλλη φωτογραφία; Άλλος τίτλος; Θα 
μπορούσε μια είδηση να είναι ψεύτικη; Θα το καταλάβαιναν οι αναγνώστες; Ποια είναι η 
δουλειά των δημοσιογράφων; Γιατί οι ειδήσεις πρέπει να είναι αληθινές; Τι σημαίνει 
«μυθοπλασία»; Πως τη διακρίνουμε; 

 μελέτη των γελοιογραφιών και των σκίτσων: πως σχεδιάζονται; Με τι υλικά; Ποιους 
εικονίζουν; Τι γράφουν; Κόψιμο γελοιογραφιών και δημιουργία ιστορίας/δημιουργία 
γελοιογραφιών 

 μελέτη του καιρού: τι περιλαμβάνει; Πως γράφεται; Μελέτη της υδρόγειας σφαίρας και του 
χάρτη. Εύρεση των  αντίστοιχων χωρών και πόλεων. Μελέτη των καιρικών φαινομένων, του 
θερμομέτρου, των βαθμών Κελσίου. Επίσκεψη στο www.meteo.gr. Δημιουργία πρόγνωσης 
καιρού, ζωγραφική καιρικών φαινομένων 

 μελέτη των κοινωνικών θεμάτων: ευχαριστήρια και αγγελίες. Τι περιλαμβάνουν; Πως 
γράφονται; Γραφή ευχαριστηρίων και αγγελιών 

 μελέτη διαφημίσεων: τι περιλαμβάνουν; Με ποιες τεχνικές προσπαθούν να μας πείσουν; Ποια 
είναι τα είδη των διαφημίσεων; Τι πουλούν και τι εικονίζουν; Συλλογή διαφημίσεων και 
ταξινόμηση ανάλογα με τα είδη τους ή με το προϊόν τους. Συζήτηση με θέμα προσωπικές 
εμπειρίες από αντικείμενα που αγοράσαμε διότι τα είδαμε στη διαφήμιση. Σχεδίαση 
διαφημίσεων. 
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Β. Δημιουργία-Σχεδιασμός  εφημερίδας 
Στη φάση της δημιουργίας σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν 6 φύλλα εφημερίδας αφού στην 

ολομέλεια της τάξης μετά από συζήτηση ή/και ψηφοφορία, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής πρότασης 
του Φρενέ (1977),  αποφασίστηκαν οι εξής δράσεις/δραστηριότητες: 

 Η ονομασία της σχολικής μας εφημερίδας (καταγραφή ιδεών-υπερψηφίστηκε η ονομασία 
«Εφημερίδα») 

 Η περιοδικότητά της (μηνιαία) 
 Οι σελίδες της (δισέλιδη) 
 Η πρόσκληση δημοσιογράφου και φωτογράφου για να μας μιλήσει για το έργο του  
 Η πρόσκληση εκδότη/τριας  για να μας μιλήσει για την έκδοση 
 Η χρήση των  νέων τεχνολογιών για την εκτύπωση και τη δημιουργία της εφημερίδας μας 
 Διαχωρισμός σε ομάδες, διαμοιρασμός εργασιών και ανάληψη ευθυνών 
 Αναζήτηση θεμάτων μέσα από επισκέψεις στο χωριό αλλά και μέσα από εκδηλώσεις-δράσεις 

της τάξης μας 

Παράλληλα καθορίστηκαν τα υλικά και τα μέσα για την υλοποίηση: 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για τις φωτογραφίες  
 Αφαιρούμενος δίσκος  USB για τη μεταφορά των φωτογραφιών στον υπολογιστή 
 Λογισμικά για τη σχεδίαση και τη γραφή (Tuxpaint, word, Microsoft, powerpoint)  
 Υλικά εικαστικών 

Γ. Υλοποίηση- Δημιουργία εφημερίδας 
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το θέμα που τους ενδιέφερε. Μερικά θα 

φωτογράφιζαν, άλλα θα ζωγράφιζαν, άλλα θα συνέτασαν τα άρθρα, άλλα θα ασχολούνταν με τον 
καιρό, με τις γελοιογραφίες ή θα σχεδίαζαν διαφημίσεις, άλλα θα σάρωναν ή θα σχεδίαζαν στον 
υπολογιστή. Όλη η τάξη μαζί σε συνεργασία και μετά από ψηφοφορία, αποφάσιζε ποια θέματα αξίζει 
να μπουν στην εφημερίδα και γιατί, ποιες εργασίες από την τάξη, ποιες δράσεις του Νηπιαγωγείου 
μας. 

Κάθε φύλλο της «Εφημερίδας» από εκεί και πέρα αποτέλεσε ένα μικρό project, όπου οι ομάδες 
και οι ασχολίες εναλλάσσονταν κάθε μήνα, διότι όλα τα παιδιά ήθελαν να ασχοληθούν με όλα τα 
αντικείμενα της εφημερίδας μας. Ως προς τη διανομή, κάθε φύλλο διανεμόταν έγχρωμο από τα παιδιά 
στους γονείς τους και ασπρόμαυρο στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα. Στελνόταν μέσω Η/Υ σε 
εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς καθώς και στα τοπικά ΜΜΕ.  

Ενδεικτικά,  ως παράδειγμα, στο πρώτο  δισέλιδο φύλλο της «Εφημερίδας»  η εργασία 
οργανώθηκε σε 3 φάσεις (και η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα επόμενα φύλλα με 
διαφορετική επιλογή ειδήσεων και άρθρων):            

 
Γ.1. 1η φάση-Πρωτοσέλιδο 
Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην περιοχή και στο σχολείο απ’ την ολομέλεια και εντοπίστηκαν 

τα θέματα που θα καλύπτονταν στο πρωτοσέλιδο μέσα από το επιτόπιο ρεπορτάζ και τη 
φωτογράφιση. Με την επιστροφή στην τάξη ορίστηκαν τα μηνύματα που θέλαμε να 
επικοινωνήσουμε και ανατέθηκε η εργασία των ομάδων- κάποια παιδιά «έγραψαν» τις ειδήσεις, 
αφού αποφάσισαν ότι οι ειδήσεις τους θα είναι πάντα αληθινές υπηρετώντας τη δημοσιογραφική 
δεοντολογία, άλλα παιδιά ζωγράφισαν, άλλα πέρασαν στον υπολογιστή τις φωτογραφίες για να 
επιλέξουμε τις πιο καθαρές. Ακολούθως, τα παραγόμενα παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια  κι έγινε 
μια κριτική αποτίμηση, διορθώσεις και τελική επιλογή ειδήσεων, φωτογραφιών, ζωγραφιών. 
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Γ.2. 2η φάση -Οπισθόφυλλο 
Επιλέχθηκαν θέματα από τη σχολική ζωή και στην ολομέλεια, μετά από διαλογική συζήτηση 

και ψηφοφορία, αποφασίστηκε ποιο θέμα από τη ζωή της τάξης θα δει το φως της δημοσιότητας. 
Υπερψηφίστηκαν τα εξής:  

 Θέμα «Υπολογιστές στην τάξη μας»: Συζήτηση και επιλογή για το κείμενο του άρθρου και 
τις συνοδευτικές εικόνες (σκίτσο ή φωτογραφίες). 

 Στήλη «Αυτό το μήνα»: Μόνιμη στήλη με προτάσεις για το τι μαθαίνουμε κάθε μήνα.  
 Στήλη «Δανειστική βιβλιοθήκη»: Μόνιμη στήλη από την εβδομαδιαία ομόνυμη 

δραστηριότητα. Τα παιδιά ψήφισαν τη ζωγραφιά που τους άρεσε περισσότερο, με κριτήρια 
που συναποφασίστηκαν-ζωντανά χρώματα, ευανάγνωστα γράμματα, αρτιότητα όλου του 
φύλλου εργασίας.  

 Στήλη: «Κοινωνικά»: Γραφή ευχαριστηρίων προς τους δωρητές υλικών και αντικειμένων 
προς το Νηπιαγωγείο μας. 

 Συντελεστές «Εφημερίδας»: Γραφή των ονομάτων των παιδιών σε μόνιμη στήλη. 

Γ.3. 3η φάση:  
Ακολούθησε το πέρασμα όλων των δεδομένων στο φύλλο της «Εφημερίδας» στον υπολογιστή 

και στη συνέχεια έγινε  συζήτηση με την ομάδα σχεδιασμού-σελιδοποίησης σχετικά με πιθανές 
αλλαγές. Το τελικό φύλλο παρουσιάστηκε στην ολομέλεια ύστερα από κριτική αποτίμηση για τις 
αλλαγές ή μη που προτάθηκαν. Επήλθε συμφωνία και προχωρήσαμε άμεσα στην εκτύπωση του 
πρώτου φύλλου. 

 

 
Εικόνα 1: Φύλλο 1-πρωτοσέλιδο 
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Εικόνα 2: Φύλλο 1-οπισθόφυλλο 

 

 
Εικόνα 3: Φύλλα της «Εφημερίδας» 

2.4. Παρουσίαση της «Εφημερίδας» 
Κάθε φύλλο παρουσιαζόταν με την εκτύπωσή του στους γονείς, κερδίζοντας ιδιαιτέρως 

κολακευτικά σχόλια και αποστέλλονταν στην ευρύτερη κοινότητα (σχολική-εκπαιδευτική-πολιτική-
ΜΜΕ). Οι γονείς έδειξαν έμπρακτα την αποδοχή του σχεδίου συμμετέχοντας, μερικοί 
αρθρογραφώντας, και στηρίζοντας οικονομικά την εκτύπωση της εφημερίδας (σύλλογος γονέων και 
κηδεμόνων). 

Στη γιορτή λήξης, παρουσιάστηκε το τελευταίο φύλλο, μια έκδοση που αποφασίστηκε να έχει 
ως κεντρικό θέμα τις απόψεις των παιδιών σχετικά με τη χρονιά που πέρασαν στο Νηπιαγωγείο. 
Παράλληλα, υπήρχε έκθεση με όλα τα προηγούμενα φύλλα ώστε να είναι ολοκληρωμένη η 
παρουσίαση.  
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Η χαρά, ο ενθουσιασμός, τα εξαιρετικά καλά σχόλια έφεραν ευφορία, χαρά, αυτοπεποίθηση 
στα παιδιά, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, ευχαρίστηση που μετέδωσαν τις ιδέες τους, 
υπερηφάνεια που κατάφεραν να γίνουν εκδότες-δημοσιογράφοι-φωτογράφοι-σκιτσογράφοι-
ζωγράφοι-μάγειρες-διαφημιστές και μετεωρολόγοι! 

2.5. Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας 
Κάθε στάδιο αξιολογούνταν στην ολομέλεια της τάξης και αποφασιζόταν η συνέχεια στο 

επόμενο στάδιο. Σύμφωνα με τους στόχους που θέσαμε και όπως προέκυψε και από τη συζήτηση 
κατά την τελική αξιολόγηση: 

 Ενεργοποιήθηκε η δημιουργικότητα των παιδιών (προτείνοντας, σχεδιάζοντας, υλοποιώντας)  
 Παρακινήθηκαν  τα παιδιά να αυτενεργήσουν και να αυτοσχεδιάσουν 
 Έδειξαν ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους στη σχολική πράξη      
 Καλλιέργησαν την επικοινωνία, τις δεξιότητες αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών 
 Χρησιμοποίησαν επιτυχώς τις Νέες Τεχνολογίες 
 Ανέπτυξαν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, δουλεύοντας με δημιουργική-

δημοσιογραφική ανησυχία και ενδιαφέρον 
 Καλλιεργήθηκε η κριτική τους σκέψη (δημιουργώντας κριτήρια, επεξηγώντας τους λόγους), 

η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών τους 
 Πραγματοποιήθηκε μια πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσής τους στα ΜΜΕ/ιδιαιτέρως στην 

ειδησεογραφία αλλά και στη διαφήμιση και ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό κι ενδιαφέρον 
 Οδηγήθηκαν στην παραγωγή ΜΜΕ/εφημερίδας και κατανόησαν ότι αυτή είναι έργο 

ανθρώπων, επαγγελματιών, με τους οποίους ήρθαν σε επαφή (δημοσιογράφος-φωτογράφος-
εκδότρια) 

 Απομυθοποίησαν τα ΜΜΕ και άρχισαν να τα αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση, μια που 
είδαν ότι οι ειδήσεις είναι «κατασκευές» και αποτελούν έργο ανθρώπων. 

3. Συμπεράσματα 
Στο πρόγραμμα που εφαρμόσαμε, καταγράψαμε, το ενδιαφέρον και τη χαρά των παιδιών όταν 

συνειδητοποίησαν ότι μπορούν τα ίδια να γίνουν παραγωγοί Μέσων και συγκεκριμένα εκδότες 
εφημερίδας αλλά και δημοσιογράφοι. Ακόμη ότι μπορούν τα ίδια να διαμορφώνουν με 
αντικειμενικότητα τη δημοσιογραφική ατζέντα της σχολικής ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, 
παρατηρήσαμε τη δημιουργική εμπλοκή, την έντονη ενεργητικότητα και την ικανοποίηση από τη 
συμμετοχή του συνόλου των παιδιών. Σε αυτό συνέβαλε η μέθοδος project που ακολουθήθηκε, 
καθώς αποδείχθηκε ιδανική για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος του 
Ειδησεογραφικού γραμματισμού, από τη φύση του διαθεματικό, διότι έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά 
να χρησιμοποιήσουν και να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους και να ασχοληθούν με ένα 
θέμα που άπτεται των εμπειριών και των προτιμήσεών τους.  

Συγκεντρωτικά, το παρόν σχέδιο εργασίας με σκοπό τον Ειδησεογραφικό γραμματισμό 
μαθητών/τριών Νηπιαγωγείου, μέσα από την παιδαγωγική πρόταση του Φρενέ (1977) για τη 
δημιουργία σχολικής εφημερίδας, κατέδειξε ρητά τη μετάβαση των παιδιών από απλούς 
καταναλωτές των Μέσων σε παραγωγούς, ζητούμενο όλων των σύγχρονων εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων (Buckingham, 1988· Θεοδωρίδης, 2002· Livingstone, 2003). Παράλληλα, κατέδειξε-
μεταξύ άλλων- τη δυνατότητα της καλλιέργειας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων 
αναζήτησης  και εύρεσης πληροφοριών των μικρών μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου, τη 
δυνατότητα απόκτησης κριτικής στάσης απέναντι στα περιεχόμενα των ειδησεογραφικών 
μηνυμάτων, την οικειότητα με τη χρήση των ΤΠΕ καθώς και τη δυνατότητα καλλιέργειας του 
ειδησεογραφικού γραμματισμού μέσα από τον σχεδιασμό και την έκδοση μιας σχολικής εφημερίδας. 
H διερεύνηση του χώρου της Προσχολικής Εκπαίδευσης ως πεδίου ενσωμάτωσης ή μη, 
προγραμμάτων εκπαίδευσης στον Ειδησεογραφικό γραμματισμό και στη Δημοσιογραφία, οδήγησε 
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στη διαπίστωση, ότι πρόκειται για ένα εύφορο έδαφος, τόσο ως προς το διαθεματικό πρόγραμμά του 
και την οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας, όσο και ως προς την ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών/τριών και των γονέων.  

Αναμφισβήτητα στον χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης και στο συνολικό πεδίο του 
γραμματισμού στα Μέσα διαφαίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν σύγχρονες πρακτικές 
εφαρμογές τόσο σε επίπεδο τάξης Νηπιαγωγείου (πβ. ενδεικτικά Βαλσαμίδου, 2017, 2018) όσο και 
εμπειρικές έρευνες σε επίπεδο εκπαιδευτικών/Νηπιαγωγών (πβ. Ιορδανίδου κ.α., 2020) που θα 
βοηθήσουν στην πολύπλευρη διερεύνηση και θα οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 
Βαλσαμίδου Π. Λίνα 

Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΚΥ, ΜΑ, MEd, MSc 
 

Περίληψη  
Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14 σε Νηπιαγωγείο αστικής 

περιοχής, ενταγμένο σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Αγωγής. Βασικός 
στόχος του προγράμματος ήταν να προβληματιστούν οι μαθητές/τριες για τη σχέση του ανθρώπου 
με το φυσικό περιβάλλον αλλά και για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της ατομικής εργασίας 
τόσο για την ατομική διατροφική επάρκεια, όσο και για την περιβαλλοντική καλαισθησία του 
σχολικού χώρου. Μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων με βασικό κορμό την εργασία στον κήπο, 
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν, να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν, να 
σχεδιάσουν και να ανακαλύψουν πως η ενασχόληση με το περιβάλλον μόνο οφέλη έχει να δώσει 
στους ανθρώπους και στη ζωή τους. 

 
Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον, διατροφική αυτάρκεια, λαχανόκηπος, ανθόκηπος, Νηπιαγωγείο, 

εργασία  

1. Εισαγωγή 
 «Τα μαθήματα της Μητέρας Φύσης έχουν ιδιαίτερη αξία για τα παιδιά στη διάρκεια της 

ανάπτυξής τους» (Cornell, 1994: 12), ενώ η σημασία της ανάπτυξης της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην προσχολική αγωγή έχει  τονιστεί από σχετικές έρευνες (πβ ενδεικτικά 
Tilbury, 1994· Wilson, 1994), όπου επισημαίνεται ότι τέτοιες εμπειρίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση δια βίου στάσεων, αξιών και τρόπων συμπεριφοράς απέναντι στο φυσικό περιβάλλον 
και την αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των παιδιών του 
Νηπιαγωγείου αποτελεί σημείο καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να αποτελεί στόχο κάθε 
προγράμματος ΠΕ προσχολικής αγωγής (Wilson, 1995),  η οποία παράλληλα δεν θα πρέπει να 
εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στην απόκτηση οικολογικής γνώσης αλλά στην κινητοποίηση 
μηχανισμών που υποστηρίζουν τόσο τη συμμετοχή όσο και την ενεργοποίηση για το περιβάλλον  
(Santos et al., 2000). Είναι παραδεκτό πως κάθε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτελεί 
εν δυνάμει πηγή δημιουργικών δραστηριοτήτων στο σχολείο, που μπορεί να κινητοποιήσει  
βιωματικές  και ερευνητικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, με την προϋπόθεση ότι θα σχεδιαστεί 
συστηματικά σε μεθοδολογικό, θεωρητικό και αξιολογικό επίπεδο (Γραίκος, 2006). 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) Νηπιαγωγείου (2011: 147) επισημαίνεται πως η σύγχρονη 
οπτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ως εκπαίδευση για την Αειφορία, όπου το 
περιβάλλον γίνεται κατανοητό ως σύστημα ισορροπιών και σχέσεων και όχι μόνον ως πηγή γνώσης.  
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ορίζεται ως «εκπαίδευση για το περιβάλλον», «εκπαίδευση μέσα στο 
περιβάλλον» και ως «εκπαίδευση για χάρη του περιβάλλοντος», και ο κεντρικός στόχος της είναι ο 
ενεργός πολίτης. Τονίζεται επίσης (αυτόθι: 147), πως η εκπαίδευση από μικρή ηλικία μπορεί να 
διευκολύνει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και αξιών, στην εξοικείωση των παιδιών με ζητήματα 
που αφορούν το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη (π.χ. φυσικοί πόροι, αλληλεξάρτηση), με 
συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο και τη φυσική ισορροπία, ενώ 
εξέχουσα σημασία κατέχει η μύηση των παιδιών στην αίσθηση «του ανήκειν» στο περιβάλλον, η 
καλλιέργεια της αντίληψης ότι κάθε άτομο αποτελεί τμήμα του περιβάλλοντος.  

Στο Νηπιαγωγείο, κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει ως 
εκίνηση αλλά και ως κατάληξη την καθημερινή ζωή των παιδιών μέσα και έξω από τη σχολική τάξη, 
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προσεγγίζεται με βάση τα όρια των δυνατοτήτων τους αλλά και των ενδιαφερόντων τους, 
προσαρμόζεται στις τοπικές περιστάσεις και θέτει τις βάσεις του περιβαλλοντικού γραμματισμού 
(Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν πρόγραμμα σχολικών 
δραστηριοτήτων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2014, σε 
νηπιαγωγείο αστικής περιοχής, όπου συμμετείχαν 25 νήπια,  11 αγόρια και 14 κορίτσια. Η 
δημιουργία λαχανόκηπου στο εν λόγω Νηπιαγωγείο αποτελούσε μια οικεία πρακτική για την 
πλειοψηφία των παιδιών, διότι δουλεύτηκε ως πρότζεκτ μακράς πνοής και την προηγούμενη  σχολική 
χρονιά. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Τα ερείσματα και ο σχεδιασμός του προγράμματος 
Το Π.Σ. (2011) αναφέρει πως οι κατάλληλες διδακτικές πρακτικές για την προσέγγιση 

ζητημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι εκείνες που αναδεικνύουν τις διασυνδέσεις ανάμεσα 
στις γνώσεις και τις εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, οδηγούν στην προσωπική ενδυνάμωση, 
αναπτύσσουν διαδικασίες ενσυναίσθησης και ενεργού εμπλοκής των παιδιών και ωθούν σε δράση. 
Υπό το πρίσμα αυτό, σχεδιάστηκαν για το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριότητες εντός και εκτός 
σχολικής τάξης που στηρίχτηκαν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο,  τη μέθοδο project, την αυτενεργό, 
ανακαλυπτική και βιωματική μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Οι τεχνικές που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συζήτηση, η παρατήρηση, η δραματοποίηση, ο καταιγισμός ιδεών, το 
παιχνίδι, η επίλυση προβλήματος, με κορωνίδα την εργασία στον κήπο.  

Η εργασία στον κήπο ως παράλληλη και αλληλοσυμπληρούμενη μορφή του παιχνιδιού-εργασία 
και της εργασίας-παιχνίδι, στηρίχτηκε στην παιδαγωγική πρόταση του Σελεστέν Φρενέ, ο οποίος 
θεωρούσε πως το «ζωντανό νηπιαγωγείο» θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει εντός της 
αίθουσας μια γωνιά της φύσης και εκτός αυτής, έναν κήπο με δέντρα και καλλιέργειες για την 
αποτελεσματική εργασία των παιδιών (Φρενέ, 1977: 36). Κατά τον Γάλλο παιδαγωγό, ένα από τα 
τρία βασικά στάδια του παιδαγωγικού του συστήματος είναι το Νηπιαγωγείο και μετά το Δημοτικό 
Σχολείο, που αντιστοιχούν και τα δύο στη φάση της εργασίας. Υπογράμμιζε εμφατικά πως «δεν 
πρέπει να υπάρχει νηπιαγωγείο χωρίς φυσικό περιβάλλον», διότι «η φύση παραμένει πάντα το πιο 
πλούσιο περιβάλλον κι αυτό που προσαρμόζεται καλύτερα στις διάφορες αναγκες των ατόμων» αλλά 
και η ύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος ανταποκρίνεται στην ανάγκη του παιδιού για διευθέτηση και 
εργασία (αυτόθι: 40). Παράλληλα, τόνιζε πως μέσα στο σχολικό περιβάλλον, το παιδί θα πρέπει 
σταδιακά να κυριαρχήσει στη φύση με τη γλώσσα -που μετά τα χέρια, είναι το πρώτο και βασικότερο 
εργαλείο-, με το σχέδιο, τη γραφή, την τυπογραφία και την ανάγνωση. Στο πλαίσιο αυτό, 
οργανώθηκαν για το εν λόγω πρόγραμμα υποστηρικτικές και παράλληλες δραστηριότητες σε κάθε 
επίπεδο, εναρμονιζόμενες στην πλειονότητά τους με τις πνευματικές δραστηριότητες του Φρενέ. 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν συντονιστικός, 
διευκολυντικός, επεξηγηματικός, καθοδηγητικός και πληροφοριακός. Για την αξιολόγηση του 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση, καταιγισμός ιδεών, 
παρατήρηση, συζήτηση ενώ κρατήθηκε και ημερολόγιο από την εκπαιδευτικό.  

2.2. Στόχοι και γνωστικά αντικείμενα 
Οι στόχοι του περιβαλλοντικού προγράμματος της δημιουργίας λαχανόκηπου και ανθόκηπου 

στο Νηπιαγωγείο ήταν οι ακόλουθοι: 
Να προβληματιστούν τα νήπια για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, να 

προβληματιστούν για το πρόβλημα της οικονομικής λιτότητας που υπάρχει στον κοινωνικό περίγυρο 
και να συμμετέχουν στη διαχείριση του. 

Να οδηγηθούν, ώστε να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους βήματα ως προς τη διατροφική τους 
αυτάρκεια. 

Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την αξία της καλλιέργειας των λαχανικών. 
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Να μάθουν να αναγνωρίζουν την ομορφιά της φύσης. 
Να μεριμνούν για την αισθητική του σχολικού χώρου. 
Να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους,  με τα παιδιά του ειδικού σχολείου (ΕΕΕΕΚ), με 

εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων καθώς και με τους γονείς.  
Να παρουσιάσουν τον λαχανόκηπο και τον ανθόκηπο στην τοπική κοινότητα, με τους 

παραδοσιακούς τρόπους αλλά και με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
Τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα ήταν τα ακόλουθα: 
Γλώσσα (προφορική επικοινωνία, γραφή, ανάγνωση, άρθρο στη σχολική εφημερίδα). 
Μαθηματικά (ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις, μετρήσεις). 
Μελέτη Περιβάλλοντος (εκπαίδευση για την αειφορία, περιβαλλοντικός γραμματισμός). 
Πληροφορική (χρήση διαδικτύου, χρήση λογισμικού). 
Δημιουργία και Έκφραση (εικαστικά, δραματοποίηση, μουσική). 

2.3. Αποτύπωση του προγράμματος 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την επίσκεψη του Νηπιαγωγείου στο θερμοκήπιο του ΕΕΕΕΚ 

Νάουσας, όπου μας υποδέχτηκε και μας ξενάγησε ο γεωπόνος-εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας. 
Τα παιδιά παρατήρησαν το σπορείο, ενημερώθηκαν για το είδος και την ονομασία των σπόρων, 
παρατήρησαν τα μικρά φυτά που είχαν ήδη μεγαλώσει και συζήτησαν τις απορίες και τις 
διαπιστώσεις τους. Το θερμοκήπιο το επισκεπτόμασταν συχνά, για να δούμε την εξέλιξη των 
λαχανικών και των αρωματικών φυτών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Μετά την πρώτη παρατήρηση στο θερμοκήπιο, στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε 
η δημιουργία λαχανόκηπου σε τρία επίπεδα: 

- στο μικρο-επίπεδο,  
- στο μεσο-επίπεδο,  
-στο μακρο-επίπεδο,  
ενώ  την άνοιξη, μετατράπηκε η αμμοδόχος του Νηπιαγωγείου σε ανθόκηπο, με ανοιξιάτικα 

φυτέματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 1: Επίσκεψη στο θερμοκήπιο του ΕΕΕΕΚ Νάουσας 

2.3.1. Εργασία στο μικρο-επίπεδο 
Αναλυτικά, όσον αφορά την εργασία μας στο μικρο-επίπεδο, με την επιστροφή μας από το 

θερμοκήπιο στην τάξη, δουλέψαμε στο δικό μας αυτοσχέδιο «χωράφι», το οποίο τοποθετήθηκε στη 
γωνιά της φύσης που δημιουργήθηκε γι’ αυτό τον σκοπό. Σε μικρό χάρτινο κουτί με βαμβάκι, 
φυτέψαμε φακές και φασόλια ενώ καθημερινά τα παιδιά τα φρόντιζαν, τα παρατηρούσαν και 
κατέγραφαν την ανάπτυξή τους. Μέσα από την εικαστική και μουσική προσέγγιση, τα παιδιά 
τοποθέτησαν στο χωράφι γεωργό, αγροτικά μηχανήματα και σκιάχτρο. 

 Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε σε αυτό το επίπεδο, 
προέρχονταν από τους τομείς της Γλώσσας (γραφή σχετικών λέξεων, επαφή με σχετικό λεξιλόγιο 
περιβαλλοντικών όρων), των Μαθηματικών (μετρήσεις, ομαδοποιήσεις σπόρων), της Πληροφορικής 
(πλοήγηση στο διαδίκτυο και εύρεση εικόνων με σπόρους, φυτά, καλλιέργειες), της Μελέτης 
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Περιβάλλοντος  (μελέτη των φυτών, ονομασία των μερών τους, εξελικτικά στάδια από τον σπόρο 
στο φυτό, σχετικά επαγγέλματα) και της  Δημιουργίας  και Έκφρασης  (τραγούδι «Ο γεωργός πάει 
στον αγρό» και δραματοποίησή του, κατασκευή και εικαστική απόδοση του χωραφιού). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Εικόνα 2: Σπορά στο μικρο-επίπεδο, παρατήρηση της εξέλιξης από τον σπόρο στο φυτό 

2.3.2. Εργασία στο μεσο-επίπεδο 

Ως προς την εργασία μας στο μεσο-επίπεδο,  στο επόμενο στάδιο, αποφασίσαμε να βγούμε στη 
σχολική αυλή και να μετατρέψουμε  την αμμοδόχο του νηπιαγωγείου μας, που δεν τη 
χρησιμοποιούσαμε πια, σε μικρό «πειραματικό» λαχανόκηπο ώστε να φυτέψουμε εκεί τα πρώτα μας 
λαχανικά. Οι μικροί/ές κηπουροί επέλεξαν να φυτέψουν κοκκάρι, επειδή τα  κρεμμυδάκια θα 
φύτρωναν γρήγορα και θα είχαμε άμεσες παρατηρήσεις και αποτελέσματα στον «πειραματικό» μας 
λαχανόκηπο. 

Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε σε αυτό το επίπεδο, 
προέρχονταν από τους τομείς της Μελέτης Περιβάλλοντος (κηπουρική, φροντίδα και παρατήρηση 
της ανάπτυξης των κρεμμυδιών, πυραμίδα διατροφής, προέλευση τροφίμων), της  Γλώσσας (μελέτη 
εγχειριδίων σχετικών με την κηπουρική και τα λαχανικά, γνωριμία με την ονομασία των εργαλείων 
της κηπουρικής και των όρων της κηπουρικής), των Μαθηματικών (μετρήσεις αποστάσεων και 
φυτών, σειραθέτηση), της Πληροφορικής (σχολικοί λαχανόκηποι, κάθετοι και οριζόντιοι κήποι στο 
διαδίκτυο, on-line παιχνίδια με θέμα τα λαχανικά και τη διατροφή, ραβδογράμματα με βάση τις 
προτιμήσεις των παιδιών σε λαχανικά) και της  Δημιουργίας  και Έκφρασης  (λαχανικά με 
πλαστελίνη). 

Τα κρεμμυδάκια αναπτύχθηκαν γρήγορα και οι νεαροί/ές κηπουροί τα έκοψαν, τα μοίρασαν 
μεταξύ τους και παρασκεύασαν με τους γονείς τους τη μεσημεριανή σαλάτα στο οικογενειακό 
τραπέζι. 

 
 
 
 

 
 

Εικόνα 3: Mεσο-επίπεδο, εργασία στον «πειραματικό» λαχανόκηπο 

Εργασία στον ανθόκηπο 
Η αμμοδόχος στη συνέχεια, μετατράπηκε σε ανθόκηπο, με τη χορηγία ανθών από τους γονείς 

των νηπίων. Οι μικροί/ές κηπουροί, επέλεξαν άνθη της αρεσκείας τους και τα φύτεψαν τόσο στην 
αμμοδόχο, όσο και σε επιλεγμένα σημεία της αυλής του νηπιαγωγείου, έτσι ώστε να γίνει 
καλαίσθητη, ενώ στη συνέχεια δημιούργησαν ανθοέκθεση με καλεσμένους τους γονείς και συγγενείς 
τους. 
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Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες σε αυτό το στάδιο προέρχονταν από τους τομείς της 
Γλώσσας (ονομασίες λουλουδιών), των Μαθηματικών (ταξινομήσεις λουλουδιών ως προς το χρώμα, 
μέγεθος κλπ), της Μελέτης Περιβάλλοντος (μέρη του λουλουδιού), της Πληροφορικής (ανθόκηποι 
και σχολικοί ανθόκηποι, on-line παιχνίδια με θέμα τα λουλούδια) και της Δημιουργίας  και 
Έκφρασης  (εικαστικές κατασκευές λουλουδιών και ζωγραφική). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εικόνα 4: Δημιουργία ανθόκηπου-φυτέματα λουλουδιών 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5: Δημιουργία ανθοέκθεσης 

2.3.3. Εργασία στο μακρο-επίπεδο 
Ως προς την εργασία μας στο  μακρο-επίπεδο, η δουλειά των μικρών κηπουρών έγινε πιο 

απαιτητική αλλά και πιο επαγγελματική και συνεπής. Στον μεγάλο χώρο πίσω από το Νηπιαγωγείο 
μας αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον δικό μας συνεργατικό λαχανόκηπο. Με τη συνδρομή,  την 
εποπτεία και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού-γεωπόνου του ΕΕΕΕΚ Νάουσας,  φυτέψαμε 
λαχανικά που επιλέξαμε –μελιτζάνες, πιπεριές και  ντομάτες, τα οποία μας χορήγησαν γονείς και 
ιδιώτες. Με προγραμματισμό και σε ομάδες, τα παιδιά εργάζονταν με συνέπεια στον λαχανόκηπο 
διεκπαιραιώνοντας τις δουλειές που είχαν αναλάβει. 

Οι παράλληλες δραστηριότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε σε αυτό το επίπεδο προέρχονταν 
από τους τομείς της Γλώσσας (προφορική επικοινωνία, ανάγνωση σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας, 
αλλά και κλασικών παραμυθιών με λαχανικά, υποδοχή και μελέτη των Βιβλίων σε Ρόδες@-θεματική 
Περιβάλλον, προετοιμασία άρθρου για τη σχολική εφημερίδα), των Μαθηματικών (μετρήσεις 
αποστάσεων, μεγέθη, σειραθετήσεις), της Πληροφορικής (δημιουργία εικονικής περιβαλλοντικής 
πινακοθήκης με φωτογραφίες από την εργασία μας στον λαχανόκηπο και στον ανθόκηπο), της 
Μελέτης Περιβάλλοντος (πειράματα με το νερό και το πότισμα των φυτών). 
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Εικόνα 6: Εργασία στο μακρο-επίπεδο, εργασία στον μεγάλο λαχανόκηπο 

2.3.4. Συνεργασίες-επαφές 
Η δημιουργία του λαχανόκηπου στηρίχτηκε στη συνεργασία του Νηπιαγωγείου με το ΕΕΕΕΚ 

Νάουσας, με την κοινότητα Πελίτι –που μας παρείχε τους σπόρους-, με την υπεύθυνη σχολικών 
δραστηριοτήτων Ημαθίας αλλά και εκπαιδευτικό-γεωπόνο του ΕΕΕΕΚ Γιαννιτσών, ενώ η 
δημιουργία του ανθόκηπου στηρίχθηκε στη συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 
Νηπιαγωγείου και συγγενών των νηπίων του σχολείου μας. 

2.3.5. Παρουσίαση του προγράμματος 
Η παρουσίαση του λαχανόκηπου έγινε πολυτροπικά, την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων. 

Οι γονείς και συγγενείς των νηπίων παρακολούθησαν αρχικά μια εικονική περιήγηση σε 
περιβαλλοντική πινακοθήκη με φωτογραφίες από το πολύμηνο πρόγραμμα και στη συνέχεια τα 
παιδιά τους οδήγησαν στον μεγάλο λαχανόκηπο για να δουν τη διαμόρφωση αλλά και την εξέλιξη 
των λαχανικών μας, που πια είχαν μεγαλώσει. 

Τα προηγούμενα στάδια, παρουσιάζονταν στους γονείς κάθε φορά που τελείωναν: 
παρουσίασαν τα νήπια το μικρό «χωράφι» με τα φασόλια και τις φακές, αλλά και την αμμοδόχο με 
τα κρεμμυδάκια –τον λεγόμενο «πειραματικό» λαχανόκηπο- κι αργότερα με τα άνθη, με 
αποκορύφωμα την ξενάγηση των γονέων στον μεγάλο, συνεργατικό λαχανόκηπο και την 
παρουσίαση της εικονικής περιήγησης. 

Η εικονική περιήγηση δημιουργήθηκε με λογισμικό, το οποίο ήταν γνώριμο στα παιδιά (πβ. 
Βαλσαμίδου, 2014), περιείχε κίνηση, τρισδιάστατη παρουσίαση των εικόνων, διέθετε καλαίσθητα 
εικονικά περιβάλλοντα και ήταν εύκολο στη χρήση του. Από τις επιλογές των περιβαλλόντων του  
λογισμικού, επιλέχθηκε, μετά από συζήτηση στην τάξη, αυτό που ανταποκρινόταν στον αριθμό των 
επιλεγμένων φωτογραφιών, οι οποίες περάστηκαν με ευκολία  δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να 
απολαύσουν τα ίδια αλλά και να παρουσιάσουν με έναν διαφορετικό και ελκυστικό τρόπο την 
πολύμηνη εργασία τους στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.  

 

 
 

 Εικόνα 7: Το περιβάλλον της εικονικής περιήγησης 
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Το πρόγραμμα, γενικότερα,  γινόταν γνωστό σταδιακά, μέσα από την εφημερίδα «8κτώ» του 
Νηπιαγωγείου (πβ. http://8nnaoussa.blogspot.gr/p/8.html), όσο και από τον ιστοχώρο της σχολικής 
μονάδας, ο οποίος εστίαζε σε αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες (πβ. 
http://8nnaoussa.blogspot.gr/p/blog-page.html).  

Οι γονείς αντιμετώπισαν τη συνολική εργασία μας με ιδιαιτέρως θετικά πρόσημα, τόσο ως 
προς την παρουσίασή της στους φυσικούς χώρους, όσο και με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Το 
πρόγραμμα παρουσιάστηκε και στον τοπικό τύπο, πραγματοποιώντας ένα «άνοιγμα» του σχολείου 
στην τοπική κοινωνία μέσω της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 8: Ξενάγηση των γονέων στον μεγάλο λαχανόκηπο 

2.3.6. Αξιολόγηση 
Κάθε στάδιο αξιολογούνταν στην ολομέλεια της τάξης και αποφασιζόταν η συνέχεια στο 

επόμενο στάδιο. Τα παιδιά αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό την εργασία και στα τρία επίπεδα. Από 
την άνοιξη ως το τέλος της σχολικής χρονιάς,  κάθε δύο μέρες πότιζαν τα λουλούδια και τα φυτά, 
ξεχορτάριαζαν, περιποιούνταν, συζητούσαν για τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις τους σε κλίμα 
ευφορίας και ικανοποίησης, ενώ κατακτήθηκαν με επιτυχία όλοι οι στόχοι του προγράμματος. Η 
ενασχόληση με τη δημιουργία του λαχανόκηπου, έφερε σε επαφή τα νήπια με την εργασία στη φύση, 
την εργασία για τη διατροφική τους αυτάρκεια, την εργασία για την καλαισθησία του χώρου και την 
ευταξία. 

3. Συμπεράσματα 
Το περιβάλλον και η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, αποσκοπεί στην αξιοποίηση του 

ρόλου της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της 
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των ανθρώπων προς την υιοθέτηση περιβαλλοντικής ηθικής 
αλλά και πρακτικών ενός αειφόρου τρόπου ζωής (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). 
Παράλληλα, ο περιβαλλοντικός γραμματισμός (Roth, 1992) περιλαμβάνει γνώσεις βασικών 
περιβαλλοντικών εννοιών και διαδικασιών, στάσεις και αξίες για το περιβάλλον, δεξιότητες και 
συμπεριφορές αλλά και  ατομική εμπλοκή σε περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις.  

Προς την κατεύθυνση αυτή και με βάση τη φάση της εργασίας του Σελεστέν Φρενέ (1977) 
σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε το ως άνω πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Η ένθερμη 
αποδοχή του προγράμματος, όπως προέκυψε από όλα τα στάδια εφαρμογής του αλλά κυρίως από τη 
συζήτηση κατά την τελική αξιολόγηση,  θεωρούμε ότι ανέδειξε τη  σπουδαιότητά του. 
Αναμφισβήτητα, η δημιουργία λαχανόκηπου και ανθόκηπου στο Νηπιαγωγείο, αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα στη σχολική εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, δίνει τη δυνατότητα για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών διερεύνησης και δράσης από τα ίδια τα παιδιά, επιτρέπει τη διασύνδεση 
γνώσεων με οικείες πρακτικές καθημερινής ζωής και τη διαμόρφωση ή αναδιαμόρφωσή τους ως 
προς το περιβάλλον, ζητούμενα που καταγράφονται και στο  Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 
(2011: 148). Πρωτίστως όμως δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους μαθητές και στις 
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μαθήτριες του Νηπιαγωγείου να εργαστούν, μέσα στη φύση, για τη φύση και με τη φύση, προς όφελος 
των ανθρώπων, της ζωής τους και της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. 
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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 
Σκόδρα Ελένη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ06 
 

Περίληψη  
Η παρούσα εργασία προσεγγίζει θεωρητικά την ανάγκη  καλλιέργειας και ανάπτυξης της 

κριτικής  σκέψης των μαθητών μέσα στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Αρχικά, 
σκιαγραφoύνται  οι αλλαγές που η κοινωνία της πληροφορίας επιβάλλει στον χώρο της εκπαίδευσης 
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και στη συνέχεια, μέσα από τη βιβλιογραφία δίνονται ορισμοί για το τι συνιστά κριτική σκέψη. Η 
εργασία ολοκληρώνεται με την αναφορά στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός της 
ξενόγλωσσης τάξης στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Δυνητικά το έργο αυτό 
μπορεί να αποτελέσει προοίμιο για μελλοντική έρευνα γύρω από το πόσο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της κριτικής σκέψης μέσα στη σχολική τάξη, καθώς η στάση τους 
μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο διδασκαλίας τους, και το κατά πόσο είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν 
στρατηγικές για την προώθησή της.  

 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνία της πληροφορίας, κριτική σκέψη, ξενόγλωσση τάξη 

1. Εισαγωγή 
Η κοινωνία μας. όπως αυτή σήμερα διαμορφώνεται, χαρακτηρίζεται ως  κοινωνία της 

πληροφορίας, λόγω της πολλαπλότητας των μέσων επικοινωνίας, των μέσων τεχνολογίας και  των 
πολυμεσικών περιβαλλόντων. Οι μαθητές ως μέλη αυτής της κοινωνίας καλούνται να διαχειριστούν  
την πληθώρα πληροφοριών όντας σε θέση να τις οργανώσουν, να τις αξιολογήσουν και εντέλει να 
τις  αξιοποιήσουν κριτικά, προκειμένου να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας το έργο για το οποίο τις 
αναζητούν. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών μπορεί να συμβάλλει  στην προαγωγή του κριτικού 
τρόπου σκέψης βοηθώντας τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθηση τους. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η κοινωνία της πληροφορίας 
Η απεριόριστη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση και η  ραγδαία εξέλιξη των 

τεχνολογιών επικοινωνίας, αναδιαμορφώνουν την ίδια την επικοινωνία και θέτουν νέες προκλήσεις 
στον χώρο της εκπαίδευσης. Το ερώτημα πλέον δεν είναι από πού και πώς να λάβει κανείς 
πληροφορίες, αλλά το πώς να τις οργανώσει, να τις επεξεργαστεί και να τις αξιοποιήσει στην 
καθημερινότητα του (Sieglová, 2017).  Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας, ως παραγωγοί 
πολυμεσικών προϊόντων,  έχουν δώσει ζωή σε μια ποικιλία κειμένων με πολυτροπικά νοήματα, 
γλωσσικές μορφές και στυλ που παράγονται σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία. Η 
κατανόηση, λοιπόν, του σύγχρονου περιβάλλοντος περνά αναγκαστικά μέσα από την κατανόηση του 
λόγου που παράγεται από τα υποκείμενα που συμμετέχουν σε αυτό (Χατζησαββίδης, 2003, σ.405).  
Επιπλέον, η τάση της υπέρ-χρήσης και κατάχρησης  των έξυπνων συσκευών, που μπορεί μεν  να 
αυξάνουν την άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε έγγραφα και  στο διαδίκτυο,  και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, που μπορεί να εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά ωστόσο 
καταλήγουν σε μαθητές αφηρημένους, ανυπόμονους, με ροπή στις εύκολες απαντήσεις, με έλλειψη 
κριτικού αναστοχασμού και με χαμηλό βαθμό συγκράτησης (Sieglová, 2017), μεταβάλλει τις 
προσδοκίες και τις απαιτήσεις για τον τρόπο μάθησης των μαθητών. Ο τρέχων τρόπος εργασίας των 
μαθητών είναι το  ‘multi-tasking’“ (Knihová 2015).  Ο εκπαιδευτικός, αν αποτελεί το μοναδικό μέσο 
παροχής πληροφόρησης, χαρακτηριστικό της μετωπικής διδασκαλίας, μπαίνει στο περιθώριο της 
προσοχής τους. 

Το εκπαιδευτικό στυλ δεν μπορεί πλέον να είναι η ποσοτική προσέγγιση στην πληροφορία, 
αλλά η ποιοτική της επεξεργασία με αναφορά στην αποτελεσματική οργάνωσή της, στην αξιολόγηση 
και διαχωρισμό του χρήσιμου από το μη χρήσιμο, στην αναζήτηση ερμηνειών και εφαρμογή των 
νέων ευρημάτων σε νέα συγκείμενα (Sieglová, 2017). Το σχολείο πρέπει να μπορεί να προετοιμάσει 
τους μαθητές και να τους εξοπλίσει με τα εφόδια εκείνα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σε 
μια παγκοσμιοποιημένη, διασυνδεδεμένη και πολιτισμικά διαφοροποιημένη κοινωνία, προωθώντας 
κατάλληλες τεχνικές σκέψης και κριτικής συλλογιστικής (Westby, 2010). Μέσα στην κοινωνία της 
πληροφορίας που προτάσσει τα  4Cs –Collaboration (συνεργασία) – Communication (επικοινωνία) 
– Creativity (δημιουργικότητα) - Critical thinking (κριτική σκέψη),  οι μαθητές θα πρέπει να είναι 
σε θέση να εκφράζουν απόψεις και να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα.  Θα πρέπει να επικοινωνούν 



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

684 

με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στον γραπτό και προφορικό λόγο, αλλά και να επικοινωνούν 
πολυτροπικά. 

Ως συνέπεια όλων αυτών των μεταβολών,  η  έννοια του γραμματισμού έχει μεταβληθεί και 
επεκταθεί. Δεν αναφέρεται πλέον μόνο στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου.  Σε 
τεχνολογικά προηγμένες κοινωνίες, ο γραμματισμός εκτείνεται πέρα από τις λειτουργικές δεξιότητες 
της ανάγνωσης και της γραφής και  περιλαμβάνει πολλαπλούς γραμματισμούς σε διάφορα ψηφιακά 
περιβάλλοντα που μπορεί να περιλαμβάνουν  εικόνες, βίντεο,  γραπτό λόγο ή και συνδυασμό όλων 
αυτών. Έτσι, μπορούμε να μιλούμε για οπτικό γραμματισμό (την ικανότητα κατανόησης και 
παραγωγής οπτικών μηνυμάτων), πληροφοριακό γραμματισμό (την ικανότητα ανεύρεσης, 
αξιολόγησης και σύνθεσης της πληροφορίας ), πολιτισμικό γραμματισμό (την ικανότητα κατανόησης 
και αντίληψης ομοιοτήτων και διαφορών στα έθιμα, τις αξίες και τις πεποιθήσεις μεταξύ των 
πολιτισμών), κριτικό γραμματισμό (την ικανότητα του να θέτει κανείς ερωτήματα, να αξιολογεί και 
να αμφισβητεί τις έννοιες που πραγματεύεται ένα κείμενο) (Westby, 2010). Η διδασκαλία που δεν 
περιλαμβάνει κριτικό γραμματισμό, αφήνει τους μαθητές απροετοίμαστους και τρωτούς απέναντι 
στον ρόλο τους ως πολίτες ενός παγκοσμιοποιημένου και διασυνδεδεμένου κόσμου, κυρίως τώρα με 
την ταχύτατη διάδοση των“fake news” (Peters et al., 2018 αναφορά σε Jacobs et al., 2018 ), μέσω 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ενώ μας βοηθούνε να έχουμε πρόσβαση στην 
πληροφόρηση με μικρό κόστος, παράλληλα μπορούν ταχύτατα να διασπείρουν ανακριβείς ή και 
ψευδείς ειδήσεις (Lakshmanarao et al., 2019). Όμως, οι μαθητές δεν πρέπει να είναι απλοί 
καταναλωτές της πληροφορίας.  

Αντίθετα, μέσα στον καταιγισμό πληροφορίας θα πρέπει: να ξέρουν πώς να εντοπίζουν 
πληροφορίες όταν χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης και εν συνεχεία να είναι σε θέση να 
διαβάζουν τα αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης. να εντοπίζουν πληροφορίες σε μια ιστοσελίδα 
και να κάνουν υποθέσεις για το πού θα μπορούσαν να βρουν συμπληρωματικές σχετικές 
πληροφορίες σε κάποια άλλη ιστοσελίδα μέσω κάποιου υπερσυνδέσμου. να αξιολογούν κριτικά τις 
πληροφορίες και να αποφασίζουν αν είναι ακριβείς και αξιόπιστες και το κατά πόσο ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες τους. να μπορούν να συνθέτουν τις πληροφορίες, δημιουργώντας ένα διακείμενο 
(intertext), το οποίο να ενσωματώνει γραπτές και οπτικές πληροφορίες (π.χ. γραφήματα), 
λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως διάταξη της σελίδας και γραμματοσειρά (Westby, 2010). 
Δεν επαρκεί πλέον οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν τα βασικά νοήματα των όσων 
διαβάζουν, ακούνε και βλέπουν. Πρέπει να είναι ταυτόχρονα σε θέση να διαβάζουν πέρα και κάτω 
από τα άμεσα μηνύματα των κειμένων, προκειμένου να μπορούν να αναλύσουν με κριτική ματιά τι 
λέει ή τι δεν λέει κάποιος στην πραγματικότητα, ποιος ήταν ο στόχος που δημιουργήθηκε ένα κείμενο 
και πώς ένα κείμενο μπορεί να γίνει όχημα εξυπηρέτησης ορισμένων σκοπών (Jacobs et al., 2018). 

2.2. Κριτική σκέψη 
Η κριτική σκέψη είναι κάτι διαφορετικό από την απλή σκέψη. Αποτελεί ένα είδος ανώτερης 

σκέψης (Ματσαγγούρας , 2002), που επιτρέπει στο άτομο να σκέφτεται με τρόπο ώστε να φτάνει στο 
βάθος των πραγμάτων και να μην μένει μόνο στην επιφάνεια (Van Duzer and Florez 1999 αναφορά 
σε Üstünlüoglu, 2004; Yousaf et al., 2015).  Για τον Day (2003),η κριτική σκέψη είναι ένας 
πειθαρχημένος τρόπος σκέψης τον οποίο μπορεί κανείς να αξιοποιεί προκειμένου να κρίνει την 
εγκυρότητα προτάσεων, ειδήσεων, επιχειρημάτων, ερευνητικών πορισμάτων κτλ, ενώ, σύμφωνα με 
τον Ruggiero (2004,) η κριτική σκέψη συνιστά μια διαδικασία μέσω της οποίας ελέγχει κανείς 
ισχυρισμούς και επιχειρήματα και αποφαίνεται ποια έχουν κάποια αξία και ποια όχι. Οι  Elder and 
Paul (1994) αναφέρουν ότι η κριτική σκέψη αφορά την ικανότητα των ατόμων να παίρνουν την 
ευθύνη της δικής τους μάθησης και να αναπτύσσουν κατάλληλα κριτήρια για την ανάλυση του 
τρόπου σκέψης τους, καθώς η λέξη κριτικός δεν σημαίνει βρίσκω λάθη, αλλά συνδέεται με τη λέξη 
κριτήρια: σημαίνει τρόπο σκέψης με υψηλά κριτήρια λογικής (Yousaf et al., 2015). Αλλού 
αναφέρεται ότι η κριτική σκέψη στοχεύει στην κατανόηση και αξιολόγηση διαφόρων οπτικών και 
στην επίλυση προβλημάτων (Maiorana, 1992) και ότι είναι μια μετα-γνωστική διαδικασία που 
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περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικών συλλογισμών και γνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων και μπορεί 
να οδηγήσει σε αποτελεσματική επικοινωνία (Yousaf et al., 2015; Ματσαγγούρας, 2002 αναφορά σε 
Βορβή & Δανιηλίδου 2014) και σε ουσιαστική μάθηση, καθώς επιτρέπει στο άτομο να κινηθεί από 
το γνωστό στο άγνωστο με αυτοπεποίθηση.  

Τα άτομα με ανεπτυγμένη την κριτική τους ικανότητα επιδεικνύουν ένα σύνολο συμπεριφορών 
και χαρακτηριστικών, που μπορούν να είναι ιδιαιτέρως εμφανή κατά τη διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων (Buskist &  Irons, 2008 αναφορά σε Rezaei & Derakhshan, 2011). Εκτενής 
βιβλιογραφία προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά εκείνων που διαθέτουν κριτική σκέψη(Bensley, 1998; 
Diesther, 2001; Fisher, 2001; Day, 2003; Levy, 1997; Birjandi & Bagherkazemi, 2010)  : 

 εντοπίζουν προβλήματα και θέτουν τα κατάλληλα ερωτήματα, 
 διακρίνουν τα έγκυρα και αληθή από τα ψευδή συμπεράσματα, τις αξιόπιστες από τις 

αναξιόπιστες πηγές πληροφόρησης 
 δεν λαμβάνουν αποφάσεις και δεν σχηματίζουν γνώμη χωρίς επαρκείς αποδείξεις, παρά 

συλλέγουν δεδομένα από ποικίλες σχετικές πηγές,  
 επεξηγούν τις αποφάσεις τους με λογικά και πειστικά επιχειρήματα, 
 λαμβάνουν υπόψη εναλλακτικές επεξηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα, 
 αποφεύγουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις πάνω στις απόψεις και την επιχειρηματολογία 

των άλλων, 
 διαχωρίζουν τις πρωτογενείς από τις δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης, 
 διαχωρίζουν την (προσωπική) γνώμη από τα γεγονότα, 
 εντοπίζουν τις προκαταλήψεις τους για σημαντικά θέματα, 
 διαθέτουν ευελιξία και ευρύτητα πνεύματος  κατά την αναζήτηση επεξηγήσεων, αιτίων, και 

λύσεων σε προβλήματα.  

Ένας μαθητής που σκέφτεται κριτικά αναπτύσσει χαρακτηριστικά, όπως: αυτοπεποίθηση στη 
συλλογιστική, αντικειμενικότητα/αμεροληψία, ενσυναίσθηση, ακεραιότητα. Η ανάπτυξη αυτών ων 
χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα ενός εκπαιδευτικού συστήματος (Paul 
& Elder, 2006), καθώς με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, επιδιώκεται η ανάπτυξη αυτόνομης 
προσωπικότητας, η απόκτηση έγκυρης γνώσης και η προετοιμασία του μαθητή για τη ζωή, 
οικοδομείται νέα γνώση και διαμορφώνεται δημοκρατική συνείδηση. (Κυριακίδης, 2006, αναφορά 
σε Βόρβη & Δανιηλίδου, 2014). 

2.3. Ο ρόλος των ξένων γλωσσών στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
Η δεξιότητα κριτικής σκέψης δεν αναπτύσσεται αυθόρμητα, αλλά θεωρείται δεξιότητα που 

μπορεί να διδαχθεί  (“learnable skill”) (Bean, 1996, αναφορά σε Tsiplakides, 2011). Οι γλωσσικές 
τάξεις, και ειδικότερα οι ξενόγλωσσες τάξεις, είναι ιδιαιτέρως κατάλληλες για τη διδασκαλία της 
κριτικής σκέψης χάρη στον πλούτο και την πληθώρα υλικών και διαδραστικών προσεγγίσεων που 
υιοθετούν (Üstünlüoğlu, 2004; Shirkhani & Fahim, 2011). Σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα 
Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια των πολυγραμματισμών και 
στις δεξιότητες του 21ου αιώνα (μεταξύ των οποίων και η κριτική σκέψη-βλ. Πίνακα 1). Στην εποχή 
των Νέων Τεχνολογιών, της Πληροφορίας και των πολυμέσων, το ΕΠΣ-ΞΓ προωθεί συστηματικά 
την οργανική σύνδεση της ξένης γλώσσας (γλωσσομάθεια/ πολυγλωσσία) με το σύνολο των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρησιμοποιεί κανείς, προκειμένου να δρα και να επικοινωνεί 
αποτελεσματικά σε σύγχρονα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Τίθεται το πλαίσιο, ώστε οι μαθητές να 
μην μαθαίνουν τη γλώσσα ως ένα στατικό προϊόν που κατασκευάζεται πάνω σε δεδομένους 
γραμματικοσυντακτικούς κανόνες, αλλά ως ένα δυναμικό σημειωτικό σύστημα που η 
αποτελεσματική του χρήση προϋποθέτει προσαρμογή στις περιστάσεις επικοινωνίας 
(Χατζηασαββίδης, 2003, σ. 408). Επομένως, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης παράλληλα με την  
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ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων 
σπουδών των ξένων γλωσσών (Sieglová, 2017). 

Ουσιαστικά, μιλάμε για μια ποιοτική διδασκαλία που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
όπως η κριτική σκέψη, η αυτονομία, η αυτό-αξιολόγηση. Στη γλωσσική διδασκαλία, η κριτική σκέψη 
περιλαμβάνει λογική κρίση, λογική συλλογιστική, αναλύσεις, αξιολόγηση επιχειρημάτων, εξαγωγή 
συμπερασμάτων (Floyd, 2011), αλλά και λήψη αποφάσεων σε πραγματικές περιστάσεις 
επικοινωνίας. Ο μαθητής πρέπει να εκπαιδευτεί στο να γίνει κριτικός αναλυτής. Να κατανοεί ότι δεν 
υπάρχει μία και μόνη αλήθεια. Να αναγνωρίζει την οπτική των διάφορων χαρακτήρων και το πώς 
αυτή η οπτική επηρεάζεται από την ηλικία, το φύλο και τις εμπειρίες. Να κατανοεί ότι ο δημιουργός 
του όποιου κειμένου χρησιμοποιεί τη γλώσσα ή/ και τις εικόνες για να περάσει το μήνυμα του και 
ότι χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη γλώσσα και τις συγκεκριμένες εικόνες για να πετύχει ορισμένο 
σκοπό. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους μαθητές να κάνουν προβλέψεις, να 
αναπτύσσουν αναλογίες μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις (Westby, 2010), να θέτουν ερωτήματα, να 
λύνουν προβλήματα, να κατασκευάζουν νέα γνώση και να αποδομούν την ήδη αποκτηθείσα 
σκεπτόμενοι αποτελεσματικά και με ανοιχτό νου (Rana, 2011). 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να προάγουν την κριτική σκέψη θα πρέπει να παρατηρούν πώς 
οι μαθητές παράγουν γνώση, παρά πώς την ανα-παράγουν (Üstünlüoğlu, 2004). Η κριτική σκέψη 
μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από την αυτεπίγνωση των μαθητών, δηλαδή την κατανόηση και 
αναγνώριση των αντιλήψεων τους (και το πώς αυτές διαφέρουν από των άλλων), των εικασιών και 
προκαταλήψεων τους , καθώς και των αξιών τους, ώστε να «σπάσουν» παλιές συνήθειες και να 
δημιουργήσουν νέα μοτίβα, σκεπτόμενοι δημιουργικά και κριτικά. Παράδειγμα τέτοιας 
δραστηριότητας θα μπορούσε να αποτελέσει η χρήση των optical illusions στην τάξη, η οποία πέρα 
από την εξάσκηση του λεξιλογίου και της γραμματικής και  την έκφραση γνώμης, θα μπορούσε να 
διδάξει στους μαθητές διαφορετικούς τρόπους να βλέπεις το ίδιο πράγμα και να τους βοηθήσει να 
καταλάβουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν τα ίδια πράγματα με διαφορετικούς τρόπους 
(Üstünlüoğlu, ο.π.).  

Επιπλέον, μια σειρά τεχνικών , όπως debates, ανάλυση μέσων ενημέρωσης (media analysis), 
επίλυση προβλημάτων (problem-solving tasks), αυτό-αξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση είναι 
πιθανόν να προωθήσουν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην (ξενόγλωσση) τάξη (Rezaei & 
Derakhshan, 2011). Άλλες τεχνικές που θεωρούνται κατάλληλες για τον σκοπό αυτό είναι η 
συζήτηση/διάλογος, το παιχνίδι ρόλων-δραματοποίηση, η προσομοίωση, ο καταιγισμός ιδεών 
(brainstorming), η διδακτική αξιοποίηση της εικόνας, η ενσωμάτωση στοιχείων της σύγχρονης ζωής, 
η χρήση των Νέων Τεχνολογιών ως δυναμικών εργαλείων μάθησης, η εκπαιδευτική επίσκεψη, η 
συνέντευξη (Μαυρίκης, 2007).  Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι δραστηριότητες που 
δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με το κείμενο (π.χ. διαγράμματα, 
συμπλήρωση πινάκων) και εκείνες  που επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράσουν τη γνώμη τους για 
το κείμενο και να την συζητήσουν με τους άλλους μαθητές (Correia, 2006). Καθώς κομμάτι της 
κριτικής σκέψης είναι η ικανότητα να βλέπει κανείς και τις δυο πλευρές ενός θέματος , οι μαθητές 
πρέπει να εκπαιδευτούν να λειτουργούν συνεργατικά όσο πιο συχνά γίνεται (Paul, 1992), έτσι ώστε 
να  αυξηθεί η ευαισθησία τους στη γνώμη των άλλων (Elbow, 1986 αναφορά σε Tsiplakides, 2011). 
Η εργασία σε ζεύγη όπου οι μαθητές επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά του ίδιου θέματος εξυπηρετεί 
τον ίδιο σκοπό. 

Τέλος, ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με ποικιλία ερωτήσεων, τόσο με ερωτήσεις 
ανάκλησης, κατανόησης, εφαρμογής όσο και με ερωτήσεις υψηλού επιπέδου όπως οι ερωτήσεις 
ανάλυσης (π.χ. Γιατί ο συγγραφέας επέλεξε να αναφερθεί σε αυτό το θέμα και όχι σε κάποιο άλλο; , 
Ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του συγγραφέα;, εκδηλώνει ο συγγραφέας κάποιου είδους 
προκατάληψη;) , σύνθεσης, αξιολόγησης (π.χ. Is it logical or illogical…/ What are the advantages or 
disadvantages…) υπόθεσης (π.χ.What will happen if… ), είτε είναι κλειστού τύπου είτε κυρίως 
ανοιχτού, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αποκλίνουσας σκέψης, όταν είναι κατάλληλα 
διατυπωμένες , κινητοποιούν ευρύ φάσμα νοητικών λειτουργιών και απευθύνονται σε διάφορες 
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διαστάσεις της σκέψης (Βόρβη & Δανιηλίδου, 2014; Paul, 1992; Hughes & Dummet, 2020; 
Üstünlüoğlu, 2004 ).   

Συνολικά, τέτοιου είδους τεχνικές οδηγούν τους μαθητές σε κριτική αντιμετώπιση των 
πληροφοριών, ενώ αναπτύσσουν την ικανότητα τους να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ζωής τους με 
τρόπο αυτόνομο και υπεύθυνο. Ο συνδυασμός διάφορων τεχνικών υπηρετεί τις εκάστοτε διδακτικές 
ανάγκες και ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης, ενώ αποφεύγεται η μονοτονία 
κατά τη διδακτική διαδικασία (Βόρβη & Δανιηλίδου, 2014, σ.106). 

3. Συμπεράσματα 
«Οι διαφορές γλώσσας, λόγου και επιπέδων λόγου είναι δείκτες των διαφορών των κόσμων 

ζωής. Καθώς οι κόσμοι ζωής αποκλίνουν όλο και περισσότερο και τα όρια τους γίνονται όλο και πιο 
θολά, κεντρική πραγματικότητα της γλώσσας γίνεται η πολλαπλότητα των νοημάτων και η διαρκής 
τους διάτμηση. Όπως ακριβώς υπάρχουν πολλαπλά στρώματα στην ταυτότητα του καθενός, έτσι 
υπάρχουν και πολλαπλοί λόγοι περί ταυτότητας και πολλαπλοί λόγοι περί αναγνώρισης που πρέπει 
να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Πρέπει να διαθέτουμε ικανότητα στη διαπραγμάτευση 
αυτών των πολλών κόσμων ζωής- μέσα στους οποίους κατοικεί ο καθένας μας και τους συναντούμε  
στην καθημερινότητά μας» (Kalatzis & Cope, 1999:686 αναφορά σε Χατζησαββίδης, 2003, σ. 409). 

 

Πίνακας 1. Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα (Chalkiadaki, 2018) 

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα 
Ατομικές δεξιότητες 
 

Κοινωνικές δεξιότητες 
 

Γνώση & πληροφορία 
 

Ψηφιακός 
γραμματισμός 
 

αυτονομία, 
(αυτοδιαχείριση, αυτό-
οργάνωση, 
αυτορρύθμιση,  
αναστοχασμός, 
ανεξάρτητη σκέψη, 
συναισθηματική 
νοημοσύνη)  
δημιουργικότητα 
(περιέργεια, φαντασία, 
καινοτομία)  
Επίλυση προβλημάτων, 
κριτική σκέψη (σε 
αυθεντικά μαθησιακά 
περιβάλλοντα, 
αναλυτική σκέψη, 
ανάλυση & 
αξιολόγηση στοιχείων, 
, ισχυρή συλλογιστική)  
Παρουσία σε 
παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία 
(προσαρμοστικότητα, 
ευελιξία, ανάληψη 
ρίσκου) 

Επικοινωνία- 
συνεργασία 
(προφορική και γραπτή 
επικοινωνία τόσο στη 
μητρική γλώσσα όσο 
και στις ξένες 
γλώσσες, ομαδική 
εργασία, ιδιαίτερα σε 
ετερογενή 
περιβάλλοντα, 
ευρύτητα πνεύματος, 
διαχείριση 
συγκρούσεων)  
Πολιτισμική επίγνωση, 
(εκτίμηση των αξιών 
των διάφορων 
πολιτισμών και 
οικοδόμηση 
διαπολιτισμικών 
σχέσεων)  
Ηγεσία (κίνητρα, 
ανάληψη 
πρωτοβουλιών, 
επιχειρηματικότητα) 

Μάθηση 
(αναστοχασμός, αυτό-
αξιολόγηση, 
αυτοβελτίωση, e-
learning, ανεξάρτητη 
μάθηση, οικοδόμηση 
γνώσης, κοινωνική & 
συνεργατική μάθηση)  
Διαχείριση 
πληροφορίας 
(πληροφοριακός 
γραμματισμόςανάλυση 
δεδομένων,  εφαρμογή 
της γνώσης σε νέες 
καταστάσεις, δόμηση 
νέας γνώσης) 

Αυτοπεποίθηση στη 
χρήση των ΤΠΕ, 
ανεξάρτητη χρήση 
ψηφιακών 
εργαλείων, 
διαδραστικές 
ψηφιακές 
δεξιότητες, κριτική 
χρήση ψηφιακών 
εργαλείων 
(ανάλυση, κριτική 
αξιολόγηση, 
δημιουργία), 
ικανότητα 
ανταπόκρισης στις 
ηθικές ευθύνες σε 
περίπλοκα 
περιβάλλοντα, 
συμμετοχική 
κουλτούρα στην 
τεχνολογία 
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ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ Η ΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  

 
Στεφανίδου Φανή 

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
 

Περίληψη  
Σκοπός της έρευνας είναι η προσέγγιση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών ως προς 

την μεθοδολογία αντιμετώπισης των χαρισματικών παιδιών από θεσμικούς ή μη θεσμικούς 
παράγοντες καθώς ο ρόλος τους είναι τις περισσότερες φορές καθοριστικός για την γνωστικο-
συναισθηματική εξέλιξη του «χαρισματικού μαθητή» και του κάθε μαθητή γενικότερα. 
Μεθοδολογικά oι διεργασίες έγιναν με δειγματοληψία μεταξύ δειγμάτων, μέσω της ποσοτικής και 
ποιοτικής ανάλυσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 72 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από 5 σχολεία της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως αφενός 
υπάρχουν ελάχιστοι θεσμοθετημένοι ή μη θεσμοθετημένοι φορείς για την διάγνωση και εκπαίδευση 
των χαρισματικών παιδιών και αφετέρου κρίνουν απαραίτητη την εφαρμογή ειδικής 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τεχνικών συναισθηματικής αγωγής σε ξεχωριστές εκπαιδευτικές 
δομές από αυτές της τυπικής τάξης. Συμπέρασμα: Θα μπορούσανε να υπάρξουν μελλοντικές έρευνες 
σε ευρύτερο τοπογραφικό και ποσοτικό πλαίσιο με διόρθωση των περιορισμών της μελέτης. 

 
Λέξεις κλειδιά: Χαρισματικότητα, ερευνητική εργασία, θεσμοί, εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 
Η έννοια της χαρισματικότητας αν και ολοένα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία 

χρόνια, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχουν καθοριστεί ακόμη εκείνοι οι νόμοι, θεσμοί, η 
εκπαιδευτική θεσμοθετημένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών που να μπορούσαν να ενσωματώσουν, 
να εξελίξουν και να διαχειριστούν τις ομάδες παιδιών που χαρακτηρίζονται ως «χαρισματικά». Η 
κοινή παιδαγωγική άποψη για τις ίσες ευκαιρίες που πρέπει να δίνονται στους μαθητές ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν την γνωστικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη, μαθαίνοντας με το 
δικό τους ρυθμό-τρόπο συνδέοντας την μάθηση με τον πραγματικό κόσμο οδήγησε στη δημιουργία 
θεσμών και εκπαιδευτικών αναλυτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες του 
κάθε μαθητή και στο εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσής του. Ποιοι όμως είναι οι θεσμικοί ή 
μη-θεσμικοί φορείς  που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα χαρισματικό παιδί ; Και πώς οι 
εκπαιδευτικοί, εκτός από το να εκτιμούν και να θαυμάζουν τον εξαιρετικά ευφυή μαθητή, έχουν την 
κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και τα εφόδια να αναγνωρίσουν τη χαρισματικότητά του, να 
εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα, μεθόδους και στρατηγικές, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η εξέλιξη 
της εκπαίδευσής του μέσα σε μία τάξη ηλικιακά συναφούς πληθυσμού στην Ελλάδα;  

Στην παρούσα ερευνητική εργασία γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης των απόψεων και 
στάσεων των εκπαιδευτικών ως προς τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα καθώς ο ρόλος τους είναι 
τις περισσότερες φορές καθοριστικός για την γνωστικοσυναισθηματική εξέλιξη του «χαρισματικού 
μαθητή». Όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα 
με τους Tourngeau et al., (2000) οι απόψεις των εκπαιδευτικών επιδρούν σημαντικά στην ενεργή 
δράση τους μέσα στην τάξη καθώς και στον τρόπο που επιλέγουν να δράσουν. 
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2. Μέθοδος της έρευνας 

2.1. Ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών 
Έρευνες κατέδειξαν πως η εκδήλωση της εκ γενετής προδιάθεσης της χαρισματικότητας 

αναδεικνύεται όταν και εφόσον υπάρξει στο περιβάλλον του ατόμου το ερέθισμα της συγκεκριμένης 
περιοχής που την δραστηριοποιεί και μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανά 
περίπτωση, ως γενική ή ειδική ικανότητα (Ματσαγγούρας, 2008; Renzulli, 1998; Winner, 1996). 
Έτσι, για να γίνει ευδιάκριτο το «χάρισμα» θα πρέπει να προηγηθεί η πρόκληση από το διδακτικό 
υλικό που θα το απελευθερώσει (Winner, 1996).  

Ενώ στην Αγγλία η εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών ξεκινά από το 1944, στην Αυστρία 
οι χαρισματικοί μαθητές από το 1970 θεσμοθετημένα μεταπηδούν τις τάξεις (Weilguny at al., 2013), 
στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι φορείς, δομές και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για 
την εκπαίδευση των παιδιών αυτών πέρα από την τάξη τυπικής ανάπτυξης (Κανατσούλη & 
Πατσιάδου, 2019). Η αναφορά στον όρο «χαρισματικά» παιδιά γίνεται πρώτη φορά tο 2003 στον 
Ν.3194/2003 (Φεκ267τ.Α’) ως προσθήκη του υπάρχοντος Ν. 2817/2000 (παρ.2) στο οποίο «Ειδικής 
εκπαιδευτικής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και 
ταλέντα». 

Μόλις το 2003 ιδρύεται η «Ελληνική Εταιρεία για την προαγωγή της εκπαίδευσης 
Δημιουργικών/Χαρισματικών/Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων έχοντας ως στόχο αφενός να 
ευαισθητοποιήσουν εκπαιδευτικούς και γονείς και αφετέρου να διερευνήσουν το συγκεκριμένο θέμα 
(Ματσαγγούρας, 2008) και παράλληλα ιδρύεται ο σύλλογος γονέων χαρισματικών παιδιών στα 
Ιωάννινα . Tο 2004 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκδίδει τον «Οδηγό για Μαθητές με Ιδιαίτερες 
Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα» (Λόξα, 2004). Η Mensa αν και διεθνής οργανισμός μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σημαντικό ρόλος στην εξέλιξη των χαρισματικών παιδιών μέχρι το 
1986 που αναγνωρίζεται από την Διεθνή MENSA ως Emerging National Mensa δεν είχε νομική 
υπόσταση στο παράρτημα της στην Ελλάδα (https://www.mensa.org.gr/mensa/history). 
Παρατηρούμε πως στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία όσον αφορά την κατηγορία των 
χαρισματικών μαθητών, δεν υπάρχουν ανάλογοι πόροι στην εκπαίδευση για την εξέλιξή τους, ενώ 
παράλληλα η έλλειψη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών οδηγούν στο εκπαιδευτικό «κενό» που 
αντιμετωπίζουν τα χαρισματικά παιδιά και οι οικογένειές τους (Zbainos, D., & Kyritsi, A., 2013) 

Τα αποτελέσματα έρευνας για τις απόψεις εκπαιδευτικών όσον αφορά την εκπαίδευση των 
ιδίων και των χαρισματικών μαθητών τους ανέδειξαν την ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων-προγραμμάτων και την εκπαίδευση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ρίζος, 2011). Αντίστοιχη έρευνα διερεύνησης του κατά πόσο μπορεί η 
διαφορετικότητα ενός χαρισματικού παιδιού να επηρεάσει τη συναισθηματική του ανάπτυξη εξαιτίας 
συναισθηματικών παραγόντων και ως προς τα ποια είναι τα βασικότερα ζητήματα και προβλήματα 
στην κοινωνικοποίηση και στη συναισθηματική προσαρμογή του κατέληξε στα εξής συμπεράσματα 
(Παπαδημητρίου & Παπαγιάννη, 2019): 

 Αν και από τη φύση τους οι χαρισματικοί μαθητές έχουν την δημιουργικότητα μέσα τους 
επειδή η ‘διδακτέα ύλη’ συχνά δεν τους προκαλεί ενδιαφέρον έχουν χαμηλούς βαθμούς στο 
σχολείο. 

 Οι πιθανότητες να αναγνωριστεί το ειδικό ταλέντο των χαρισματικών μαθητών περιορίζονται 
εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών οικογενειακής ή σχολικής κοινωνικοποίησής τους (Heller, 
2004) φτάνοντας ακόμη και στο σημείο της ταμπέλας του «προβληματικού» παιδιού. 

 Η συναισθηματική νοημοσύνη και η αυτό-εικόνα των «χαρισματικών» παιδιών δεν είναι 
πάντα συμβατή με τις πνευματικές τους ικανότητες αφενός γιατί αυτές γίνονται η αιτία να 
βιώνουν συχνά την αποξένωση και το άγχος (Neihart, 1999) και αφετέρου η σχέση 
τελειότητας, υψηλών στόχων και πιθανής αποτυχίας αρκετά συχνά οδηγεί στο συναίσθημα 
της ματαίωσης. 
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2.2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 
Στην παρούσα ερευνητική εργασία οι στόχοι που τέθηκαν διατυπώνονται ως ακολούθως: 

 Να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι θεσμικοί φορείς ή μη-θεσμικοί φορείς που θα μπορούσαν να 
υποστηρίξουν ένα χαρισματικό παιδί. 

 Εάν οι εκπαιδευτικοί έχουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και τα εφόδια να 
αναγνωρίσουν τη χαρισματικότητά ενός μαθητή έτσι ώστε να εφαρμόσουν ειδικά 
προγράμματα, μεθόδους και στρατηγικές. 

 Εάν μπορεί να γίνει εφικτή η εξέλιξη της εκπαίδευσής του «χαρισματικού» μαθητή μέσα σε 
μία τάξη ηλικιακά συναφούς πληθυσμού στην Ελλάδα. 

 2.3. Ερευνητικός σχεδιασμός 
Ο ερευνητικός σχεδιασμός και εκτέλεση έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «Μεθοδολογία 

Εκπαιδευτικής Έρευνας». Η διάρκεια της έρευνας ήταν δύο μήνες (Οκτώβριο - Νοέμβριο). Ο 
σχεδιασμός, η ανάλυση και η καταγραφή των αποτελεσμάτων έγινε στην πόλη των Ιωαννίνων ενώ 
για την συλλογή των δεδομένων η ερευνήτρια πήγε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 
ερευνητικό σχεδιασμό δειγμάτων μελέτης μέσω του σταθερού ερωτηματολογίου που διήρκησε 10 
λεπτά. 

Αρχικά μελετήθηκε η σχετική με το θέμα της έρευνας βιβλιογραφία μέσω του Google scholar. 
Σχεδιάστηκε το Έντυπο Αρχικής Ενημέρωσης Υποψήφιου Συμμετέχοντα και το ερωτηματολόγιο 
κλειστού τύπου όπου ορίστηκαν οι υποκατηγορίες του φύλου (άρρεν, θήλυ), η ηλικία, η ακαδημαϊκή 
μόρφωση, η επαγγελματική εμπειρία, ο μέγιστος αριθμός παιδιών στην τάξη, ο φορέας ελέγχου της 
εκπαιδευτικής βαθμίδας και η γεωγραφική του θέση.  

Εν συνεχεία επιλέχθηκε ερωτηματολόγιο συλλογής πληροφοριών - το οποίο διαμορφώθηκε 
βιβλιογραφικά με βάση αντίστοιχα ερωτηματολόγια των Epstein και Salinas (1993) και  Carey at al. 
(1998) - κλειστού τύπου, 5 επιλογών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απαντούσαν σε πενταβάθμια 
κλίμακα τύπου  Likert, προκειμένου να συλλεχθεί η ποσοτική αποτίμηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών: 

1. Εάν γνωρίζουν ποιοι είναι οι θεσμικοί φορείς  που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα 
χαρισματικό παιδί.  

2. Εάν είναι εφικτή η εξέλιξη της εκπαίδευσής του «χαρισματικού» μαθητή μέσα σε μία τάξη 
ηλικιακά συναφούς πληθυσμού στην Ελλάδα. 

3. Για την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και εφόδια που έχουν στο να αναγνωρίσουν τη 
χαρισματικότητα ενός μαθητή έτσι ώστε να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα, μεθόδους και 
στρατηγικές. 

 Ακολουθούσαν οι 3 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου προκειμένου να διαπιστωθεί: 
1. Ποιοι είναι οι τρόποι που μπορεί να βοηθήσουν ένα χαρισματικό μαθητή.  
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν εφαρμόζονται προσωπικές πρακτικές και προγράμματα για τους 

χαρισματικούς μαθητές.  
3. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν ή αποτρέπουν τη διάγνωση, εκπαίδευση και εξέλιξη 

των χαρισματικών μαθητών στην Ελλάδα. 
Όλα τα παραπάνω σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 

και ηθικής (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Το σύνολο φυλλαδίων που μοιράστηκαν στον κάθε 
συμμετέχοντα ήταν 4, με χρονικό όριο περίπου 10 λεπτά όπου η ερευνήτρια ανέμενε εκτός αίθουσας 
ή στο διάδρομο όταν επρόκειτο για διάστημα διαλλείματος προκειμένου να μην ενοχληθεί η  
εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Έπειτα επιλέχθηκε η μέθοδος ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων και το πρόγραμμα 
excel προκειμένου να τοποθετηθούν πρωτογενή ακατέργαστα δεδομένα συλλογής  για παραγοντική 
ανάλυση.  

2.4. Συμμετέχοντες.  
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί προέκυψαν από 5 δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Αποτελούνταν από 72 συμμετέχοντες 
εκ των οποίων 4 νηπιαγωγοί, 23 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 20 εκπαιδευτικοί 
δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 25 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
επαγγελματικού λυκείου, που υποβλήθηκαν σε διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου βάσει 
του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Η συλλογή  των δεδομένων έγινε με συνδιασμό των μεθόδων 
του «βολικού» δείγματος και της «χιονοστιβάδας». 

Η επιλογή των σχολείων έγινε με γνώμονα την γνωριμία της φοιτήτριας με τους διευθυντές και 
αρκετούς από τους συμμετέχοντες των συγκεκριμένων σχολείων καθώς και η ίδια είχε φοιτήσει στις 
συγκεκριμένες δομές τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτή την επιλογή: 

1. Έγινε άμεσα η πρόσβαση στους χώρους των σχολείων και στη συλλογή δεδομένων 
2. Οι συμμετέχοντες έχοντας ένα γνώριμο πρόσωπο απαντούσαν άμεσα, αβίαστα και  χωρίς 

πιθανό άγχος ή τυχαίες επιλογές απαντήσεων. 
3. Ήταν πιο εύκολη η οποιαδήποτε πιθανή διευκρίνιση.  

2.5.  Εργαλεία 
Στην έρευνα αρχικά μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία μέσω του Google Scholar. Η 

εκτύπωση των ερωτηματολογίων έγινε μέσω του εκτυπωτή Epson L382 Series. Για την επεξεργασία 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα excel. Για την συγγραφή εργασίας 
χρησιμοποιήθηκε το  Microsoft Word.  

2.6. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου.  
Σχεδιάστηκε το Έντυπο Αρχικής Ενημέρωσης Υποψήφιου Συμμετέχοντα , η φόρμα  

Descriptive statistics (Trochim,2006) (Εικόνα 1) στο οποίο αναφερόταν αναλυτικά ο τίτλος,οι λόγοι 
και οι σκοποί της έρευνας, οι κώδικες ηθικής και δεοντολογίας και τα στοιχεία της ερευνήτριας για 
οποιαδήποτε μετέπειτα απορία για τη διεξαγωγή ή τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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Εικόνα 1:Έντυπο αρχικής ενημέρωσης  

 

 
Το ερωτηματολόγιο περιείχε τις εξής τρεις ενότητες :  
Α Ενότητα: Δημογραφικά στοιχεία (Εικόνα 2). 
Στη συγκεκριμένη ενότητα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν στη φόρμα 

Descriptive statistics (Trochim, 2006) υπό μορφή ανωνυμίας βασικά περιγραφικά στοιχεία φύλου 
(άρρεν, θήλυ), ηλικίας, ακαδημαϊκής μόρφωσης, επαγγελματικής εμπειρίας, μέγιστο αριθμό παιδιών 
στην τάξη, αναλογία παιδιών-παιδαγωγών, ηλικιακές ομάδες μαθητών, φορέας ελέγχου του 
νηπιαγωγείου καθώς και γεωγραφική θέση. Η συγκεκριμένη φόρμα επιλέχθηκε προκειμένου μέσω 



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

695 

διαφορετικών μεθόδων να οδηγήσουν στην  οργάνωση, ταξινόμηση, σύμπτυξη και παρουσίαση 
ποσοτικών δεδομένων (Γεωργούσης 1991:1; Τσάντας κ.ά. 1999: κεφ. 2, 3) 

 
Εικόνα 2:Δημογραφικά στοιχεία συμμετέχοντα  

 
Β Ενότητα:  
Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε οχτώ (8) ερωτήσεις κλειστού τύπου 

στο οποίο οι συμμετέχοντες απαντούσαν βάσει της πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert (Εικόνα 3).  

 
Εικόνα 3: Ερωτηματολόγιο βασισμένο στην πενταβάθμια κλίματα τύπου Likert   

 
Τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί α) εάν οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν ποιοι είναι οι θεσμικοί φορείς  που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα χαρισματικό παιδί, 
β) εάν είναι εφικτή η εξέλιξη της εκπαίδευσής του «χαρισματικού» μαθητή μέσα σε τάξη ηλικιακά 
συναφούς πληθυσμού στην Ελλάδα και γ) για την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και εφόδια 
που έχουν να αναγνωρίσουν τη χαρισματικότητα ενός μαθητή έτσι ώστε να εφαρμόσουν ειδικά 
προγράμματα, μεθόδους και στρατηγικές. 

Γ Ενότητα:  
Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου τριών ερωτήσεων με προσχεδιασμένα 

ερωτήματα και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου για τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις είτε 
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σχετικά με το ερωτηματολόγιο είτε σχετικά με το θέμα «Τα χαρισματικά παιδιά στην Ελλάδα» 
(Εικόνα 4). 

 

 
Εικόνα 4: Ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου   

 
Το εγχείρημα της μελέτης έγινε έπειτα από μελέτη βιβλιογραφικών αναφορών γνωρίζοντας ότι 

ερωτήσεις που επιλέχθηκαν είναι δυνατόν να δώσουν ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα στα αρχικά 
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. 

2.7. Διαδικασία 
Κατασκευάστηκαν και φωτοτυπήθηκαν το έντυπο αρχικής ενημέρωσης, το ερωτηματολόγιο 

δημογραφικών στοιχείων και το ανοιχτού-κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τους 
πρέποντες κανόνες δεοντολογίας και ηθικής.  Εν συνεχεία έγινε η επίσκεψη σε 5 σχολεία 
πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και αφού 
προηγήθηκε ο χαιρετισμός και οι απαραίτητες συστάσεις ξεκίνησε η διαδικασία. Αρχικά υπήρξε 
ενημέρωση για το πρωτόκολλο της μελέτης, το σκοπό, το περιεχόμενο  και τα δικαιώματα των 
συμμετεχόντων ως προς την απόσυρσή τους οποιαδήποτε στιγμή. Πιο αναλυτικά εξηγήθηκε βάσει 
κανόνων δεοντολογίας και ηθικής που διέπουν την εν λόγω έρευνα, τα δικαιώματα τους ως προς την 
απόσυρσή τους σε οποιαδήποτε στιγμή της διεξαγωγής της έρευνας χωρίς λόγο και αιτία ή επεξήγηση 
καθώς και καταστροφής ενώπιων τους, του ερωτηματολογίου που συμπληρώνανε. 

 Έπειτα μοιράστηκαν τα 4 φυλλάδια και μέσω της διαδικασίας συμπλήρωσης που διήρκησε 10 
λεπτά, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν όσα περισσότερα στοιχεία των ερωτηματολογίων 
μπορούσαν. Εν συνεχεία έγινε συλλογή των δεδομένων δόθηκαν οι προφορικές ευχαριστίες στους 
συμμετέχοντες/εκπαιδευτικούς και ακολούθησε αποχώρηση της ερευνήτριας με μετάβαση στην 
πόλη των Ιωαννίνων για την επεξεργασία του υλικού. 

Κατά το επόμενο στάδιο έγινε η επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 
excel των windows στο οποίο ταξινομήθηκαν ανά κατηγορία τα δεδομένα. Εξηγήθηκαν, αναλύθηκαν 
και καταγράφηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν ως προς τον κάθε τομέα των ερωτήσεων των 
συμμετεχόντων προκειμένου να επαληθευτούν οι υποθέσεις του ερευνητικού θέματος.  

3. Αποτελέσματα της έρευνας 
Τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετοχόντων 

έδειξαν πως : 
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Απαρτιζόταν από 41 γυναίκες και  31 άντρες. 
Ηλικιακά 19 εκπαιδευτικοί ανήκαν στο ηλικιακό φάσμα 20-35,  35 εκπαιδευτικοί ανήκαν στο 

ηλικιακό φάσμα των 35-45 και 18 εκπαιδευτικοί ανήκαν στο ηλικιακό φάσμα των 46 και άνω.  
Στο επίπεδο μόρφωσης 55 εκπαιδευτικοί είχαν πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, 18 είχαν μεταπτυχιακό και 5 

εκπαιδευτικοί είχαν μεταπτυχιακό  
Οι περισσότεροι είχαν περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας. 
Στην ερώτηση του μέγιστου αριθμού παιδιών στην τάξη κανένας εκπαιδευτικός δεν είχε 

λιγότερους από 10 μαθητές ενώ οι περισσότεροι είχαν από 11-20 μαθητές ανά τάξη.  
Στην ερώτηση που αναφερόταν στο φορέα ελέγχου οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανήκαν στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  
Στην ερώτηση της γεωγραφικής θέσης όλα τα σχολεία ανήκαν στον αστικό ιστό  
 
Σε σχέση με την αποτίμηση απόψεων των εκπαιδευτικών (Εικόνα 5): 
 

  
Εικόνα 5: Καταγραφή αποτελεσμάτων κλειστού τύπου ερωτήσεων  

Στην ερώτηση 1 «Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτική σας πορείας έχετε αναγνωρίσει κάποιον 
χαρισματικό μαθητή;», 65 εκπαιδευτικοί επέλεξαν το «ποτέ», 5 το «σπάνια», 2 «μερικές φορές», ενώ 
κανένας εκπαιδευτικός δεν επέλεξε το «συχνά» ή το «σε μεγάλο βαθμό» 

Στην ερώτηση 2 «Διδάξατε ‘χαρισματικό’ μαθητή σε τάξη τυπικής εκπαίδευσης;», 69 
εκπαιδευτικοί επέλεξαν το «ποτέ», 2 το «σπάνια», και 1 το «μερικές φορές», ενώ κανένας 
εκπαιδευτικός δεν επέλεξε το «συχνά» ή το «σε μεγάλο βαθμό». 

Στην τρίτη ερώτηση «Ενημερώνεστε μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων κτλ για 
τον τρόπο διάγνωσης και εκπαίδευσης ενός χαρισματικού μαθητή;», 60 εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 
«ποτέ», 5 εκπαιδευτικοί το «σπάνια», 5 εκπαιδευτικοί το «μερικές φορές», 2 το «συχνά», ενώ 
κανένας εκπαιδευτικός δεν επέλεξε το «σε μεγάλο βαθμό». 

Στην τέταρτη ερώτηση «Έχετε σχεδιάσει προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης για 
χαρισματικούς μαθητές;» 65 εκπαιδευτικοί επέλεξαν το «ποτέ», 5 εκπαιδευτικοί το «σπάνια» και 2 
το μερικές φορές, ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν επέλεξε το «συχνά» ή το «σε μεγάλο βαθμό». 

Στην πέμπτη ερώτηση «Πιστεύετε ότι χρειάζεστε επιπλέον επιμόρφωση για τον τρόπο 
διάγνωσης, αναγνώρισης και εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών;», δύο εκπαιδευτικοί επέλεξαν 
το «μερικές φορές», 2 το συχνά, 68 σε μεγάλο βαθμό ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν επέλεξε το 
«ποτέ» και το «σπάνια». 

Στην ερώτηση 6 «Έτυχε να γνωρίσετε, να επικοινωνήσετε ή να επισκεφτείτε κάποιον θεσμικό 
ή μη θεσμικό φορέα που αναφέρεται στους χαρισματικούς μαθητές;», 70 εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 
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«ποτέ», ένας εκπαιδευτικός επέλεξε το «σπάνια» και ένας «το μερικές φορές», ενώ κανένας 
εκπαιδευτικός δεν επέλεξε το «συχνά» ή το «σε μεγάλο βαθμό» 

Στην 7η ερώτηση «Πιστεύετε ότι οι χαρισματικοί μαθητές χρειάζονται επιπλέον εκπαίδευση 
και σε ποια συχνότητα;», ένας εκπαιδευτικός επέλεξε το «μερικές φορές», 3 το «συχνά», 68 το «σε 
μεγάλο βαθμό», ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν επέλεξε το «ποτέ» και το «σπάνια». 

Στην ερώτηση 8 «Πιστεύετε πως είναι εφικτή η εξέλιξη της εκπαίδευσής του «χαρισματικού» 
μαθητή μέσα σε μία τάξη ηλικιακά συναφούς πληθυσμού στην Ελλάδα;» 65 εκπαιδευτικοί επέλεξαν 
το «ποτέ», 6 το «σπάνια», ένας το «μερικές φορές» ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν επέλεξε το 
«συχνά» ή το «σε μεγάλο βαθμό» 

 
Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου υπήρξαν απαντήσεις σε 26 ερωτηματολόγια (περίπου το 37%) 

στα οποία : 
Όσον αφορά την ερώτηση ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι τρόποι που μπορεί να βοηθήσουν ένα 

χαρισματικό μαθητή υπήρξαν κοινές απαντήσεις που αναφέρονταν στη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία, στη δημιουργία ειδικών δομών για την κατηγορία των «χαρισματικών» παιδιών, στη 
δημιουργία παράλληλης εκπαίδευσης εντός της τυπικής τάξης. Δειγματοληπτικά οι απαντήσεις ήταν 
μονολεκτικές χωρίς δικαιολόγηση. 

Στην δεύτερη ερώτηση «Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι που δεν εφαρμόζονται προσωπικές 
πρακτικές και προγράμματα για τους χαρισματικούς μαθητές;» υπήρξε κοινή αποδοχή πως οι λόγοι 
κυρίως είναι οικονομικοί (παροχές για την παιδεία), έλλειψη χρημάτων και χρόνου για προσωπική 
επιπλέον μόρφωση και η έλλειψη  γνώσεων από τη μεριά των εκπαιδευτικών. Στο τμήμα των 
παρατηρήσεων- προτάσεων μάλιστα όσον αφορά την συγκεκριμένη ερώτηση προτάθηκε η 
δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς «εξειδικευμένης μόρφωσης» όπως τα 
αντίστοιχα «της ειδικής αγωγής» και της «διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» καθώς και η δημιουργία 
ξεχωριστών προσλήψεων.  

Στην τρίτη ερώτηση ανοιχτού τύπου «Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που επιδρούν ή 
αποτρέπουν τη διάγνωση, εκπαίδευση και εξέλιξη των χαρισματικών μαθητών στην Ελλάδα;» 
τονίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς πως σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια, η 
εμπειρία και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για το συγκεκριμένο θέμα καθώς και το οικονομικό 
αφού για τους περισσότερους θεσμοθετημένους φορείς χρειάζονται χρήματα. 

4. Συμπεράσματα 
Σκοπός της ως άνω έρευνας ήταν η προσέγγιση των απόψεων και στάσεων εκπαιδευτικών ως 

προς την μεθοδολογία αντιμετώπισης χαρισματικών παιδιών από θεσμικούς ή μη θεσμικούς 
παράγοντες καθώς ο ρόλος τους είναι τις περισσότερες φορές καθοριστικός για την γνωστικο-
συναισθηματική εξέλιξη του «χαρισματικού μαθητή» και του κάθε μαθητή γενικότερα. Έγινε 
προσπάθεια να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι θεσμικοί φορείς  που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα 
χαρισματικό παιδί, εάν οι εκπαιδευτικοί έχουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και τα 
εφόδια να αναγνωρίσουν τη χαρισματικότητά ενός μαθητή έτσι ώστε να εφαρμόσουν ειδικά 
προγράμματα, μεθόδους και στρατηγικές και εάν μπορεί να γίνει εφικτή η εξέλιξη της εκπαίδευσής 
του «χαρισματικού» μαθητή μέσα σε μία τάξη ηλικιακά συναφούς πληθυσμού στην Ελλάδα. 

Στον συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα, χρησιμοποιώντας την ποσοτική ανάλυση,  περιγραφική 
στατιστική δείγματος μελέτης, μετρήσεων στην στατιστική συμπερασματολογία μέσω των οποίων 
μπορεί να επιτευχθεί η παρουσίαση ενός φαινομένου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως αφενός 
υπάρχουν ελάχιστοι θεσμοθετημένοι ή μη θεσμοθετημένοι φορείς για την διάγνωση και εκπαίδευση 
των χαρισματικών παιδιών και αφετέρου οι εκπαιδευτικοί κρίνουν απαραίτητη την εφαρμογή ειδικής 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τεχνικών συναισθηματικής αγωγής σε ξεχωριστές εκπαιδευτικές 
δομές από αυτές της τυπικής τάξης προκειμένου να ενεργοποιηθεί τόσο το συγκεκριμένο χάρισμα 
που κατέχουν όσο και το ενδιαφέρον τους για μάθηση γενικότερα. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αν και 
έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο εκπαίδεσης (με τους περισσότερους να έχουν πτυχίο και 
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μεταπτυχιακό), αρκετά χρόνια υπηρεσίας (με μέσο όρο τα 20 έτη), και σχετικά μικρό αριθμό 
μαθητών (μέσο όρο 10-11) δεν αναγνωρίζουν εύκολα τους «χαρισματικούς» μαθητές. Αυτό, όπως 
συμπεράναμε από τις απαντήσεις τους, συμβαίνει διότι παρότι διδάσκουν σε αστικές περιοχές δεν 
πρέβησαν στην απαραίτητη εξιδικευμένη εκπαίδευση καθώς αφενώς δεν υπήρχαν τα ανάλογα 
δημόσια κονδύλια για δωρεάν εκπαίδευση και αφετέρου οι ίδιοι δεν είχαν τα απαραίτητα οικονομικά 
εφόδια.  

Συμπερασματολογικά κρίναμε πως δεν θα ήταν εφικτή η εξέλιξη της εκπαίδευσης του 
«χαρισματικού» μαθητή μέσα σε μία τάξη ηλικιακά συναφούς πληθυσμού στην Ελλάδα λόγο 
έλλειψης εξιδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού,  κατάλληλων δομών και οικονομικών λόγων. 

Ωστόσο υπήρξαν αρκετοί περιορισμοί ως προς το μικρό δείγμα το οποίο δεν επαρκεί για 
γενίκευση των αποτελεσμάτων. Επίσης, περιορισμοί υπήρξαν γενικότερα και ειδικότερα ως προς την 
ποιοτική ανάλυση των ανοιχτών ερωτήσεων καθώς το ποσοστό των συμμετεχόντων που απάντησαν 
αναλυτικά ήταν μικρό, το διαθέσιμο χρόνο και τις τοπογραφικές εκτάσεις που διεξείχθει η εν λόγο 
έρευνα, όπως επίσης και την ερευνητική εμπειρία της προπτυχιακής φοιτήτριας..  

Κατά την διεξαγωγή της ερευνητικής εργασίας προέκυψαν τα ερωτήματα εάν θα έπρεπε να 
γίνονται περισσότερες μελέτες αυτού του είδους πανελλαδικής ή και παγκόσμιας κλίμακας και σε 
βάθος χρόνου, από έμπειρους επαγγελματίες ερευνητές, έτσι ώστε να καταγραφούν εγκυρότερα και 
πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.  

Αν και στην Ελλάδα κάθε χρόνο διεξάγονται μαθητικοί διαγωνισμοί σε πεδία των θετικών 
επιστημών, της λογοτεχνίας, της άθλησης και του καλλιτεχνικού τομέα δεν έχουν θεσμοθετηθεί 
ακόμη η ειδική δημόσια δωρεάν εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών σε επίπεδο «ειδικού» 
σχολείου ή παροχής επιπλέον βοήθειας στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχες με αυτές της 
«ειδικής αγωγής», των αλλοδαπών μαθητών (τάξεις υποδοχής) κα. 
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ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα 
Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας Πε30 

 
Καλαϊτζάκη Αργυρούλα 

Επίκουρη καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας 
 

Περίληψη  
Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην μετατραυματική ανάπτυξη των 

παιδιών, δηλαδή στην θετική εξέλιξή τους σε προσωπικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο μετά 
την εμπειρία τους με τραυματικά γεγονότα. Η ανάπτυξη αυτή θεωρείται ότι μπορεί να επιτευχθεί  
μέσω της χρήσης των σοβαρών ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Serious Games). Σκοπός αυτού του 
άρθρου είναι μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση να παρουσιάσει την αποτελεσματικότητα 
των σοβαρών ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως σύγχρονων εργαλείων μάθησης και προώθησης της 
Μετατραυματικής Ανάπτυξης, παιδιών σχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα 
ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας ώστε να ψηφιοποιήσουν τις παρεμβάσεις τους, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση όλων των 
μαθητών, με σύγχρονα εναλλακτικά μέσα. 

 
Λέξεις κλειδιά: Μετατραυματική ανάπτυξη, Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες, 

Τραυματικές εμπειρίες, Σοβαρά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

1. Εισαγωγή 

Κατά την πορεία προς την ενηλικίωσή τους, τα παιδιά ενδέχεται να βιώσουν ή να βρεθούν 
αντιμέτωπα με ένα σύνολο διαφορετικών αιφνίδιων, τραυματικών εμπειριών όπως είναι η απώλεια 
ενός αγαπημένου προσώπου, μία αναπάντεχη και σοβαρή ασθένεια, μια φυσική καταστροφή, ένα 
σοβαρό ατύχημα, μία τρομοκρατική ενέργεια, ο πόλεμος, η κακοποίηση ή η παραμέληση, ο βιασμός 
ή οποιαδήποτε άλλη βίαιη προσωπική επίθεση. Με βάση ερευνητικά δεδομένα κάθε χρόνο, 7.000 
έως 12.000 παιδιά βιώνουν το θάνατο ενός γονέα (Wilcox et al., 2010) και 160.000 παιδιά 
παγκοσμίως διαγιγνώσκονται με καρκίνο (Ward et al., 2014). Επίσης, πάνω από 20.000.000 παιδιά 
έχουν ήδη μετακινηθεί λόγω πολέμων (UNICEF, 2007) και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό λόγω 
σοβαρών φυσικών καταστροφών (Little, 2009). Επιπλέον, αυξημένο παρουσιάζεται το ποσοστό των 
παιδιών σε όλο τον κόσμο που έχουν βιώσει σημαντικές μορφές κακοποίησης, με τις εμπειρίες τους 
να αφορούν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής και ενδοσχολικής βίας (Chen, Astor, 2009). 

Σύμφωνα με έρευνες, οι τραυματικές εμπειρίες μπορεί να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην ψυχική υγεία των παιδιών και να οδηγήσουν στην εμφάνιση της Μετατραυματικής Διαταραχής 
του Στρες, αλλά από την άλλη μπορεί να συντελέσουν δυναμικά στην περαιτέρω ανάπτυξή τους 
(Cann et al., 2010). Όπως έλεγε και ο Νίτσε «ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό». Η ανάπτυξη 
μετά από μια τραυματική εμπειρία είναι εφικτή και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται Μετατραυματική 
Ανάπτυξη (Calhoun, Tedeschi, 2004). Οι Tedeschi & Calhoun (1996) σε αυτή τη περίπτωση 
υποστηρίζουν ότι το τραύμα λειτουργεί ως μια σεισμική δόνηση που κινητοποιεί το άτομο να 
επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν γύρω του, αναθεωρώντας τις 
δυσλειτουργικές του πεποιθήσεις. 

Σύγχρονα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην διαχείριση των αρνητικών συνεπειών της 
Μετατραυματικής Διαταραχής του Στρες σε παιδιά σχολικής ηλικίας και να προωθήσουν την 
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Μετατραυματική Ανάπτυξή τους, είναι τα σοβαρά ηλεκτρονικά παιχνίδια (Serious Games;  Kengne 
et al., 2018). Τα παιχνίδια αυτά έχουν σκοπό να μεταφέρουν σημαντικά μηνύματα, στα πλαίσια ενός 
τρισδιάστατου κόσμου όπου η μάθηση και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων επιτυγχάνεται μέσω της 
έκθεσης στην εικονική πραγματικότητα (Brezinka, Hovestadt, 2007; Santamaría et al. 2011). 

Ενώ πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με την μετατραυματική ανάπτυξη ενήλικων 
ατόμων, τα αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα σε νεαρά άτομα είναι περιορισμένα. Ωστόσο, τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος στα παιδιά (Fontana, 
Rosenheck, 1998; Kengne, 2018). Με επίκεντρο την ενδυνάμωση των μαθητών που έχουν βιώσει 
μια τραυματική εμπειρία, ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι διττός: 1) να γίνει κατανοητό ότι η 
έκθεση σε ένα τραυματικό γεγονός, μπορεί όχι μόνο να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο άτομο που 
έχει εκτεθεί σε αυτό, οδηγώντας στην εκδήλωση της Μετατραυματικής Διαταραχής του Στρες, αλλά 
από την άλλη μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξή του, δηλαδή για την 
εμφάνιση της Μετατραυματικής Ανάπτυξης. 2) να παρουσιαστεί η αποτελεσματικότητα των 
σοβαρών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ως σύγχρονων εργαλείων ψηφιακής παρέμβασης, που μπορούν 
να συμβάλλουν στην μετατραυματική ανάπτυξη των παιδιών. 

2. Οι συνέπειες της έκθεσης σε μια τραυματική εμπειρία 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Κονστρουκτιβισμού, η πραγματικότητα αποτελεί μια νοητική 

κατασκευή που περιλαμβάνει τις υποθέσεις των ανθρώπων για τον εαυτό τους και τον κόσμο 
(Neimeyer, Mahoney, 1995). Αυτός ο «υποθετικός κόσμος» που χτίζει ο άνθρωπος για να αντιληφθεί 
την πραγματικότητα του, εύκολα μπορεί να καταστραφεί τη στιγμή που θα βρεθεί αντιμέτωπος με 
μεταβατικές φάσεις που αλλάζουν τον ρόλο του στη ζωή, όπως είναι οι τραυματικές εμπειρίες (Cann 
et al., 2010). Οι εμπειρίες αυτές μπορεί να έχουν αρνητικές και θετικές συνέπειες στην ψυχική υγεία 
ενός ατόμου. Για τις αρνητικές επιπτώσεις (π.χ. συμπτώματα απόγνωσης, απόσυρσης και αδυναμίας 
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της ζωής) χρησιμοποιείται ο όρος «Διαταραχή Μετατραυματικού 
Στρες (ΔΜΣ)» (Posttraumatic Stress Disorder; American Psychiatric Association, 2013), ενώ για τις 
θετικές επιδράσεις του (δηλ. τη θετική αλλαγή στον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό 
του, τους άλλους και τη ζωή του) χρησιμοποιείται ο όρος  «Μετατραυματική Ανάπτυξη (MA)» 
(Posttraumatic Growth; Calhoun,  Tedeschi, 2004). 

Κάνοντας μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία των τελευταίων χρόνων, οι έρευνες που 
επικεντρώνονται στην Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες σε παιδιά σχολικής ηλικίας, έχουν 
εξετάσει ένα σύνολο τραυματικών εμπειριών όπως μορφές κακοποίησης (Twaite, Rodriguez-
Srednicki, 2004; Ullman, Filipas, 2005), σοβαρές ασθένειες (Currier et al., 2009; D’Ursο et al., 2017), 
ριζικές αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον όπως διαζύγιο ή απώλειες αγαπημένων προσώπων 
(Milam, Schmidt, 2018; Oginska, Bulik, 2014). Επίσης έχουν διερευνηθεί περιπτώσεις παιδιών με 
εμπειρίες πρώιμης εγκυμοσύνης (Kilmer, 2006), παιδιά θύματα φυσικών καταστροφών (Hafstad et 
al., 2010; Kilmer et al., 2014) αυτοκινητιστικών ατυχημάτων (Salter, Stallard, 2004) και 
τρομοκρατικών επιθέσεων (Gil-Rivas et al., 2007).  

Ως συνέπειες της Μετατραυμετικής Διαταραχής του Στρες εμφανίζονται δυσκολίες σε 
συμπεριφορικό, γνωστικό και σωματικό επίπεδο (Cohen et al., 2006). Τα παιδιά διακατέχονται από 
συναισθήματα θυμού, φόβου, απόγνωσης με αποτέλεσμα οι συμπεριφορές τους να χαρακτηρίζονται 
από μεγάλες εντάσεις. Σε γνωστικό επίπεδο, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, να δώσουν λύσεις 
στα προβλήματά τους και να πάρουν αποφάσεις ενώ σε σωματικό επίπεδο υποφέρουν από 
σωματικούς, μυϊκούς πόνους  και αυξημένους παλμούς (DeBellis et al., 1999). Στο DSM-5 για τη 
διάγνωση της Μετατραυματικής Διαταραχής του Στρες το άτομο πρέπει να παρουσιάζει συμπτώματα 
επαναβίωσης του τραύματος, με ενοχλητικές σκέψεις και όνειρα, να εμφανίζει συμπτώματα 
αποφυγής, προσώπων και πραγμάτων που του θυμίζουν το τραυματικό συμβάν, η σκέψη του να 
χαρακτηρίζεται από παράλογες, ενοχικές πεποιθήσεις και η συμπεριφορά του να διακρίνεται από 
συμπτώματα υπερδιέγερσης, όπως ευερέθιστες αντιδράσεις και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές 
(American Psychiatric Association, 2013).  
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Από την άλλη, σύμφωνα με τους Tedeschi και Calhoun (1996) και με άλλους ερευνητές 
(D’Ursο et al., 2017; Kilmer, 2010), το τραύμα μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για Μετατραυματική 
Ανάπτυξη. Η Μετατραυματική ανάπτυξη είναι η θετική εξέλιξη που μπορεί να παρατηρηθεί σε 
προσωπικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο μετά την εμπειρία του παιδιού με οποιοδήποτε 
τραυματικό γεγονός ζωής. Σε προσωπικό επίπεδο, τα παιδιά που έχουν επιτύχει μετατραυματική 
ανάπτυξη εμφανίζουν βελτίωση στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους, ενισχύεται η 
αυτοεκτίμησή τους, ανακαλύπτουν δυνατότητες που δεν ήξεραν ότι είχαν, ενισχύεται η υπομονή και 
η επιμονή τους για ζωή. Επίσης, σε κοινωνικό επίπεδο, αισθάνονται την ανάγκη να αλληλεπιδράσουν 
με άλλους ανθρώπους, ενδυναμώνεται το αίσθημα της ενσυναίσθησης, της συμπόνιας, κατανοούν 
ότι υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους μπορούν να εμπιστευτούν, να ζητήσουν βοήθεια ή να 
προσφέρουν την βοήθειά τους. Τέλος, σε πνευματικό επίπεδο, υιοθετούν μια πιο θετική στάση με 
την οποία αξιολογούν την πραγματικότητα τους, ένα πιο αισιόδοξο τρόπο ζωής, αναγνωρίζουν την 
αξία που κρύβεται πίσω από κάθε στιγμή και αναζητούν δύναμη μέσα από τη βαθιά θρησκευτική, 
υπαρξιακή τους πίστη (Calhoun,  Tedeschi, 2004). 

Αν και είναι  γνωστό ότι υπάρχουν δυνατότητες εξέλιξης μετά από προκλητικές καταστάσεις 
ζωής ακόμα και σε άτομα νεαρής ηλικίας, δεν έχει ακόμα αποδειχτεί ποιες τεχνικές μπορούν να 
λειτουργήσουν θεραπευτικά. Αναζητώντας αποτελεσματικά εργαλεία που μπορούν να συμβάλλουν 
στην ενδυνάμωση και την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών με τραυματικές εμπειρίες ζωής, μελέτες 
των τελευταίων χρόνων υπογραμμίζουν την εκπαιδευτική και θεραπευτική αξία των σοβαρών 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Bartosh, 2012; Chen et al., 2014; Mcgonical, 2013). Τα ψηφιακά αυτά 
μέσα, θεωρείται ότι μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες να 
εμπλουτίσουν τους παραδοσιακούς τρόπους παρέμβασής τους, εφαρμόζοντας καινοτόμες 
προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της νέας ψηφιακής γενιάς. 

2.1 Τα σοβαρά ηλεκτρονικά παιχνίδια ως σύγχρονο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό εργαλείο 
Στη σύγχρονη εποχή, οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα ενδιαφέρονται μιας γενιάς, που τα ψηφιακά μέσα 
αποτελούν κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ταυτότητάς τους (Beheshti, 2012). Για να ασκήσουν τον 
ρόλο τους αποτελεσματικά, καλούνται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει η νέα 
τεχνολογία, ψηφιοποιώντας τις παρεμβάσεις τους. Χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού είναι τα σοβαρά ηλεκτρονικά παιχνίδια (Radkowski et al., 2011). 

Τα σοβαρά ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικές 
κατηγορίες (Laamarti et al., 2014). Η πρώτη έχει καθαρά εκπαιδευτικό σκοπό και επιδιώκει την 
καλλιέργεια των νοητικών δυνατοτήτων (πχ εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας), η δεύτερη στοχεύει στη 
βελτίωση της ψυχικής υγείας, ενισχύοντας τις δεξιότητες του ατόμου (π.χ. τεχνικές αναπνοών με τη 
βοήθεια κινουμένων σχεδίων), ενώ η τρίτη επιδιώκει την ευημερία του ατόμου μέσω της 
επαγρύπνησης του σώματος του (π.χ. ασκήσεις γυμναστικής). Η χρήση των παιχνιδιών αυτών μπορεί 
να γίνει είτε διαδικτυακά χρησιμοποιώντας το Internet, είτε εγκαθιστώντας μια εφαρμογή στο κινητό 
ή στον υπολογιστή (Laamarti et al., 2014). Στο πλαίσιο αυτό, τα θεραπευτικά μηνύματα 
μεταφέρονται με τρισδιάστατες εικόνες, με ακουστικά ή/και απτικά ερεθίσματα (Chen, 2006). Οι 
εξοπλισμοί που χρησιμοποιούνται για να μεταφερθούν τα μηνύματα αυτά είναι το πληκτρολόγιο, το 
ποντίκι, κάποιο χειριστήριο και σένσορες παρακολούθησης της κίνησης (Whitehead et al., 2010; 
Laamarti et al., 2014). 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα σοβαρά ηλεκτρονικά παιχνίδια, έχουν ένα πιο σοβαρό σκοπό 
από εκείνο της απλής ψυχαγωγίας (Fern΄andez-Aranda et al., 2012). Σχεδιάζονται για να μεταφέρουν 
γνώσεις, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να τροποποιήσουν τη δυσλειτουργική συμπεριφορά 
των παιχτών (Andrews, 2011). Σε πρώτο στάδιο, επιδιώκουν να διηγηθούν στον παίχτη μια 
αλληγορική ιστορία που συνδέεται με τα πολύπλοκα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει στην 
πραγματική του ζωή. Στη συνέχεια, με εικονικά ερεθίσματα τον προσκαλούν να συμμετέχει σε μια 
μεταφορική περιπέτεια, σε ένα τρισδιάστατο κόσμο όπου θα πρέπει να συγκεντρώσει γνώσεις και να 
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καλλιεργήσει τις δεξιότητές του. Τέλος, με τη λήξη του παιχνιδιού, ο παίχτης καλείται να μεταφέρει 
όσα έμαθε στον πραγματικό κόσμο και κινητοποιείται να συνεχίσει το ρόλο του ήρωα και στην 
καθημερινή του ζωή (Kengne et al., 2018).  

Ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες καλούνται να 
αξιοποιήσουν κάθε φορά την κατάλληλη εφαρμογή. Για την μετατραυματική ανάπτυξη των παιδιών 
κατάλληλα σοβαρά ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρούνται εκείνα που επικεντρώνονται στην ψυχική 
υγεία (Brezinka, Hovestadt, 2007). Επιδιώκοντας την προσωπική, κοινωνική και πνευματική εξέλιξη 
των μαθητών, τα παιχνίδια αυτά είτε βασίζονται σε πρακτικές γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας 
(Cognitive Behavioral Therapy), είτε στηρίζονται σε ασκήσεις συνειδητότητας (Mindfulness Based 
Cognitive Therapy). Οι πρακτικές γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας βοηθούν τα παιδιά να 
αξιολογήσουν και να διαχειριστούν τις δυσλειτουργικές σκέψεις τους, ενώ οι ασκήσεις 
συνειδητότητας τα βοηθούν να αποδεχθούν κάθε σκέψη τους και να εστιάσουν στη μοναδικότητα 
της κάθε στιγμής. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα σύνολο διαφορετικών σοβαρών ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών/εφαρμογών που συμβάλλουν στην μετατραυματική ανάπτυξη των παιδιών. Στον πίνακα 
1. παρουσιάζονται σοβαρά ηλεκτρονικά παιχνίδια/εφαρμογές  που βασίζονται σε τεχνικές 
συνειδητότητας ενώ στον πίνακα 2. παρουσιάζονται εκείνες που στηρίζονται στη γνωστική 
συμπεριφορική θεραπεία. 

 
Πίνακας 1. Σοβαρά ηλεκτρονικά παιχνίδια για παιδιά που βασίζονται σε τεχνικές Συνειδητότητας 

Ονομασία παιχνιδιού Περιγραφή παιχνιδιού 

Action for Happiness Με ένα ημερολόγιο γεμάτο δράσεις με νόημα οι χρήστες 
μαθαίνουν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή. 

Calm Counter Οι χρήστες με τη βοήθεια μουσικών κομματιών και φωτογραφιών, 
πραγματοποιούν συνεδρίες διαλογισμού. 

Chill panda Οι χρηστες με τη βοήθεια ενός πάντα μαθαίνουν να χαλαρώνουν 
το σώμα και τις σκέψεις. 

Flowy Με τη βάρκα του Aegir στη θάλασσα οι χρήστες της εφαρμογής 
διδάσκονται τεχνικές αναπνοής. 

Headspace Με τρισδιάστατα κινούμενα σχεδία οι χρήστες μαθαίνουν να 
εστιάζουν την προσοχή τους σε όσα έχουν αξία. 

Self-help anxiety 
management 

Μέσα από μια γραφική απεικόνιση οι χρήστες παρακολουθούν τα 
επίπεδα άγχους τους και διδάσκονται τεχνικές χαλάρωσης. 

Smiling Mind Με ασκήσεις αναπνοών και μυϊκής χαλάρωσης οι χρήστες 
ανακαλύπτουν τρόπους για να βελτιώνουν τη διάθεσή τους.  

Stop Breath Think Οι χρήστες αφού παρατηρήσουν τις σκέψεις τους καλούνται να 
χαλαρώσουν μαθαίνοντας διάφορες τεχνικές. 

Super Stretch Yoga Με βίντεο και τραγούδια τα παιδιά κάνουν γιόγκα και βρίσκουν 
ισορροπία και δύναμη στη ζωή τους. 

Take a Chill Οι χρήστες με δημιουργικές δραστηριότητες και ασκήσεις 
μαθαίνουν να διαχειρίζεται τις ενοχλητικές του σκέψεις. 
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Πίνακας 2. Σοβαρά ηλεκτρονικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν τεχνικές Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας 

Ονομασία παιχνιδιού Περιγραφή παιχνιδιού 
Camp Cope A-Lot Σε ένα πάρκο ψυχαγωγίας, ο χρήστης δοκιμάζει τις ικανότητές 

του σε ένα σόου ταλέντων, μαθαίνει να μιλά δημόσια, και 
δοκιμάζει τεχνικές για να κοιμάται στο σκοτάδι. 

Chatch it Ο χρήστης καταγράφει τις αρνητικές του σκέψεις, έπειτα τις 
εξετάσει από μια διαφορετική σκοπιά και τέλος προτείνει τον πιο 
χρήσιμο τρόπο για να τις διαχειρίζεται καθημερινά. 

Earthquake in Zipland Ο χρήστης καλείται να βοηθήσει τον ήρωα του παιχνιδιού να 
διαχειριστεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του και να 
προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα που έχει προκύψει. 

Junior Detective training 
programme 

Ο χρήστης ξεκινά την καριέρα του ως μυστικός πράκτορας και 
ειδικεύεται στην αποκωδικοποίηση των σκέψεων και των 
συναισθημάτων των υπόπτων. 

Pesky gNATs Ο χρήστης καλείται να καταστρέψει τα έντομα που τσιμπούν τους 
ανθρώπους και τους δημιουργούν αρνητικές σκέψεις, 
φτιάχνοντας, το κατάλληλο αντίδοτο. 

Reach Out Central Ο χρήστης μόλις έχει εγκατασταθεί σε μια νέα πόλη και εκεί 
καλείται να κάνει νέους φίλους και να προσαρμοστεί σε μια νέα 
πραγματικότητα. 

Sparx Ο χρήστης επιλέγει ένα Avatar και καλείται να αντιμετωπίσει τις 
κακές σκέψεις που θέλουν να κυριαρχήσουν στον κόσμο. 

Superbetter Ο χρήστης καταγράφει τις αρνητικές συνήθειές του και τις 
αντικαθιστά με τεχνικές βασισμένες στην γνωστική, 
συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανθεκτικότητα. 

Tresure Hunt Πάνω σε ένα πλοίο, ο χρήστης συμμετέχει σε διάφορες δοκιμασίες 
επίλυσης προβλημάτων καθώς βοηθά τον καπετάνιο να 
αποκρυπτογραφήσει ένα παλιό χάρτη θησαυρού. 

Woebot Ο χρήστης γίνεται φίλος με ένα ρομπότ και μαζί μαθαίνουν να 
διαχειρίζονται αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα.  

 
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των σοβαρών 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα σύγχρονα αυτά εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την 
ενδυνάμωση παιδιών με ποικίλα τραυματικά βιώματα και έχει βρεθεί ότι μπορούν να βελτιώσουν 
την ψυχική υγεία τους, ανεξάρτητα από το είδος των δυσκολιών τους (Chen et al., 2014; Mcgonical, 
2013). Οι Meulen et al. (2019), σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την ψυχική υγεία 95  παιδιών με 
άγχος και χαμηλή διάθεση, χρησιμοποίησαν το παιχνίδι Pesky gNATs. Μετά από δεκαοχτώ μήνες, 
εφαρμόζοντας μια ψηφιακή μορφή γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας, κατάφεραν να 
τροποποιήσουν τα δυσλειτουργικά τους συναισθήματα και τις ενοχλητικές τους σκέψεις. Οι 
ερευνητές (Meulen et al., 2019) συμπέραναν ότι ο ψηφιακός κόσμος προσέλκυσε το ενδιαφέρον των 
παιδιών από την πρώτη στιγμή και τα εικονικά ερεθίσματα βοήθησαν στο να γίνουν πιο εύκολα 
κατανοητές οι αφηρημένες έννοιες της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας. Μέσα σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον οι χρήστες δεν φοβούνταν ότι θα αποτύχουν, σταδιακά μάθαιναν τρόπους ώστε να 
αξιοποιούν όλες τις δυνατότητές τους και διδάσκονταν τεχνικές για να διαχειρίζονται και να 
διατηρούν τις επιθυμητές συμπεριφορές τους.  

Θετικά ήταν και τα αποτελέσματα των ερευνών των Tunney et al. (2017), οι οποίοι 
χρησιμοποίησαν το σοβαρό ηλεκτρονικό παιχνίδι Mindful gNATs. Στα πλαίσια ενός εικονικού 
κόσμου, με τεχνικές συνειδητότητας, κατάφεραν να ενδυναμώσουν την ψυχική υγεία 93 παιδιών που 
αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Μετά από μια σειρά παρεμβάσεων, 
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χρησιμοποιώντας τεχνικές μυϊκής χαλάρωσης, αναπνοών και παρατήρησης, μπόρεσαν να βοηθήσουν 
τα παιδιά να αποδεχτούν και να διαχειριστούν τα έντονα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Οι 
ερευνητές (Tunney et al., 2017) συμπέραναν ότι μέσα στον ψηφιακό κόσμο του Mindful gNATs, οι 
ασκήσεις συνειδητότητας γίνονταν πιο εύκολα κατανοητές, η συντροφιά των κινουμένων σχεδίων 
έκαναν την όλη διαδικασία πιο διασκεδαστική, καλλιεργώντας στα παιδιά μια βαθύτερη αίσθηση 
επίγνωσης των δυνατοτήτων τους. Έτσι η εξέλιξη σε προσωπικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο 
ήταν εφικτή με τη χρήση ενός εναλλακτικού μέσου που ανταποκρινόταν αποτελεσματικά στις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 

3. Συμπεράσματα 
Αν και η χρήση παιχνιδιών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο δεν είναι κάτι καινούργιο, η χρήση των 

σοβαρών ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των 
τραυματικών εμπειριών των παιδιών και την προώθηση της μετατραυματικής τους ανάπτυξης, 
θεωρείται καινοτόμα προσέγγιση. Παρέχοντας ένα τρισδιάστατο υλικό, τα σοβαρά ηλεκτρονικά 
παιχνίδια κινητοποιούν τα παιδιά ώστε να θέτουν ξεκάθαρους και σταθερούς στόχους. Με σαφείς 
οδηγίες τους διδάσκουν πρακτικές γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας και ασκήσεις 
συνειδητότητας για να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες της καθημερινότητάς τους. 
Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο δράσης, τους μαθαίνουν να μη φοβούνται τις προκλήσεις της ζωής 
και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους ώστε να ανακαλύπτουν συνεχώς νέες πτυχές της ταυτότητά 
τους (Laamarti et al., 2014). 

Ωστόσο, οι έρευνες για την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών μέσων στην προώθηση της 
μετατραυματικής ανάπτυξης των μαθητών είναι ακόμα εξαιρετικά περιορισμένες (D’Ursο et al., 
2017). Περισσότερες μελέτες είναι αναγκαίες ώστε να διερευνηθεί πως μπορούν τα σοβαρά 
ηλεκτρονικά παιχνίδια να χρησιμοποιηθούν στο σχολικό πλαίσιο και να ενσωματωθούν στα 
προγράμματα θεραπευτικής αγωγής από επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, με κοινό στόχο 
την μετατραυματική ανάπτυξη των μαθητών. Για την καλύτερη προσαρμογή των ψηφιακών μέσων 
στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών, θα είχε ενδιαφέρον να διεξαχθούν μελέτες 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους τόσο από τα παιδιά όσο και από εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματίες. Τα πορίσματα των μελετών θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη βελτίωση των 
παιχνιδιών και στην καλύτερη και σωστότερη ενσωμάτωσή τους ως μία αποτελεσματική και 
παράλληλα σύγχρονη και καινοτόμα πρόταση για την μετατραυματική ανάπτυξη των παιδιών. 
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
 

Τζαβάρα Κατερίνα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Συγγραφέας 

Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η επικοινωνιακή διάσταση και η δύναμη της 

δημιουργικής γραφής στην ανάδειξη του μουσειακού χώρου, και υλικού συνολικά, και στη σύνδεσή 
του με την εκπαίδευση και την κοινωνία, στο πλαίσιο διεξαγωγής καλλιτεχνικών εργαστηρίων για 
μικρά παιδιά στο χώρο του μουσείου. Τα εργαστήρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 
σχεδιάζονται και στοχεύουν στη βιωματική προσέγγιση του ιστορικού τόπου και χρόνου και στην 
ανάδειξη της ατομικής ταυτότητας, ως αποτέλεσμα συνεργατικών δράσεων και ανάπτυξης της 
κριτικής σκέψης  και της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών. Στο κύριο μέρος της εργασίας 
περιγράφονται οι δράσεις με τους επιμέρους στόχους από δύο εποχικά εργαστήρια του μουσείου που 
υλοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2019. Στα συμπεράσματα της εργασίας 
αναδεικνύεται η συμβολή της δημιουργικής γραφής στη σύγχρονη μουσειακή πραγματικότητα, ως 
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μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών ατόμων και ανομοιογενών 
ομάδων, κοινωνιών και πολιτισμών. 

 
Λέξεις κλειδιά: Μουσείο, Δημιουργική Γραφή, Βιωματικά εργαστήρια, Δημιουργικότητα. 

1. Εισαγωγή 
Στη σύγχρονη μουσειακή πραγματικότητα δημιουργούνται συνεχώς νέες ανάγκες 

εκπαιδευτικής δράσης μέσω της συνύπαρξης των τεχνών. Το μουσείο, ως ζωτικό πεδίο ανάδειξης 
και εφαρμογής της ιστορικής μνήμης στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι, απευθύνεται σε ένα ευρύ 
και ανομοιογενές ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να επικοινωνήσει διαδραστικά με τα εκθέματα, 
τις ιστορίες τους αλλά και τον ίδιο το χώρο του μουσείου. Μουσειακή αγωγή και δημιουργικότητα 
είναι έννοιες συνυφασμένες. Το μουσείο εξορισμού λειτουργεί ως κατεξοχήν χώρος έκθεσης της 
ανθρώπινης δημιουργίας και προβολής ιστορικών καταγραφών. Οι μουσειοπαιδαγωγικές μέθοδοι 
ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα καθώς ακολουθούν τις αρχές της εμψυχωτικής διδακτικής, της 
παιδαγωγικής του ελεύθερου χρόνου και της άτυπης μάθησης (Νικονάνου, 2015). 

Η δημιουργική γραφή απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, συνδέεται άμεσα με την έννοια της 
δημιουργικότητας και εμπεριέχει το σύνολο εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν 
στην κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2013). Δεν αποτελεί μια 
μοναχική διαδικασία και προυποθέτει τη δημιουργία ενός πλαισίου για την ελεύθερη έκφρασή της. 
Η δημιουργική διαδικασία της συγγραφής εμπεριέχει την παράμετρο της πνευματικής κάθαρσης και 
της λύτρωσης αλλά και της αυτοεπιβεβαίωσης (Βrown,1997). Αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για 
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εμπλέκουν ενεργά τον συμμετέχοντα στην 
απόκτηση γνώσης μέσω του βιώματος και της εμπειρίας (Γάκος, 2015). 

Το μουσείο είναι ένας χώρος μάθησης, εκπαίδευσης αλλά και ψυχαγωγίας. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα των μουσείων αξιοποιούν αυτή ακριβώς την πολύπλευρη υπόσταση του μουσειακού 
χώρου και υλικού για να προσφέρουν ένα εναλλακτικό περιβάλλον εξερεύνησης, παρατήρησης και 
απόκτησης γνώσης μέσα από βιωματικές εμπειρίες, εκτός σχολείου, όπου η μάθηση δεν 
πραγματοποιείται από την τυπική εκπαίδευση αλλά από τη μη τυπική, μέσα σε κατάλληλα 
οργανωμένο περιβάλλον. Για αυτό και στις αναφορές μας δεν κάνουμε λόγο για «εκπαιδευτικό 
περιβάλλον» του μουσείου αλλά για «μαθησιακό  περιβάλλον» (Φιλιπππουπολίτη, 2015). Στο 
περιβάλλον του μουσείου, ως χώρου διαμόρφωσης της ιστορικής καλλιέργειας των παιδιών αλλά και 
ως αστικού τοπίου, διαπιστώνεται μία αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και τον υλικό χώρο. Ο 
κτισμένος χώρος έχει υλική, ψυχολογική και κοινωνική διάσταση και το άτομο έρχεται σε άμεση  
αλληλεπίδραση με αυτόν, δηλαδή λαμβάνει ερεθίσματα και πληροφορίες από αυτόν, τα μετουσιώνει 
σε στάση συμπεριφοράς και στη συνέχεια αντιδρά και επιδρά σε αυτόν, σε συνάρτηση πάντα με το 
κοινωνικό περιβάλλον. Ο χώρος με αυτόν τον τρόπο αποκτά παιδαγωγική διάσταση και κάθε 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη  μαζί του (Γερμανός, 2010). Μπορεί να 
ενταχθεί, δε, στην κατηγορία «χώρος – δράση», όπου το άτομο πλέον δρα μέσα σε αυτόν 
πλαισιωμένο από ερεθίσματα, σύμφωνα με τον Chombart de Lauwe (Γερμανός, 2006). 

Αντίστοιχα με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, διεξάγονται και τα εργαστήρια των μουσείων 
για παιδιά, όπου, συνήθως, δίνεται έμφαση στην αισθητική προσέγγιση των εκθεμάτων και τη 
βιωματική προσέγγιση της ιστορίας και του πολιτισμού. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα 
μέρος από τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, για 
παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, οι δράσεις του οποίου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της δημιουργικής 
έκφρασης και γραφής με αφορμή το μουσειακό υλικό και τις ανθρώπινες ιστορίες που προκύπτουν 
πίσω από τα εκθέματα.  

Πιο συγκεκριμένα, τα εργαστήρια είναι βιωματικού χαρακτήρα και στηρίζονται στη βασική 
αντίληψη ότι το Μουσείο αποτελεί έναν χώρο, όπου ο πολιτισμός όχι μόνο προβάλλεται, αλλά και 
συν-δημιουργείται και γίνεται αφορμή για προσέγγιση διαθεματικών εννοιών, όπως η ιστορία, η 
μνήμη, η πληροφόρηση, η επικοινωνία, η τεχνολογία, η πολυπολιτισμικότητα και η αλληλεπίδραση. 
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Σχεδιάστηκαν με την προοπτική της γνωριμίας των παιδιών με την ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα 
αλλά και γενικότερα της ζωής στη Μακεδονία στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Όπως και 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα, λειτουργούν ως εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης της παιδείας και 
του πολιτισμού, αλλά κυρίως εξοικείωσης με το μουσείο, και αποσκοπούν στη δια βίου μάθηση αλλά 
και στην μετατροπή της επίσκεψης στο μουσείο σε μία ψυχαγωγική και πολυεπίπεδη βιωματική 
εμπειρία που θα προάγει δεξιότητες έρευνας, ανακάλυψης, κριτικής θέασης του κόσμου και  
δημιουργικής συνεργασίας για όλα τα παιδιά. 

Βασικός σκοπός των εργαστηρίων που περιγράφονται στην εργασία ήταν η βιωματική 
προσέγγιση του Μακεδονικού Αγώνα, η εισαγωγή των παιδιών στις έννοιες του τόπου και του 
χρόνου και η ταυτόχρονη ανάδειξη της ταυτότητάς τους στο παρόν, ως μέρος και συνέχεια της 
κοινότητας και της ιστορίας της Μακεδονίας στο σύγχρονο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό 
γίγνεσθαι. Ακόμη, η κατανόηση των μουσειακών αντικειμένων από μια νέα οπτική που βλέπει το 
μουσείο ως «χώρο παραγωγής γνώσης για την ίδια την παραγωγή της ζωής» (Preziosi, 2007). 

Τέλος, σχεδιάστηκαν συγκεκριμένες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με τέτοιο τρόπο 
ώστε να επιτρέπουν και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή παιδιών διαφορετικής ηλικίας, αναγνωστικής 
παιδείας, μουσειακής κουλτούρας και γνωστικής-γλωσσικής ανάπτυξης. Η εξοικείωση με δράσεις 
δημιουργικής γραφής από την προσχολική, ακόμη, ηλικία, βοηθά τα παιδιά στην καλλιέργεια της 
φαντασίας, στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και την καταγραφή (με λόγο, σύμβολα, ή και 
ζωγραφικά σχέδια) δημιουργικών προτάσεων (Βακάλη κ.ά., 2014). Στο πλαίσιο των εργαστηρίων τα 
παιδιά συνεργάστηκαν και ο ομαδικός χαρακτήρας των δράσεων δημιούργησε εύφορο έδαφος ώστε 
όλοι να ακούσουν, να μιλήσουν, να διαβάσουν και να γράψουν. Ένα γεγονός, ένα κείμενο, ένα 
πρόσωπο, ένα αντικείμενο, μια λέξη, μια φράση, μια εικόνα, μια ανάμνηση, κι ένα σωρό άλλα 
ερεθίσματα από τον ορατό ή ασυνείδητο κόσμο, θα «γεννήσουν» μια αρχική ιδέα, θα δημιουργήσουν 
ανάγκες επικοινωνίας και έκφρασης, διαμέσου της συγγραφής κειμένου (Γρόσδος, 2014). 

 Τα παιδιά μέσα από την ευκαιρία που έχουν να επεξεργαστούν έργα πολιτισμού με 
εναλλακτικό τρόπο, παρακινούνται, με την καθοδήγηση και του εμψυχωτή, να μετατρέψουν τη 
μουσειακή εμπειρία σε πρωτότυπο πολιτιστικό έργο (εικαστική κατασκευή, κείμενο σε συνδυασμό 
με εικόνες και λεζάντες, ποιητικό κείμενο, μικρή ιστορία, θεατρικό σκετς, κ.ά.).  

2. Κυρίως μέρος 
Τα βιωματικά εργαστήρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

από μία διεπιστημονική ομάδα συνεργατών (ακαδημαϊκοί, μουσειοπαιδαγωγοί, ιστορικοί, 
εκπαιδευτικοί) και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται 
δύο (2) εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης και γραφής που υλοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον 
Δεκέμβριο του 2019  στο χώρο του Μουσείου. Οι δράσεις αυτές αποτέλεσαν ένα μόνο μέρος των 
εργαστηρίων που περιλάμβαναν και πλήθος άλλων προγραμμάτων, όπως Μουσική, Θέατρο, 
Ψυχοκίνηση, Δημιουργία Κόμικ, Αγωγή Υγείας, Εικαστικά, κ.ά. υπό την καθοδήγηση επιστημόνων 
και καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης. 

Την επιστημονική επιμέλεια των εργαστηρίων είχε η κα. Σταυρούλα Μαυρογένη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας 
Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης και τον γενικό συντονισμό η κα. Φανή Τσατσάια, Ιστορικός 
Τέχνης και Διευθύντρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Οι δράσεις δημιουργικής έκφρασης 
και γραφής σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την εκπαιδευτικό MSc και συγγραφέα Παιδικής 
Λογετεχνίας, κα. Κατερίνα Τζαβάρα. Ενδεικτικά έργα των παιδιών από τα εργαστήρια βλέπουμε στις 
Εικόνες 1 και 2 

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2019/ Νοιώθω-Σκέφτομαι-Εκφράζομαι μέσα στο μουσείο. 6 βήματα 
δημιουργικής έκφρασης με τη σύμπραξη του λόγου και των εικαστικών τεχνών. Τα έργα του 
μουσείου συνομιλούν με τα παιδιά και οι αφηγήσεις καταγράφονται με λόγια και εικόνες στη 
σύγχρονη  μουσειακή πραγματικότητα μέσα από βιωματικές δράσεις. 
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 Το εργαστήριο διήρκησε 2 ημέρες και απασχόλησε 24 παιδιά (12 αγόρια και 12 κορίτσια) για 
4 ώρες την ημέρα (10-2μμ.) με 2 διαλείμματα για δεκατιανό και σνακ, ενδιάμεσα. Ο μέσος 
όρος ηλικίας ήταν τα 7 έτη και δεν συμμετείχε κανένα παιδί προσχολικής ηλικίας (3 παιδιά 
στο μεταβατικό στάδιο για την Α΄ Δημοτικού). 15 παιδιά γνώριζαν το Μουσείο από σχολικές 
επισκέψεις και προηγούμενες συμμετοχές σε εκπαιδευτικές δράσεις και 4 παιδιά 
επισκέφτηκαν για πρώτη φορά το Μουσείο. Όλα τα παιδιά είχαν συμμετάσχει σε κάποια 
εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και άλλων φορέων στο παρελθόν. 

 Οι δράσεις περιλαμβάνουν 3 στάδια, όπου οι δραστηριότητες-παιχνίδια κάθε σταδίου 
προετοιμάζουν τα παιδιά για το επόμενο, και όλες βασίζονται σε σύγχρονες τεχνικές και 
μεθόδους δημιουργικής γραφής για παιδιά.  

 Στόχοι: Να γνωριστούν τα παιδιά και να δημιουργήσουν κοινή βάση εμπειριών. Να 
αποτυπώσουν σχεδιαστικά και λεκτικά την προσωπική τους σχέση-επαφή με το χώρο του 
Μουσείου. Να ανακαλύψουν, να παρατηρήσουν και να περιγράψουν γνωστά έργα που 
εκτίθενται στο Μουσείο. Να επεξεργαστούν με εναλλακτικούς τρόπους ένα εικαστικό έργο 
ζωγραφικής με το πορτραίτο του Παύλου Μελά και να το επαναχρησιμοποιήσουν σε άλλες 
συνθήκες και με διαφορετική προοπτική. Να εκφράσουν προφορικά τη δική τους σχέση με 
τη συγγραφή και να δημιουργήσουν αυτοσχέδια μικρή ιστορία. 

 Α΄ στάδιο-Παιχνίδια γνωριμίας: Η εμψυχώτρια συστήνεται στα παιδιά και τα ενημερώνει 
για την επαγγελματική της ιδιότητα. Κάποια από αυτά την αναγνωρίζουν ως συγγραφέα 
παιδικών βιβλίων και αρχίζει η συζήτηση για την περιγραφή του επαγγέλματος της 
συγγραφέως. Με τη μέθοδο των ερωτοαποκρίσεων δημιουργείται μια κοινή βάση εμπειριών 
μεταξύ των παιδιών για τις έννοιες βιβλίο, συγγραφή, συγγραφέας, λέξεις. Δημιουργούμε 
έναν κύκλο και ο καθένας κρατά την άκρη μιας χρωματιστής κορδέλας. Με τη σειρά, τα 
παιδιά λένε το όνομά τους και τον λόγο που τους έφερε στα εργαστήρια του Μουσείου (πχ. 
«Η μαμά αγαπάει πολύ το μουσείο και ήθελε να έρθουμε για να κάνω καινούργιους φίλους», 
«Μου αρέσει η ζωγραφική και εδώ θα ζωγραφίζω όλη μέρα με μπογιές που δεν έχω στο 
σπίτι», «Θέλω να εξερευνήσω το μουσείο με τα όπλα και τους ήρωες!») και δίνουν την άλλη 
άκρη της κορδέλας σε ένα παιδί απέναντι για να συνεχίσει, δημιουργώντας έναν πολύχρωμο 
«ιστό φιλίας». Συνεχίζουμε σε κύκλο καθιστοί, όπου τα παιδιά φωνάζουν δυνατά την 
αγαπημένη τους λέξη και στη συνέχεια τη γράφουν και τη ζωγραφίζουν πάνω σε χάρτινη 
κονκάρδα που φορούν. Σηκώνονται και εμψυχώνουν τη λέξη τοποθετώντας το σώμα τους με 
την ανάλογη έκφραση σε κάποιο σημείο του χώρου έξω από την αίθουσα (πχ. μπροστά στις 
προθήκες με τις μινιατούρες, στις σκάλες του διαδρόμου με τους πίνακες των 
Μακεδονομάχων, μπροστά στις προθήκες με τις παραδοσιακές φορεσιές, κ.ά.) και συνδέουν 
την αγαπημένη τους λέξη με το μουσειακό υλικό, εντάσσοντας τη σημασία ή τη χρήση της 
μέσα στο μουσειακό χώρο. Η δράση ολοκληρώνεται με τη δημιουργία αυτοσχέδιας ιστορίας 
όπου κάθε παιδί συμπληρώνει την αφήγηση με καινούργια στοιχεία που αφορούν στην 
εξέλιξη της ιστορίας με την προσθήκη της δικής του λέξης. 

 Β΄ στάδιο-Ανακαλύπτω τα πορτραίτα του Μουσείου: Η εμψυχώτρια παρουσιάζει 4 
διαφορετικούς πίνακες, ανάμεσά τους και την προσωπογραφία του Παύλου Μελά από τον 
Γεώργιο Ιακωβίδη και το χαρακτικό – κολλάζ με το πρόσωπό του, έργο της εικαστικού 
Ελένης Οικονομίδου, που διακοσμούν τους τοίχους στην είσοδο της γραμματείας του πρώτου 
ορόφου αλλά όχι σε ιδιαίτερα εμφανές σημείο. Οι άλλοι δύο πίνακες είναι ένα έργο του Χουάν 
Μιρό και ένα πορτραίτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Ζητείται από τα παιδιά να επιλέξουν εκείνα 
τα έργα που πιστεύουν ότι εκτίθενται μέσα στο Μουσείο. Αφού αιτιολογήσουν με 
επιχειρήματα τις επιλογές τους, οργανώνονται σε μικρές ομάδες και εξερευνούν τον όροφο 
σε αναζήτηση των αυθεντικών έργων και κατά τον εντοπισμό τους τα παρατηρούν και τα 
σχολιάζουν.  

 Στη συνέχεια μεταφέρονται στην αίθουσα και σε κύκλο στο πάτωμα παρακολουθούν την 
αφήγηση από το βιβλίο της εμψυχώτριας-συγγραφέως Κατερίνας Τζαβάρα «Μαγικές 
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Διαδρομές στην Τέχνη. Γεώργιος Ιακωβίδης», όπου και γνωρίζουν τον σπουδαίο Έλληνα 
ζωγράφο και κάποιες πληροφορίες για την προσωπογραφία του Παύλου Μελά που 
φιλοτέχνησε. Στη συνέχεια, επεξεργάζονται τα στοιχεία του πίνακα μέσα από κατάλληλα 
δομημένες ερωτήσεις, σύμφωνα και με τη μεθοδολογική προσέγγιση του βιβλίου, και 
εμψυχώνουν το εικαστικό έργο με λόγο, κίνηση και δραματοποίηση. Με τη βοήθεια της 
εμψυχώτριας που δίνει πληροφορίες, τα παιδιά κάνουν υποθέσεις για τις συνθήκες 
δημιουργίας του έργου, το ιστορικό πλαίσιο της φωτογραφίας, την προσωπικότητα και τις 
σκέψεις του Παύλου Μελά αλλά και την οικογενειακή του κατάσταση. Η δράση 
ολοκληρώνεται με τη δημιουργία των puzzle με θέμα τα πορτραίτα του Παύλου Μελά. Αφού 
τα παιδιά παίξουν σε μικρές ομάδες με τα puzzle, διαλέγουν ένα κομμάτι και στην πίσω 
πλευρά γράφουν με 1-2 λέξεις τι μπορούν να κάνουν μέσα στο μουσείο, πχ. κάνουμε φίλους, 
βλέπουμε πίνακες, μαθαίνουμε την ιστορία, παίζουμε παιχνίδια, κ.ά. Κάθε παιδί κρεμάει με 
σπάγγο το κομμάτι του στα κλαδιά ενός αυτόσχεδιου δέντρου (από φυσικό υλικό και απλά 
αντικείμενα του Μουσείου) και όλοι μαζί δημιουργούν το «Λεξόδεντρο του Μουσείου».  
Γ΄ στάδιο-Παίζω με την Τέχνη: Στο τελευταίο στάδιο των εργαστηρίων τα παιδιά 
συνδύασαν τα εικαστικά με τη δημιουργική γραφή. Αρχικά, χωρίστηκαν σε ομάδες 
εικονογράφησης και αποτύπωσαν με ζωγραφική τις ξεχωριστές σκηνές της ιστορίας που 
έφτιαξαν την πρώτη ημέρα του εργαστηρίου. Οι ομάδες εργασίας επέλεξαν τις πιο 
αντιπροσωπευτικές εργασίες και τις «έδεσαν» σε αυτοσχέδιο, χάρτινο βιβλιαράκι. Στη 
δεύτερη και τελική φάση του εργαστηρίου, τα παιδιά επεξεργάστηκαν βιωματικά το 
χαρακτικό - κολλάζ του Παύλου Μελά και μέσα από την περιγραφή των σκηνών που 
ξεχώρισαν στο έργο, προέκυψαν και σύντομες δραματοποιήσεις με μικρούς διαλόγους σε 
ομάδες των 3-4 ατόμων για κάθε σκηνή. Τα παιδιά ανέφεραν λέξεις και έννοιες που αφορούν 
στον Μακεδονικό Αγώνα, όπως προβάλλονται μέσα στο έργο: πόλεμος, ελευθερία, αγώνας, 
ανεξαρτησία, σκλαβιά, Μακεδονία, Μακεδονομάχοι, αντάρτες, αγωνία, πόνος, θάνατος, 
ήρωες, ελληνική σημαία, Παύλος Μελάς. Ακολούθησε συζήτηση για την κατασκευή, τις 
τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του έργου. Η δράση 
ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία ενός έργου - κολλάζ από τα παιδιά που αναπαριστά με τον 
δικό τους τρόπο το θέμα του πρωτότυπου χαρακτικού.  

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019/ Γιορτινές Μνήμες στη Μακεδονία. Τα Χριστουγεννιάτικα 
εργαστήρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα είχαν διάρκεια 2 ημερών, για 4 ώρες την 
ημέρα (10-2μμ.) με 2 διαλείμματα για δεκατιανό και σνακ, ενδιάμεσα. Η θεματική τους 
αφορούσε στα γιορτινά έθιμα της Μακεδονίας και την ιστορία των καλαντιστών από τους 
αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Συμμετείχαν σε αυτά 18 παιδιά (9 αγόρια και 9 κορίτσια) 
με μέσο όρο ηλικίας τα 8 χρόνια και συνολικά 3 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Από τους 
συμμετέχοντες, 10 παιδιά είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενα εργαστήρια του Μουσείου, 2 
παιδιά γνώριζαν το Μουσείο αλλά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικη δράση του για πρώτη φορά 
και 6 παιδιά επισκέπτονταν για πρώτη φορά το Μουσείο. Όλα τα παιδιά είχαν 
παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο εικαστικό εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης.  

 Στόχοι: Να καταγράψουν με λόγο και ζωγραφική την προσωπική τους αισθητική για το 
Μουσείο. Να μπορούν να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη γραπτού λόγου μέσα από διάφορες 
πηγές. Να ξεχωρίζουν τη χαρακτηριστική υφολογία του λόγου των καλαντιστών και τις 
μεταξύ τους διαφορές στο παρελθόν και στο παρόν. Να μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά 
τους κάλαντα (γραπτά και προφορικά). Να εκφραστούν δημιουργικά και να ετοιμάσουν ευχές 
και μικρούς θεατρικούς διαλόγους. Να συνδυάζουν με πρωτότυπο τρόπο το λόγο με την 
κίνηση μέσα από οπτικά ερεθίσματα.  

 Α΄ στάδιο-Παιχνίδια γνωριμίας: Τα παιδιά σε κύκλο με τη συνοδεία μουσικής διατυπώνουν 
απόψεις για το χώρο που βρίσκονται. Εξηγούν με επιχειρήματα για τα εκθέματα που τους 
τράβηξαν την προσοχή και σχεδιάζουν το δικό τους μουσείο επιλογής γράφοντας την 
επωνυμία του (πχ. Μουσείο Λουλουδιών, Μουσείο Βυθού, Μουσείο Μακεδονομάχων, 
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Μουσείο Παιχνιδιών, κ.ά.). Δημιουργούνται ζευγάρια, όπου τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθούν 
τα μικρότερα στη γραφή. Σε μεγάλο μαύρο χαρτόνι κολλούν τη ζωγραφιά τους με το ζευγάρι 
τους και διανύουν με κιμωλία πάνω στο χαρτόνι τη διαδρομή που θα έκαναν κατά την 
επίσκεψή τους στο μουσείο κάποιου φίλου τους.  

 Από τα κάλαντα της Μακεδονίας στα κάλαντα του κόσμου: Τα παιδιά παρακολουθούν σε 
βιντεοπροβολή την ιστορία των καλαντιστών από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα και 
μέσα από παιχνίδια μνήμης και παρατήρησης ανακαλύπτουν και καταγράφουν τα 
διαφορετικά είδη γραφής. Στη συνέχεια ανταλλάσουν καρτέλες και αντιστοιχίζουν τα όμοια. 
Επικεντρώνονται στα μακεδονίτικα κάλαντα και κάθε φορά που προβάλλεται η αντίστοιχη 
διαφάνεια στην οθόνη, η ομάδα των καλαντιστών που τα εκπροσωπεί σηκώνεται και 
συνεχίζει το τραγούδι με μιμητική. Στο τέλος, συνεχίζουμε με την συγγραφή δικών μας 
στίχων για τα κάλαντα της Μακεδονίας. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι η συμπλήρωση 
στίχων.  

 Β΄ στάδιο-Χριστουγεννιάτικες ευχές. Τα παιδιά παρακολουθούν σε βιντεοπροβολή 
γιορτινά έθιμα της Μακεδονίας και παίζουν memo με χαρακτηριστικές λέξεις που 
συμβολίζουν τα Χριστουγεννιάτικα έθιμα. Στη συνέχεια, αναβιώνουν το έθιμο της 
Ειρεσιώνης και στα κλαδιά της κρεμούν μικρές ευχές, σαν παραλλαγή στο έθιμο. Αυτές τις 
ευχές τις μεταφέρουν γραπτά σε καρτελάκια που τα καρφιτσώνουν πάνω σε μια χειροποίητη 
υδρόγειο σφαίρα. Η υδρόγειος μεταφέρεται από χέρι σε χέρι και όλα τα παιδιά παρουσιάζουν 
τις ευχές τους για τα παιδιά της Γης, στην τελετή λήξης των εργαστηρίων. 

 Γ΄ Στάδιο-Χριστούγεννα στο Βάλτο. Τα παιδιά συμμετέχουν σε ξενάγηση στα διοράματα 
του Μουσείου, όπου περιγράφονται 4 βασικές σκηνές από τη ζωή στη Μακεδονία την 
περίοδο του ένοπλου αγώνα. Χωρίζονται σε ομάδες Μακεδονομάχων (αγόρια) και δασκάλων 
(κορίτσια) της εποχής. Παραμένουν στην αίθουσα και εμπνέονται από τη ζωντανή 
αναπαράσταση με τις κούκλες στα διοράματα. Συνδυάζουν τις εικόνες με τις πληροφορίες 
της εμψυχώτριας και της Διευθύντριας του ΚΕΜΙΤ, που επιμελείται το θεατρικό δρώμενο, 
και προβαίνουν στη δημιουργία σύντομων διαλόγων. Επιστρέφουν στην αίθουσα του 
εργαστηρίου και κάθε ομάδα με τη βοήθεια των εμψυχωτριών καταφράφει τους διαλόγους 
της. Ντύνονται με τις παραδοσιακές φορεσιές του Μουσείου και μετά από σύντομη πρόβα, 
παρουσιάζουν το θεατρικό δρώμενο σε μικρή αυτοσχέδια γιορτή, παρουσία των γονέων τους 
και άλλων φίλων του Μουσείου, για τη λήξη των εργαστηρίων και την υποδοχή των 
Χριστουγέννων. 
 

 

 
Εικόνες 17,2: Καλοκαιρινά εργαστήρια 
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Εικόνες 3,4: Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια 

2.1. Αποτελέσματα 
Στα εργαστήρια οι συμμετέχοντες καλλιέργησαν ευρύτερη αντίληψη για το ανθρώπινο τέχνημα 

και το ιστορικό πλαίσιο του τόπου καταγωγής και διαβίωσής τους και έδωσαν το δικό τους 
προσωπικό στίγμα στην ανθρώπινη δημιουργικότητα. Οι δράσεις όξυναν τη κριτική τους σκέψη και 
ικανοποίησαν το ένστικτο των μικρών παιδιών για εξερεύνηση και δημιουργία. Μέσα από τα 
κατάλληλα δομημένα παιχνίδια, τα οποία σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές της 
δημιουργικής γραφής για παιδιά, και την παρουσίαση πλούσιου εποπτικού υλικου, καθώς και 
φυσικού και τεχνητού υλικού κατασκευών, οι συμμετέχοντας εφάρμοσαν δεξιότητες και  
προυπάρχουσες γνώσεις σε νέες συνθήκες.  

Μέσα σε ανομοιογενείς ομάδες μικρών παιδιών, η ενασχόληση με δράσεις δημιουργικής 
έκφρασης και γραφής που προωθούν την ομαδοσυνεργατική εργασία βρήκε νέα εφαρμογή και 
βοήθησε στη δημιουργία κοινωνικού ιστού μεταξύ των συμμετεχόντων. Ακόμη και σε περιπτώσεις 
παιδιών (κυρίως μεταξύ φίλων αγοριών) που παρατηρήθηκαν μικρά επεισόδια, οι δραστηριότητες 
δημιουργικής γραφής που έδιναν στον καθένα χωριστά αλλά και σε όλους μαζί την ευκαιρία να 
εκφραστούν ελεύθερα, ενεργοποιώντας ο καθένας διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις (θεατρικά 
δρώμενα, συγγραφή και εικονογράφηση ιστορίας, δραματοποιήσεις, κλπ.), λειτουργούσαν 
εξισορροπιστικά μέσα στην ομάδα.  

Τέλος, αναπτύχθηκε το αίσθημα του ανήκειν σε μία κοινότητα παιδιών-δημιουργών που 
λειτούργησαν μέσα στον μουσειακό χώρο στο σύνολό του, για να παράγουν πρωτότυπο πολιτιστικό 
έργο αξιοποιώντας τη δυναμική των εκθεμάτων και τις δυνατότητες εξερεύνησης ενός νέου τοπίου, 
όπου η ιστορία μετασχηματίζεται σε δράση, έκφραση και δημιουργία. Στα θετικά αποτελέσματα, 
μετά την αξιολόγηση του έργου, περιλαμβάνεται και η εξωστρεφής διάθεση στην κοινωνική 
συμπεριφορά παιδιών που στα πρώτα στάδια των εργαστηρίων λειτουργούσαν ως μονάδες, 
επιλέγοντας τη ζωγραφική σε απομονωμένα τραπέζια μέσα στην αίθουσα.  

3. Συμπεράσματα 
Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δράσεων στα μουσεία δεν ακολουθεί υποχρεωτικά κάποιο 

αυστηρό και δεδομένο πρότυπο. Με άξονα την παιδαγωγική και επιστημονική αρτιότητα του 
σχεδιασμού και με σημεία αναφοράς τις θεματικές και τα μουσειακά αντικείμενα που θα επιλεγούν, 
στον σχεδιασμό μπορεί να ενταχθεί και πλούσιο εποπτικό υλικό, φύλλα εργασίας, θεατρικές 
αφηγήσεις, βιβλία λογοτεχνίας, μουσική, χορός, εικαστικά δρώμενα και η αξιοποίηση της νέας 
τεχνολογίας. Ο ψυχαγωγικός χαρακτήρας αυτών των δράσεων επιβάλλεται να εναρμονίζεται με την 
στοχοθεσία και τον επιστημονικό σχεδιασμό τους. Στοχεύουμε στην ενεργοποίηση των αισθήσεων, 
την έκπληξη, την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, την καλλιέργεια της θετικής 
σχέσης του παιδιού με τον πολιτισμό και τον υλικό του χώρο και πλούτο. Οικοδομούμε αισθητικό 
κριτήριο στους νέους ανθρώπους με σεβασμό στα ανθρώπινα δημιουργήματα του παρελθόντος. 

Η δημιουργική γραφή μέσα στο μουσείο παρακινεί τα παιδιά να εκφράσουν απόψεις, επιθυμίες 
και απορίες και να τις ενσωματώσουν δημιουργικά μέσα στο παιχνίδι κάνοντας καινούργιες 
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γνωριμίες. Ενθαρρύνει την προσωπική καταγραφή και το ξεχωριστό αποτύπωμα όλων στην ιστορία 
του Μουσείου, γεγονός που θα μπορούν να απολαμβάνουν και να σχολιάζουν οι επόμενες γενιές 
επιστημόνων και επισκεπτών. Παράλληλα, τα παιδιά γνωρίζουν το μουσείο από μία διαφορετική 
οπτική που τους δίνει την ευκαιρία της προσωπικής διάδρασης με τα εκθέματα. Ουσιαστική επιδίωξη 
αντίστοιχων δράσεων παραμένει οι νέοι άνθρωποι να προσεγγίζουν βιωματικά το χώρο του μουσείου 
ως πολιτιστικό δημιούργημα, ανοιχτό στην κοινωνία, όπου τα αποτυπώματα του παρελθόντος 
οξύνουν την κριτική ματιά και επιδέχονται νέες εφαρμογές στη σύγχρονη πραγματικότητα. Υπό το 
πρίσμα αυτό, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη μιας νέας προοπτικής συνεργασίας σχολείου και 
μουσείου, με τη συνδρομή και της Πολιτείας, για την καθιέρωση του μουσειακού χώρου σε 
βιωματικό τόπο μάθησης και ψυχαγωγίας. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
 

Κυριακάκης Μιχαήλ  
Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 

Φραντζή Κατερίνα   
Καθηγήτρια, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία εντάσσεται σε ερευνητικό έργο με στόχο την εξόρυξη ιστορικής, 

εκπαιδευτικής και ανθρωπολογικής πληροφορίας από κλειστά αρχεία γλωσσικού υλικού γραμμένα 
κατά κύριο λόγο στην ελληνική γλώσσα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου και φυλάσσονται 
μέχρι σήμερα. Αφορά την εύρεση, συλλογή, οργάνωση και ψηφιοποίηση σπάνιου αρχειακού υλικού 
από ελληνικά σχολικά ιδρύματα της Αλεξάνδρειας. 

Η μελέτη αποσκοπεί αφενός στην συντήρηση του σπάνιου υλικού και την ανάδειξή του σε 
ψηφιακά μέσα, με τη φωτογραφική διαφύλαξή του, καθώς επίσης και στην εύκολη προσβασιμότητά 
του στο ερευνητικό κοινό, συνεισφέροντας στην πρόσκληση της Διατήρησης της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αφετέρου, με τη μεταγωγή του σε επεξεργάσιμα αρχεία ηλεκτρονικής 
μορφής και τη γλωσσολογική και υπολογιστική επεξεργασία του γλωσσικού υλικού, το πρωτογενές 
αυτό γλωσσικό υλικό θα οδηγήσει στην εξαγωγή νέων και χρήσιμων ανθρωπολογικών, 
εκπαιδευτικών και ιστορικών συμπερασμάτων. 

 
Λέξεις κλειδιά: Αλεξάνδρεια, Σώμα Κειμένων (corpus), συντήρηση, εκπαίδευση, ψηφιακή 

εξόρυξη πληροφορίας (data mining) 

Εισαγωγή 
Η μελέτη είναι αποτέλεσμα του σημαντικού εντοπισμού πρωτογενούς, σπάνιου γλωσσικού 

υλικού το οποίο αφορά στα πρώτα 60 χρόνια του 20ού αιώνα, περιόδου απογείου αλλά και σταδιακής 
πτώσης της ελληνικής κοινότητας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της απώτερης δυτικής εξόδου 
του Νείλου. Το υλικό αφορά πρακτικά συλλόγων και πάγια διατηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία 
Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού και εντοπίστηκε στην Αλεξάνδρεια, πόλη που ίδρυσε ο Μέγας 
Αλέξανδρος, με την εξαιρετικά πλούσια σε ιστορία παρουσία, δράση και ανάπτυξη του εκεί 
Ελληνισμού.  

Χαρακτηριστική αυτής της πορείας είναι η έναρξη της λογοδοσίας του Προέδρου του 
Συνδέσμου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αλεξάνδρειας κου Μ. Ραμού στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
του Σ.Ε.Ε.Α. στις 11/4/1984:  

 
“Ο Σύνδεσμος μας έκλεισε φέτος 56 χρόνια από την ίδρυσή του.  
Πριν 56 χρόνια, όταν ήκμαζε ο Ελληνισμός εδώ στην Αίγυπτο, όταν μόνο στην 
Αλεξάνδρεια λειτουργούσαν πάνω από 24 Ελληνικά Δημοτικά Σχολεία, Κοινοτικά και 
Ιδιωτικά, οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν εδώ αισθάνθηκαν την ανάγκη να 
ιδρύσουν ένα Σύλλογο για να αντιμετωπίζουν από κοινού τα προβλήματα τους. Έτσι 
ιδρύθηκε ο Σύνδεσμός μας. Παρ’ όλη τη διαρροή που υπέστη η παροικία και του 
ολιγάριθμου των μελών του Συνδέσμου εν τούτοις τα προβλήματα δεν σταματούν να 
υπάρχουν.” (τελευταίο τεύχος Πρακτικών του Σ.Ε.Ε.Α. σελίδες 258 & 260) 
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Το εύρος της αξιοποίησης του υλικού, στη Διατήρηση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς μέσω της συντήρησης και ανάδειξής του, με εύκολη πρόσβαση από το ερευνητικό και 
όχι μόνο κοινό, καθώς και της αξιοποίησής του, για την διεξαγωγή ανθρωπολογικής, εκπαιδευτικής 
και ιστορικής μελέτης με τη μεταγωγή του σε επεξεργάσιμα αρχεία ηλεκτρονικής μορφής, οδήγησαν 
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών για τη συλλογή του, η οποία απαιτεί  επιτόπια έρευνα και άδεια 
πρόσβασης στο αρχειακό υλικό. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο υλικό 
δεν έχει μελετηθεί στην έκταση και με τη μεθοδολογία που προτείνεται στην παρούσα μελέτη.  

Πέραν της συλλογής του υλικού, απαιτητική είναι και η σχεδίαση και κατασκευή του σώματος 
κειμένων από το πρωτογενές υλικό λόγω της έντυπης, όχι σύγχρονης, μορφής του. Ωστόσο, η 
επίτευξη της κατασκευής σώματος επεξεργάσιμου γλωσσικού υλικού, αυξάνει το εύρος των 
εφαρμογών του σε συνεχώς μεγαλύτερη ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, αφού δίνεται έτσι η 
δυνατότητα ανάκλησης με ταχύτητα και ακρίβεια. Η χρήση της μεθοδολογίας των σωμάτων 
κειμένων, συστηματικών και στατιστικά ορθών συλλογών γλωσσικών δεδομένων, που προέκυψαν 
με φυσικό τρόπο και όχι με πειραματικές διαδικασίες, εξασφαλίζει ακρίβεια, πληρότητα και 
ταχύτητα στην επεξεργασία του υλικού (Φραντζή 2012, Meyer 2002, Rizzo 2010).  

Η διαθεματικότητα της τρέχουσας έρευνας στοχεύει στην άντληση πληροφορίας που αφορά 
την εκπαιδευτική, κοινωνική και ιστορική δομή της ελληνικής κοινότητας στο συγκεκριμένο 
γεωγραφικό χώρο και χρονική περίοδο ενώ, δεν αποκλείεται η πληροφορία να αφορά και άλλες 
γεωγραφικές ή χρονικές περιοχές. 

Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας (ΕΚΑ) 
Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, η οποία λειτουργεί ως σήμερα (“ΕΚΑ: Ίδρυση: Ιστορία” 

2019), ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1843 με την ονομασία «Η Ελληνοαιγυπτιακή Κοινότης των 
Αλεξανδρέων», που το 1888 μετονομάστηκε σε «Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότητα». Με δωρεές 
του Μ. Τοσίτσα και των αδελφών του η ΕΚΑ αποκτά  σύντομα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών και την διατήρηση του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος των 
Ελλήνων κατοίκων της Αλεξάνδρειας. Καθώς το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αλεξάνδρεια 
μεγαλώνει ιδρύεται ένα ακόμη σχολείο, η Τοσιτσαία Σχολή, στα 1853. 

Ο Τοσίτσας εγκαταλείπει την Αίγυπτο μετά το 1854, όταν διακόπτονται «οι διπλωματικές 
σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας, εξαιτίας της ελληνικής στάσης στον ρωσο-τουρκικό πόλεμο που είχε 
ξεσπάσει ένα χρόνο πριν» (“ΕΚΑ: Ίδρυση: Ιστορία: 1948-2002” 2019). 

Μία από τις περιόδους άνθισης της Ελληνική Κοινότητας της Αλεξανδρείας ήταν εκείνη κατά 
την οποία πρόεδρός της ήταν ο Γεώργιος Αβέρωφ (1885-1899), ο οποίος ίδρυσε το πιο γνωστό από 
τα σχολεία των Αιγυπτιωτών, το «Αβερώφειο Γυμνάσιο», που λειτουργεί ως σήμερα. Ο ελληνικός 
πληθυσμός στην Αλεξάνδρεια αυξανόταν, και έτσι ιδρύθηκε ένα ακόμη σχολείο το «Αβερώφειο 
Παρθεναγωγείο», που λειτούργησε μέχρι το 1963, οπότε και παραχωρήθηκε στο ελληνικό κράτος, 
και σήμερα στεγάζει το «Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο» και το «Παράρτημα του Ιδρύματος 
Ελληνικού Πολιτισμού». 

Τον Αβέρωφ διαδέχθηκε στην προεδρία της κοινότητας ο Κωνσταντίνος Σαλβάγος (1900-
1901) και στη συνέχεια ο Εμμανουήλ Μπενάκης (1901-1911). Χάρη στον Σαλβάγο ιδρύθηκε το 1906 
η «Σαλβάγειος Εμπορική σχολή», που λειτούργησε μέχρι το 1972.  

Το 1919 την προεδρία της ΕΚΑ ανέλαβε ο Μιχαήλ Σαλβάγος, γιος του Κωνσταντίνου, η οποία 
είχε διάρκεια 29 ετών. Μετά το θάνατο του Σαλβάγου «άρχισε η συρρίκνωση, καθώς οι καινούριες 
πολιτικοοικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα λειτούργησαν αρνητικά με τους νέους 
νόμους εργασίας για τους ξένους, την αναδιανομή της καλλιεργήσιμης γης και την κρατικοποίηση 
των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η παροικία άρχισε να φυλλοροεί. Το μεγαλύτερο τμήμα της 
επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιποι πήραν το δρόμο μιας δεύτερης μετανάστευσης σε άλλες 
χώρες (κυρίως στη Νότιο Αφρική και την Αυστραλία)». 



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

718 

Μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και επί προεδρίας του Δ. Ζερμπίνη (1948-1954) ιδρύθηκε το 
1949 η «Τεχνική Σχολή» που εξυπηρέτησε τις ανάγκες της νεολαίας στην κρίσιμη εκείνη 
μεταπολεμική περίοδο. Μετά την αποχώρηση του Ζερμπίνη το 1954, εξελέγη πρόεδρος ο 
Αναστάσιος Θεοδωράκης (1954-1973) που προσπάθησε να «περισώσει μέρος της δόξας του 
παρελθόντος. Ο καιρός της δημιουργίας και της αναδημιουργίας είχε πια παρέλθει.» 

Εκπαίδευση των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας 
Βασικό μέλημα τω Ελλήνων που ζούσαν και σταδιοδρομούσαν στην Αλεξάνδρεια της 

Αιγύπτου ήταν η εκπαίδευση των παιδιών τους και αποτέλεσε πρωταρχική αρμοδιότητα της 
Ελληνικής Κοινότητας της Αλεξάδρειας (ΕΚΑ). Η ΕΚΑ, από το 1843 που ιδρύθηκε, υποστηρίχθηκε 
οικονομικά από μία σειρά ευεργετών: Γ. Αβέρωφ, Μιχαήλ, Θεοδώρου και Κωνσταντίνου Τοσίτσα, 
Κ. Σαλβάγου, Γ. Ζερβουδάκη, Ν. Στουρνάρη, κ.ά. Η ίδρυση του περίφημου “Quartier Grec” στην 
περιοχή Chatby με την Αραβική Άνοιξη του 1882 οδήγησε στην άνθιση του παροικιακού 
ελληνισμού, με τη βοήθεια των πλουσίων ανώτερων αστών της εποχής (Μπενάκης, Ράλλης, 
Σαλβάγος, Ζερβουδάκης, Τοσίτσας, κ.ο.κ.) (Orfanou 2015, σ.14). Με τη συνδρομή των ευεργετών 
ιδρύθηκαν ποικίλα ιδρύματα, όπως σχολεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, κ.ο.κ. Ως εκ 
τούτου, πολλά από τα ιδρύματα αυτά λάμβαναν το όνομά τους από τον ευεργέτη με δωρεά του οποίου 
είχε ιδρυθεί ο συγκεκριμένος οργανισμός.  

Σχηματικά τα εκπαιδευτήρια διακρίνονταν σε κοινοτικά, ιδιωτικά και πατριαρχικά. Τα 
εκπαιδευτήρια που λειτούργησαν στην Αλεξάνδρεια ήταν τα εξής: η Τοσιτσαία Σχολή (αργότερα 
Τοσιτσαία και Ζερβουδάκειος), η Φαμηλειάδειος Σχολή Αρρένων, η Φαμηλειάδειος Σχολή Θηλέων, 
η Μικτή Δημοτική Σχολή Ραμλίου-Αριστοφρόνειος, το Αβερώφειο δημοτικό Παρθεναγωγείο, το 
Ζερμπίνειο Υπαίθριο Μικτό Σχολείο, η Μικτή Δημοτική Σχολή «Αισχύλος-Αρίων», το Κυριακάτικο 
Σχολείο Εργατίδων,  το Δημοτικό Σχολείο του Μπενακείου Ορφανοτροφείου, η Νυχτερινή Σχολή 
Θηλέων, η Κοινοτική Σχολή Γλωσσών, η Δαβαράκειος Δημοτική Σχολή (στην Ιμπραημία), η οποία 
ιδρύθηκε το 1942, η Κασσίκειος Δημοτική Σχολή (στην Ιμπραημία), η οποία ιδρύθηκε το 1946, το 
Αβερώφειο Γυμνάσιο Αρρένων (κλασικό), το Αβερώφειο Γυμνάσιο Θηλέων (κλασικό), το 
Αβερώφειο Γυμνάσιο Αρρένων με Τμήμα Θετικών Επιστημών, το Αβερώφειο Ανώτερο 
Παρθεναγωγείο, η Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή, η Πρατσίκειος Μικτή Δημοτική Σχολή (στην 
Ιμπραημία), η Πρατσίκειος Δημοτική Σχολή Αρρένων (στην Ιμπραημία), η Κοκκινάρειος Δημοτική 
Σχολή Θηλέων (στην Ιμπραημία), η Νυχτερινή Σχολή Ενώσεως «Αισχύλος-Αρίων», το 
Ορφανοτροφείο της ενώσεως «Αισχύλος-Αρίων», η Νυχτερινή Σχολή Ελληνικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Αλεξανδρείας, η Κοινοτική  Σχολή Κοπτικής Ραπτικής, η Νυχτερινή Σχολή Θηλέων, 
η Πατριαρχική Σχολή Φώτιος Α΄ (Γυμνάσιο στην Ιμπραημία), το Πατριαρχικό Αλεξανδρινό Λύκειο, 
το Λύκειο Ιερείδου, το Λύκειο αδελφών Κανάκη. Επίσης λειτούργησε ένα κοινοτικό σχολείο στις 
περιοχές Νταμαγχούρ, Καφρ ελ Νταουάρ, και Μάρσα Ματρούχ (Σουλογιάννης 1999, σ. 99-101, 107, 
111, 114-115.). Τέλος, ορισμένα από τα ιδιωτικά σχολεία που λειτούργησαν ήταν η ιδιωτική σχολή 
του Τεκτονίδη, του Γκίκα, του Λαγκάνη, κ.ο.κ 

Ενδεικτικό άλλωστε για το ενδιαφέρον των Ελλήνων της παροικίας για την εκπαίδευση είναι 
ότι το 1927 το ποσοστό των αναλφάβητων Ελλήνων ανδρών και γυναικών στην Αίγυπτο ήταν 18,5%, 
ενώ στην Ελλάδα 41,6% (Νταλαχάνης 2016, σ.185). 

Το ενδιαφέρον των ευεργετών για την ίδρυση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και για τη 
συντήρησή τους και τη μακρά πορεία τους, καταδεικνύει την αξία που είχε η εκπαίδευση για τους 
Αιγυπτιώτες και την ΕΚΑ. Η φροντίδα της ΕΚΑ προκειμένου τα ελληνόπουλα να φοιτούν σε 
ελληνικά σχολεία αναδεικνύει ότι η παροχή γνώσεων δεν ήταν η μοναδική μέριμνα της ΕΚΑ. Η 
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας ήταν κεντρικός στόχος των κοινοτικών σχολείων. Το ότι τα παιδιά 
παρακολουθούσαν ελληνικά σχολεία σήμαινε ότι ήταν «αυθεντικοί Έλληνες», σε σχέση με τους 
μαθητές που για ποικίλους λόγους θα επέλεγαν τα ξένα ή τα αιγυπτιακά σχολεία. Μάλιστα, Έλληνες 
που φοιτούσαν σε αιγυπτιακά σχολεία ήταν κυρίως όσοι προέρχονταν από τις κατώτερες κοινωνικές 
τάξεις και δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν για τα ελληνικά ή τα δυτικού τύπου σχολεία. Κι 
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αυτό δεν συνέβαινε σε ανεπτυγμένες περιοχές όπως ήταν η Αλεξάνδρεια ή το Πορτ-Σάιντ, αλλά στις 
μη ανεπτυγμένες περιοχές. (Νταλαχάνης 2016, σ. 180-182, 185) 

Σε σχέση με τα ξένα σχολεία είναι χρήσιμη εδώ μια μικρή παρέμβαση προκειμένου να δούμε 
ποιοι Έλληνες μαθητές μπορούσαν να φοιτήσουν σε αυτά. Πρόκειται κυρίως για μαθητές που 
προέρχονταν από μεικτούς γάμους, για όσους στόχευαν στην πληρέστερη εκμάθηση ξένων γλωσσών 
και για όσους διέθεταν τα χρήματα για την αποπληρωμή των διδάκτρων σε αυτά τα σχολεία. Το 
τελευταίο αυτό στοιχείο υπήρξε και σημείο «διαπραγμάτευσης» μεταξύ των Αιγυπτιωτών, κατά την 
εξής έννοια: Οι πλούσιοι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα φοίτησης στα σχολεία αυτά. Από την άλλη 
όμως πλευρά, οι μικροί Έλληνες μαθητές αναμενόταν στο μέλλον να αναλάβουν τα ηνία της 
κοινότητας. Έτσι, κρινόταν ορθότερο να έχουν παρακολουθήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας επιδιωκόταν μέσω συμβολικών και φυσικών δεσμών με 
την Ελλάδα. Για παράδειγμα, όπως είδαμε, ο ρόλος του ελληνικού κράτους στην άσκηση της 
εποπτείας στα ελληνικά κοινότητα σχολεία ήταν εμφανής σε ποικίλες πτυχές του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Το ελληνικό κράτος αναγνώριζε ως ισότιμα με τα ελληνικά τα κοινοτικά σχολεία, το 
πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούσαν τα κοινοτικά σχολεία ήταν στις βασικές γραμμές του όμοιο 
με αυτό των  σχολείων στην Ελλάδα, εκτός από μικρές αποκλίσεις που αφορούσαν τις ξένες γλώσσες. 
Ομοίως και οι εορτές και οι αργίες, και πάλι με μικρές αποκλίσεις που σχετίζονται με τις διαφορετικές 
ημερολογιακές θρησκευτικές εορτές Ελλήνων και Αιγυπτίων, ακολουθούσαν τα ελληνικά πρότυπα. 
Από την άλλη πλευρά όταν ανέκυπταν σοβαρά ζητήματα που συνδέονταν με την εκπαίδευση των 
Αιγυπτιωτών, οι εμπλεκόμενες ομάδες απευθύνονταν στο ελληνικό κράτος. Παράλληλα, τόσο η 
ΕΚΑ όσο και το ελληνικό κράτος μεριμνούσε ώστε τα φρονήματα των εκπαιδευτικών να μην 
παρέχουν πρόσφορο έδαφος για σχόλια που θα συνδέονταν με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. 
(Νταλαχάνης 2016, σ. 188-189) 

Η προσπάθεια συγκρότησης μιας ομοιογενούς ομάδας Αιγυπτιωτών μέσα από την ιδεολογική 
διάσταση της εκπαίδευσης αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα κοινοτικά σχολεία της ΕΚΑ 
μόλις από το 1960 άρχισαν να δέχονται να φοιτήσουν σε αυτά μαθητές ελληνικής καταγωγής αλλά 
με αιγυπτιακή υπηκοότητα. Και τούτο συνέβη διότι από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 σημαντικό 
μέρος του ελληνικού πληθυσμού, και επομένως μαθητών, άρχισε να φεύγει από την Αίγυπτο. 
(Νταλαχάνης 2016, σ. 183) 

Και από την πλευρά όμως του Αιγυπτιακού κράτους δεν παρατηρήθηκε σημαντική προσπάθεια 
επέμβασης στα θέματα που άπτονταν των ελληνικών σχολείων. Είναι ενδεικτικό ότι τη δεκαετία του 
’50 ενώ το αιγυπτιακό κράτος επεδίωκε τον εξαραβισμό του εκπαιδευτικού συστήματος με τους 
νόμους 583/1953 και 160/1958, αυτό για τα ελληνικά σχολεία ίσχυσε μόνο όσον αφορά το 
πρόγραμμα σπουδών. Αυτό στην περίπτωση των ελληνικών σχολείων φαίνεται να αποφεύχθηκε διότι 
τα ελληνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πέρα από τα μεγάλα κέντρα (π.χ. Κάιρο, 
Αλεξάνδρεια, Πορτ-Σάιντ) ήταν λιγοστά. Σε πίνακα του Μαρκαντωνάτου που αφορά τα ελληνικά 
σχολεία στην Αίγυπτο ανά προξενική περιφέρεια και βαθμίδα το 1955, και τον οποίο παραθέτει ο 
Αγγ. Νταλαχάνης (Νταλαχάνης 2016, σ. 193), φαίνεται ότι πέρα από την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπήρχαν δύο στο Πορτ-Σάιντ και τη Μανσούρα και ένα στο 
Σουέζ, στην Τάντα και το Ζαγαζίκ, ενώ η Μίνια δεν διέθετε κανένα σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Εάν γίνονταν προσπάθειες αραβοποίησης των σχολείων, τότε οι Έλληνες που ανήκαν 
στη μεσαία και την κατώτερη τάξη και δεν είχαν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους στην 
Ελλάδα, είτε θα εγκατέλειπαν το σχολείο, είτε θα σκέφτονταν να αναχωρήσουν για την Ελλάδα όσο 
το δυνατόν συντομότερα. (Νταλαχάνης 2016, σ. 191-193) 

Μεθοδολογία 
Για την εύρεση του υλικού πραγματοποιείται καταρχάς διεξοδική επιτόπια έρευνα στα αρχεία 

των ιδρυμάτων της Αλεξάνδρειας, ώστε να συλλεγούν πρωτότυπα, ακυκλοφόρητα & αδημοσίευτα 
κείμενα που θα υποστηρίξουν το σώμα κειμένων της έρευνας. Το συγκεκριμένο στάδιο απαιτεί 
«λεπτούς χειρισμούς» που αφορούν στην σχέση με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρείας και τα 
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άλλα ιδρύματα, στην αδειοδότηση και στις δικαιοδοσίες που αυτά επιτρέπουν, καθώς επίσης και 
στην εδραίωση καλών συνεργασιακών σχέσεων με τους επιτελείς τους. Τα προβλήματα που μπορεί 
να προκύψουν σε αυτό το στάδιο είναι η διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, η διαχείριση 
ευαίσθητων δεδομένων ή ακόμα και απόρρητων στοιχείων. Στην Εικόνα 1 φαίνεται φωτογραφία 
δείγματος πρωτογενούς υλικού. 

 

 
 

Εικόνα 1. Δείγμα πρωτογενούς υλικού από το τελευταίο τεύχος Πρακτικών του Συνδέσμου Ελλήνων Εκπαιδευτικών 
Αλεξάνδρειας (Σ.Ε.Ε.Α.) 

 
Τη συλλογή του υλικού ακολουθεί η ψηφιοποίησή του. Αυτή αφορά καταρχάς στη σταδιακή 

μεταφορά και καταχώριση του σε επεξεργαστές κειμένου. Δύναται να παρουσιαστούν προβλήματα 
αναγνώρισης γραμμάτων, γλώσσας, γραφικού χαρακτήρα  του αρχικού κειμένου, η χρήση 
παλαιότερων γλωσσικών ποικιλιών, δάνεια από άλλες γλώσσες (με την πλέον πιθανή την αραβική) 
κ.ά. Παρακάτω δίνεται το ψηφιοποιημένο υλικό που προκύπτει από το δείγμα του πρωτογενούς 
υλικού της Εικόνας 1. 

 
Επανειλημμέναι ήσαν αι επισκέψεις του υποφαινομένου, του κ. Ι. Διακοφωτάκη και της Δ/δος 

Αθηνάς Ρέτου, συνεργατών μου, εις το υπουργείον Παιδείας και το Ταμείον Αρωγής. Αι επαφαί μας 
μετά, της Γενικής Επιθεωρήσεως Σχολών Αλλοδαπών και της Δ/νσεως του Ταμείου Αρωγής, υπήρξαν 
συχνόταται. Εγενόμεθα δε άπαξ δεκτοί υπό του αειμνήστου Υφυπουργού Παιδείας κ. Λουκή Ακρίτα και 
του εν ενεργεία Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας κ. Ευαγγέλου Παπανούτσου. Υπεβάλομεν 
υπομνήματα αναφερόμενα εις τον διορισμόν των αδιορίστων, την ίσην μεταχείρισιν μεταξύ 
διωρισμένων και αδιορίστων, την εξομείωσιν των πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων, τας τριετίας των 
συνταξιοδοτηθέντων και εν Αιγύπτω υπηρετούντων εκπαιδευτικών, την απάλειψιν του δεσμευτικού 
άρθρου του Α.Ν. υπ' αριθμ. 1854/1951 περί συνταξιοδοτήσεως εκπαιδευτικών εξωτερικού και τέλος 
την τακτοποίησιν των οφειλών των ησφαλισμένων εις το Ταμείον Αρωγής. 

 
Η υπολογιστική επεξεργασία του παραχθέντος σώματος κειμένων πραγματοποιείται με 

συγκεκριμένα υπολογιστικά εργαλεία που θέτουν και δρομολογούν οι ερευνητικές παράμετροι βάσει 
των οποίων θα γίνει η επεξεργασία των κειμένων (Γούτσος Φραγκάκη 2015, κεφ 3). Σε αυτό το 
στάδιο τα ερωτήματα της έρευνας που έχουν τεθεί θα μετατραπούν σε παραμέτρους και δείκτες έτσι 
ώστε να δώσουν αντίστοιχα μετρήσιμα αποτελέσματα για την ποιοτική επεξεργασία. 
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Ερευνητικό Πεδίο Εφαρμογής 
Κατά το στάδιο υπολογιστικής επεξεργασίας και ποιοτικής μελέτης και ανάλυσης του 

γλωσσικού υλικού θα διερευνηθούν θέματα που με ανθρωπολογικό, εκπαιδευτικό και ιστορικό 
ενδιαφέρον. Αν και το εύρος των θεμάτων αυτό, καθώς και η εξαχθείσα πληροφορία δεν μπορούν να 
προβλεφθούν, σημειώνουμε προσδοκώμενα στα οποία η μελλοντική έρευνα θα επικεντρωθεί. 

Βασικότερο πεδίο μελέτης αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ειδικές συνθήκες που 
αναπτύσσονταν στα Ελληνικά Σχολεία της Αλεξάνδρειας. Η ακμάζουσα παιδαγωγική δράση του 
Ελληνισμού, στην υπό μελέτη χρονική περίοδο, κυρίως στην Αλεξάνδρεια αλλά και στα μεγάλα 
αστικά κέντρα της Αιγύπτου, όπως το Κάιρο και το Πόρτ-Σάιντ, μένει να αναδείξει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται, όπως η κατοχύρωση δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Η 
δεξαμενή των εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων στην Αίγυπτο (με προεξάρχουσα τη δράση 
των εκπαιδευτικών της Αλεξάνδρειας, όπως διαφαίνεται με την ίδρυση του Σ.Ε.Ε.Α. - Σύλλογος 
Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αλεξανδρείας - το 1927, πολύ πριν του έτερου συλλόγου των 
εκπαιδευτικών του Καΐρου) τροφοδοτείται από ιθαγενείς Έλληνες εκπαιδευτικούς, μόνιμα 
διαμένοντες στην Αίγυπτο, από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και την Κύπρο, από 
εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου και από εκπαιδευτικούς που 
εργάζονται με ανάθεση έργου κάθε σχολική χρονιά από την ΕΚΑ. Όπως γίνεται αντιληπτό η 
συγκεκριμένη μορφή, παράγει διαρκή ζητήματα και προβλήματα ειδικού χειρισμού που αφορούν 
στην κατοχύρωση επαγγελματικών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων, στη διαρκή ανατροφοδότηση 
με το επιβλέπον και χρηματοδοτόν Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα αλλά και στην προσέγγιση 
κατοχύρωσης αυτών των δικαιωμάτων μέσω Νομοθετικών Διαταγμάτων. 

Επίσης και σε φυσική συνέχεια, θα μελετηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι  λειτουργίες 
και οι ειδικές δράσεις στα Ελληνικά Σχολεία της Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο λειτουργίας τους μέσα 
στο Αιγυπτιακό κράτος, αλλά και στους κόλπους του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Η Ελληνική 
Κοινότητα, όσο και τα Σχολεία της στην Αλεξάνδρεια, λειτουργούσαν ως νησίδες μέσα στην δρώσα 
Αιγυπτιακή Πολιτεία. Αν και απολάμβαναν ιδιαίτερη προνομιακή μεταχείριση, λόγω της σημαντικής 
συμβολής τους στην ανάπτυξη του τόπου, προσάρμοζαν κάποιες δραστηριότητές τους στον 
Αιγυπτιακό ρυθμό ζωής (Παλαιό Ημερολόγιο, Επιλογή Εθνικών Ελληνικών Αργιών για αργία κ.ά.) 
και διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις με τις εποπτεύουσες διοικητικές αρχές του Αιγυπτιακού 
Υπουργείου Παιδείας.  Από το υπό έρευνα υλικό αναμένεται να αναδειχθεί πλήθος πληροφοριών 
των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως επίσης και όση αφορά στις ιδιαίτερες στενές και 
πατρικές σχέσεις της Ελληνικής Κοινότητας με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. 

Εξαίρετο σημείο ερευνητικής προσέγγισης αποτελεί η κοινωνική και η έμφυλη 
διαστρωμάτωση, όπως απορρέει από το γλωσσικό υλικό. Το εύρος των 60 ετών έρευνας που μας 
παρέχει το συγκεκριμένο γλωσσικό υλικό μας επιτρέπει να έχουμε πλαίσιο ερευνητικής μελέτης σε 
κοινωνιολογικούς άξονες, όπως η κοινωνική διαστρωμάτωση του μαθητικού δυναμικού, η 
συμμαθητεία παιδιών από ακραία ποικίλες κοινωνικές και οικονομικές τάξεις, όπως επίσης και 
συμπεράσματα για την αντιμετώπιση του ρόλου του φύλου στην Ελληνική Κοινοτική ζωή. Μένει να 
αναδειχθούν οι έμφυλες προβολές σε διοικητικές και κοινωνικές δραστηριότητες της Εκπαιδευτικής 
Κοινότητας και οι συμπαγείς δράσεις από όλο το σώμα της εκπαιδευτικής ζωής για την αντιμετώπιση 
προβληματικών καταστάσεων αλλά και κρίσεων (επιδημίες, οικονομικές κρίσεις, μετακίνηση 
ελληνικού πληθυσμού από μικρότερες πόλεις της Αιγύπτου στην Αλεξάνδρεια, αλλά και 
συγχωνεύσεις ή παύσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων, ενίοτε ιδιαίτερα ιστορικών όπως η 
Σαλβάγειος Τεχνική Σχολή). 
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Εικόνα 2. Η δίγλωσση σφραγίδα του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αλεξάνδρειας. 

 
Η γεωγραφική θέση της Αλεξάδρειας, της Αιγυπτιακής Πόλης, εκτός της Ελληνικής 

Επικράτειας και με πρωτεύουσα σημασία σε άλλη χώρα, παράγει γενικότερα ειδικής φύσεως 
αντιλήψεις, αλλά και ειδικότερα, σε σχέση με τη εξιδανίκευση της Ελλάδας, ως μητρόπολη & 
διοικητικό κέντρο. Εδώ δύνανται να εντοπισθούν ποικίλα στοιχεία και διαφορετικές εκφάνσεις των 
ίδιων παραμέτρων. Ως παράδειγμα αναφέρεται η διοικητική εξάρτηση των σχολείων, αλλά και των 
συναφών διοικητικών αρμοδιοτήτων της ΕΚΑ, από το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας.  Τα μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν αρκετά αργό ρυθμό εναλλαγής τους σε όλη την έκταση της έρευνας, 
δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους είναι επυλίδες που επιλέγουν να ζήσουν τον υπόλοιπο βίο τους 
στην Αλεξάνδρεια. Αντίθετα οι ιστορικές εξελίξεις (Επταετία,  Αραβική Επανάσταση,  Πόλεμος των 
6 ημερών, Κυπριακό κ.ά.) είναι ταχύτατες και επιφέρουν διαρκή αλλαγή σκηνικού σε επίπεδο 
ανθρώπινου δυναμικού, αρχών και προσανατολισμών, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρον 
την ανθρωπολογική προσέγγιση στη μελέτη των αντιλήψεων των ίδιων μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. 

Ως απορρέον πεδίο έρευνας εμφαίνεται η διαμόρφωση της νέας ειδικής ταυτότητας η οποία 
ενσωματώνει την ελληνική κουλτούρα και συντηρεί την ιδεολογία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 
των Αιγυπτιωτών. Από την επεξεργασία του πρωτότυπου γλωσσικού υλικού, προσδοκάται να 
αναδειχθούν τα ιδιαίτερα δρώμενα που συνέτειναν στη διαμόρφωση του σύγχρονου Αιγυπτιώτη, 
όπως Αθλητικοί Αγώνες και επιδείξεις  (Ανθεστήρια κ.ά.), καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ομιλίες 
στην ελληνική γλώσσα ή με ελληνική θεματολογία, θεματικές εκδρομές σε τοπόσημα Αιγυπτιακής 
& Ελληνικής ιστορικής σημασίας, προβολές ταινιών, διοργάνωση συναυλιών κ.ά.   

Χαρακτηριστικό πεδίο ερευνητικής προσέγγισης είναι η σχέση εθνότητας και γλώσσας με 
αντικείμενο μελέτης την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας.  Είναι δεδομένο πως το 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον της κατεξοχήν κοσμοπολίτικης και πλέον βαρύνουσας σε σύμπλευση 
διεθνών και εθνικών συμφερόντων Μεσογειακής πόλης (Abulafia 2004, σ. 287) δημιουργούσε 
μοναδικές γλωσσολογικές συνθήκες λόγω της διαρκούς και άμεσης χρήσης των περισσότερων 
επικρατέστερων ομιλουμένων γλωσσών (Αγγλικά για την οικονομική ζωή, Γαλλικά για την αστική 
διαστρωμάτωση και συναλλαγή, Ελληνικά για την κοινοτική επικοινωνία αλλά και τον εθνολογικό 
εντοπισμό) σε μία εξαιρετική μίξη με την Αραβική γλώσσα η οποία αποτελούσε το βασικότερο μοχλό 
επικοινωνίας για τον καθημερινό βίο. Η συγκεκριμένη μίξη δίνει εξαιρετικά και μοναδικά καινοφανή 
στοιχεία και συμπεράσματα που αναμένεται να εμπλουτίσουν τη γλωσσολογική επισκόπηση του 
συγκεκριμένου χωρικού και χρονικού διαστήματος. 

Τέλος, όχι όμως ως εξαντλητικό επιπλέον πεδίο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του 
προσδιορισμού των ποιοτικών χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν την εθνική ταυτότητα των 
μελών της κοινότητας ανάλογα με τον τρόπο που εκλαμβάνεται αλλά και χρησιμοποιείται η ελληνική 
γλώσσα από την ελληνική παροικία. Το εύρος των 60 ετών της έρευνας δίνει τη δυνατότητα 
ανάδειξης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χρήσης της ελληνικής γλώσσας όπως χρησιμοποιείται 
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από την Ελληνική Κοινότητα και να μελετήσουμε την εξέλιξη στη χρήση της αλλά και το ρυθμό 
ενσωμάτωσης των ευρύτερων αλλαγών της και εισόδου του στο γλωσσικό μέσο των Αιγυπτιωτών, 
που χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο γνώσης και χρήσης της ελληνικής, από ορθογραφική και 
καλλιγραφική τελειότητα και από κάποιους ενδιαφέροντες ιδιωματισμούς, όλα γνήσια απότοκα της 
λαμπρής αρχαίας αλλά και σύγχρονης πνευματικής ελληνικής ιστορίας της Αλεξάνδρειας. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 
 

Σίσκου Γιολάντα  
ΕΔΙΠ ΑΠΘ 

 
Δράγιος Χρήστος 

Σύμβουλος Επικοινωνίας 
 

Περίληψη  
Η πολιτισμική ετερότητα, όπως διαμορφώθηκε στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, 

δημιούργησε την ανάγκη διενέργειας ερευνών, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ποικίλων 
διδακτικών πρακτικών καθώς και της αποτελεσματικότητας της συνεκπαίδευσης των αλλοδαπών 
μαθητών, στα δημόσια σχολεία της χώρας. Η μεταβολή στην εκπαιδευτική πρακτική αφορά στην 
ανάγκη καθιέρωσης νέων διαύλων και μέσων επικοινωνίας, (λεκτικής ή μη λεκτικής), με το 
γλωσσικά διαφοροποιημένο μαθητικό δυναμικό.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ποιοτική ανάλυση των αντιλήψεων δεκατεσσάρων (14) 
ασυνόδευτων ανήλικων αγοριών, τα οποία φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του νομου Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη διαδικασία κοινωνικοποίησής τους στο χώρο της σχολικής 
μονάδας.  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση δεδομένων της έρευνας το αίτημα της επικοινωνίας 
διατρέχει την πλειονότητα των απαντήσεων των υποκειμένων της έρευνας είτε σε επίπεδο γνωσιακό 
ή σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων  

 
Λέξεις κλειδιά: ετερότητα, διαπολιτισμική Εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική, λεκτική-

μη λεκτική επικοινωνία 

1. Εισαγωγή 
Η εποχή μας, εξαιτίας των υψηλών μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζεται από μια 

αυξανόμενη πολιτισμική διαφορετικότητα. Αυτό, δημιουργεί την ανάγκη, και παράλληλα την 
υποχρέωση, στην πολιτική ηγεσία της χώρας, να ασχοληθεί με θέματα που αφορούν στην γλωσσική 
και πολιτισμική ετερότητα και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών, ώστε να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το διακύβευμα στην εκπαίδευση, σήμερα, είναι τι γνώση θα 
αναπαραχθεί, ποιος θα την αναπαράγει, πώς τα παιδιά θα μάθουν με τη συμβολή παιδαγωγικών, οι 
οποίες σέβονται και κατανοούν τις ανθρώπινες διαφορές. 

Ιδανικά, η εκπαίδευση θεωρείται ως ο σημαντικότερος θεσμός για την κοινωνικοποίηση και 
την κοινωνική ενσωμάτωση των μελών της κοινωνίας, ο οποίος διαμορφώνει τις νεότερες γενιές, 
ώστε να ενταχθούν στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα και να αποκτήσουν τη συναίσθηση 
συμμετοχής στο εθνικό σύνολο. Παιδαγωγός και παιδαγωγούμενοι μπορούν να πορεύονται σε μια 
αέναη κατεύθυνση ανεύρεσης ενός τρόπου επικοινωνίας «διατηρώντας, ταυτόχρονα, την ταυτότητα 
της κοινής φύσεως αλλά και την ετερότητα του προσώπου» (Ρεράκης 2016). Στην πραγματικότητα, 
αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αφού στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί είναι μονογλωσσικοί 
και μονοπολιτισμικοί, έχουν δηλαδή, γλωσσικές και πολιτισμικές εμπειρίες διαφορετικές από των 
ξένων μαθητών τους και, πόρρω, απέχουν από τις παραπάνω ικανότητες. 
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Δημιουργείται, λοιπόν, η ανάγκη εκπαιδευτικοί και μαθητές να αναπτύξουν τις κατάλληλες 
ικανότητες και δεξιότητες για να εργαστούν αποτελεσματικά σε τάξεις με όλο και περισσότερο 
γλωσσικά και πολιτισμικά ετερογενή μαθητικό πληθυσμό, ώστε να μην οδηγούμαστε σε 
αποσπασματικές εκπαιδευτικές διεξόδους, οι οποίες μόνο προσωρινές λύσεις προτείνουν (Γαλίτης, 
2019) 

Στην παρούσα εργασία θα καταγραφεί και θα αναλυθεί ο ρόλος της επικοινωνίας στη 
διαδικασία κοινωνικοποίησης αλλοδαπών εφήβων, κατά την ένταξή τους στην Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Όπως θα διαφανεί, υπάρχει έλλειμμα ανάμεσα στο υπάρχον εκπαιδευτικό νομοθετικό 
πλαίσιο και στην εφαρμογή του στο σχολείο, το οποίο οφείλεται περισσότερο στην έλλειψη λεκτικής 
και μη λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και αλλοδαπών μαθητών, αλλά και αλλοδαπών 
μαθητών με συμμαθητές τους.  

Με βάση την ποιοτική ανάλυση της έρευνας θα φανεί, ότι τα αναδυόμενα προβλήματα 
αποτελούν συνέπεια αδυναμίας της διοικητικής πράξης ή πλημμελούς ελέγχου εφαρμογής της, με 
αποτέλεσμα κάποιοι εκπαιδευτικοί να αδυνατούν, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές της 
διαπολιτισμικής αγωγής. (Μάρκου,1997). 

Επίσης, θα φανεί ότι στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις του σχολείου,  τόσο η λεκτική όσο και 
η μη λεκτική κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων, είναι παρούσες και 
συμπορεύονται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συμπληρώνει η μία την άλλη (Παπαδάκη-
Μιχαηλίδη,1998). 

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Μεθοδολογία της έρευνας 
2.1.1. Το δείγμα: Αγόρια/ 15-18 ετών 

Γλώσσα: Αγγλικά ( 5 υποκείμενα) Γλώσσα: Γαλλικά (9 υποκείμενα) 
Χώρα: Σιέρρα Λεόνε, Γκάνα Χώρα: Γουινέα, Καμερούν, Μαλί, 

Σιέρρα Λεόνε 
2.1.2. Τρόπος συλλογής δεδομένων  

Ερευνητικό εργαλείο της έρευνας είναι ερωτηματολόγιο το οποίο μεταφράστηκε στην αγγλική 
και γαλλική γλώσσα, τις πρώτες μητρικές γλώσσες των μεταναστών (που προέρχονται κυρίως από 
αποικιοκρατικά περιβάλλοντα). Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν στο χώρο διαμονής των 
παιδιών (σε δομή φιλοξενίας), ανώνυμα και προαιρετικά, σε ελεύθερη απογευματινή ώρα. 

2.1.3. Τρόπος επεξεργασίας και αξιολόγησης δεδομένων 
Η Ανάλυση δεδομένων έγινε με βάση την Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (Μπονίδης, 2014).  
Δημιουργήθηκαν τρεις (3) Κώδικες: Ι. Μαθήματα. ΙΙ. Σχέσεις με συμμαθητές. ΙΙΙ. Σχέσεις με 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι χωρίστηκαν αντίστοιχα σε δυο (2) Κατηγορίες ο καθένας α. Των 
δυσκολιών που συνάντησαν τα υποκείμενα στη διδασκαλία και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με 
συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. β. Των θετικών σημείων στη διδασκαλία και στις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις. Στα Πρότυπα εντοπίστηκαν τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα από τις απαντήσεις που 
καταχωρίστηκαν στα αντίστοιχα Θέματα.  

Η έρευνα βασίστηκε στις αρχές της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής του μαθητή στο σχολείο, 
των Lambert & Bower/1962 και Cowen/1971 (στο Παλαιολόγου -Ευαγγέλου, 2003).  

2.2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα καταχωρίστηκαν ξεχωριστά αρχίζοντας από 

τις απαντήσεις των (5) αγγλόφωνων υποκειμένων με το γράμμα (α). Ακολουθούν οι απαντήσεις των 
(9) γαλλόφωνων υποκειμένων με το γράμμα (γ)  

Από τα αποτελέσματα προκύπτουν τα ακόλουθα: 
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Κατηγορία 1. 

Ερ.1.Α. Τι σε δυσκολεύει περισσότερο στο σχολείο σε σχέση με τα μαθήματα; 
α1Α 1. Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική 
α1Α 2. Η γλώσσα 
α1Α 3. Το μάθημα της  Ελληνικής Γλώσσας είναι το πιο δύσκολο μάθημα για μένα γιατί μου είναι 
πολύ δύσκολο να καταλάβω ή να συνεργαστώ σε σχέση με  όσα διδάσκονται 
α1Α 4. Η δυσκολία είναι ότι τα μαθήματα δεν προσφέρονται στα αγγλικά 
α1Α 5. Όλα τα μαθήματα είναι δύσκολα, εκτός από το μάθημα των Αγγλικών, γιατί γίνονται στα  
ελληνικά και δεν καταλαβαίνουμε την ελληνική γλώσσα. 
γ1Α 1. Η ελληνική γλώσσα 
γ1Α 2. Το πιο δύσκολο είναι όταν ό καθηγητής σου εξηγεί κάτι το οποίο δεν καταφέρνεις να 
καταλάβεις. 
γ1Α 3. α) Η γλώσσα β) Οι καθηγητές εξηγούν (παραδίδουν) γρήγορα το μάθημα 
γ1Α 4. Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν υπάρχουν βιβλία στα μαθήματα. Παρόλο που έχουμε κάποιους 
καθηγητές που μας βοηθούν με τα μαθήματα θα ήταν καλύτερα με τα βιβλία για να κάνουμε ασκήσεις 
και να εφαρμόζουμε (εξασκούμαστε) καλύτερα 
γ1Α 5.Το πιο δύσκολο μάθημα στο σχολείο είναι για μένα τα Μαθηματικά 
γ1Α6. Η εξήγηση (των μαθημάτων) γίνεται εξ ολοκλήρου στα ελληνικά έτσι ανησυχώ πραγματικά σ’ 
αυτό το επίπεδο 
γ1Α7.Η γλώσσα είναι η πιο μεγάλη δυσκολία 
γ1Α8. Η γλώσσα η οποία προκαλεί δυσκολίες στην κατανόηση 
γ1Α9. Η γλώσσα γιατί σχεδόν όλα τα μαθήματα γίνονται στα ελληνικά  και δεν έχουμε καθηγητή που 
θα μας μάθει ελληνικά 

Στην ερώτηση αυτή δόθηκε απάντηση από όλα τα υποκείμενα. Εστιάζουν, ως επί το πλείστον, 
στo πρόβλημα της γλώσσας (8) και κατά συνέπεια της κατανόησης/συνεργασίας κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος (4) εκφράζοντας την ανησυχία τους για το θέμα. Θα ήθελαν να προσφέρονται 
μαθήματα στα αγγλικά. Επίσης, αναφέρεται το πρόβλημα της έλλειψης των κατάλληλων 
βοηθημάτων ώστε να μπορούν να εξασκούνται, σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής προσπαθήσει 
να τους βοηθήσει. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι το ότι παρά το ότι το σχολικό έτος έχει 
αρχίσει εδώ και τρεις μήνες δεν υπάρχει καθηγητής εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας34. 

 
Ερ.1.Β. Τι σε δυσκολεύει περισσότερο στο σχολείο σε σχέση με τους συμμαθητές σου; 

α1Β 1. Το πρόβλημα της γλώσσας 
α1Β 2.α) Η γλώσσα β) Κάνουν πολύ φασαρία 
α1Β 3. Η επικοινωνία. Δεν είναι εύκολο να συνομιλούμε με τους περισσότερους από τους 

συμμαθητές γιατί δεν μιλούν  αγγλικά και μερικές φορές έχουμε πρόβλημα να καταλάβουμε ο ένας τον 
άλλο.  

α1Β 4. Δεν είναι φιλικοί, είναι δύσκολοι στην επικοινωνία. 
α1Β 5. Κάποια από τα αγόρια (συμμαθητές) δεν τους αρέσει  όταν μιλάμε στα κορίτσια, οι 

περισσότεροι δεν μας σέβονται γιατί είμαστε διαφορετικοί. 
γ1Β 1. Σχετίζεται με τη γλώσσα, διαφορετικά δεν υπάρχει τίποτε αρνητικό ανάμεσα σε μένα και 

τους συμμαθητές μου 
γ1Β 2. Η πιο μεγάλη δυσκολία σε σχέση με τους συμμαθητές είναι η επικοινωνία, η γλώσσα 
γ1Β 3. α) Είναι η γλώσσα β) Το κόμπλεξ στο να μας μιλήσουν 
γ1Β 4. Το μόνο κακό είναι ότι κάποιοι φοβούνται να μας απευθύνουν το λόγο αλλά γενικά 

νοιώθω καλά με τους συμμαθητές μου επειδή με βοηθούν να μάθω τα ελληνικά. 
γ1Β 5.Ο ρατσισμός 

                                                
34 Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών. 



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

727 

γ1Β6. Είναι ζηλιάρηδες και κτητικοί, ως επί το πλείστον απέναντι στους νέους άνδρες. Γίνονται 
πολύ επιθετικοί όταν σε βλέπουν να μιλάς με ένα κορίτσι. Νομίζουν ότι ερχόμαστε εδώ (στο σχολείο) 
για κορίτσια. Λοιπόν, είναι τα κορίτσια τα οποία μας πλησιάζουν μόνο από περιέργεια. Δεν ξέρω αν 
είναι επειδή είμαστε μαύροι ή κάτι (άλλο) 

γ1Β7. Η διαφορά του δέρματος δεν δημιουργεί διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε συμμαθητές και 
είναι άνευ σημασίας. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή τους ενδιέφερε για μας, ήταν ακριβώς για να ξέρουν 
πως ήρθαμε, πως ζουν οι γονείς 

γ1Β8.Δεν υπάρχουν πολλές σχέσεις μεταξύ μας γιατί είμαστε ξένοι (αλλοδαποί). 
γ1Β9. Οι σχέσεις μας δεν είναι καλές γιατί δεν τους μιλώ εξαιτίας της γλώσσας 
Στις απαντήσεις κυριαρχεί η δυσκολία της επικοινωνίας (3) κυρίως λόγω της γλώσσας (6). 

Προβάλλονται όμως και άλλοι λόγοι όπως κόμπλεξ, επιθετικότητα, ερωτικός ανταγωνισμός 
(2)ρατσισμός (3) και φόβος, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα δημιουργίας ιδιαίτερων σχέσεων. 
Παρόλα αυτά αισθάνονται ότι με τη βοήθεια των συμμαθητών έρχονται σε επαφή με την ελληνική 
γλώσσα και ένα υποκείμενο δεν βρίσκει κανένα αρνητικό ανάμεσα σ΄ αυτόν και τους συμμαθητές 
του. 
 
Ερ.1.Γ. Τι σε δυσκολεύει περισσότερο στο σχολείο σε σχέση με τους καθηγητές σου; 

α1C 1. Δεν τους αρέσει να μας μιλούν ή να μας εξηγούν (το μάθημα) στη μητρική μας γλώσσα 
όπως π.χ. αγγλικά, επειδή γνωρίζω ότι μιλούν αγγλικά. 

α1C 2.  α) Η γλώσσα β) Δεν [ενδιαφέρονται] για τους [μαύρους] μαθητές 
α1C 3. Η επικοινωνία. Οι περισσότεροι από τους καθηγητές δεν μιλούν κάποια γλώσσα εκτός 

από ελληνικά, με συνέπεια να μην καταλαβαίνουμε ότι λέγεται ή διδάσκεται στην τάξη. 
α1C 4. Δεν μιλούν αγγλικά στην τάξη. 
α1C 5. Οι περισσότεροι καθηγητές δεν μπορούν ή δεν θέλουν να μιλήσουν αγγλικά, αν και είναι 

η γλώσσα που εμείς καταλαβαίνουμε. 
γ1C 1. Όλα εξαρτώνται από την επικοινωνία μαζί τους. Θα ήθελα να δημιουργήσω μια (καλή) 

σχέση μαζί τους για  να με βοηθήσουν να φτιάξω το μέλλον μου 
γ1C 2. Η πιο μεγάλη δυσκολία σε σχέση με τους καθηγητές, θα μπορούσα να πω ότι είναι η 

γλώσσα. 
γ1C 3. Η γλώσσα δημιουργεί πολλά προβλήματα και συγκεκριμένοι καθηγητές δεν μας 

υπολογίζουν  
γ1C 4. Οι καθηγητές είναι φιλόξενοι, κατά την προσωπική μου άποψη, και θέλουν να μας κάνουν 

να καταλάβουμε. Το πιο δύσκολο είναι ότι μερικοί κάνουν το μάθημά τους μόνο στα ελληνικά που εμείς 
δεν καταλαβαίνουμε ακόμη καλά. 

γ1C 5. Η αιτία των δυσκολιών με τους καθηγητές στο σχολείο είναι η γλώσσα 
1C6.Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι μας αγνοούν σαν να είμαστε αόρατοι και δεν μας απευθύνουν 

ούτε καν το λόγο. Δεν ξέρω πώς να ερμηνεύσω την κατάσταση αλλά είναι πραγματικά δύσκολα για μας. 
Προσωπικά, υπάρχουν πολλά μαθήματα που δεν κάνω τίποτε εξαιτίας συγκεκριμένων καθηγητών. 

γ1C7. Πολλοί καθηγητές δεν μιλούν παρά μόνο την ελληνική γλώσσα από την αρχή μέχρι το τέλος 
των μαθημάτων και κάποιοι από εμάς έχουν δεχτεί ρατσισμό. Υπήρξα σήμερα θύμα στο σχολείο και 
αποφάσισα να μην ξαναπάω. (Ο καθηγητής) μ’ έβγαλε από την τάξη χωρίς εμφανή λόγο και η 
Διεύθυνση δεν έκανε κάτι γι αυτό. 

γ1C8. Η γλώσσα 
γ1C9. Με τους καθηγητές οι σχέσεις είναι καλές 
Τονίζεται η αδιαφορία (4) από κάποιους εκπαιδευτικούς καθώς δεν θέλουν ή δεν μπορούν, να 

επικοινωνήσουν μαζί τους (3). Τα μαθήματα γίνονται στα ελληνικά και αυτό δημιουργεί δυσκολίες. 
Το πρόβλημα της γλώσσας (6) υπογραμμίζεται για άλλη μια φορά καθώς υπάρχουν μαθήματα όπου 
δεν υπάρχει καμιά μαθησιακή ωφέλεια. Θεωρούν ότι η δημιουργία μιας καλής σχέσης με τους 
καθηγητές τους, θα είναι βοηθητικό για το μέλλον τους 
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Κατηγορία 2. 

Ερ.2.Α. Τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο σε σχέση με τα μαθήματα; 
α2Α 1. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούρια πράγματα και να συναντώ τους συμμαθητές μου κατά 

τη διάρκεια της εβδομάδος. 
α2Α 2.  ? 
α2Α 3.  Η Φυσική. Μου αρέσει περισσότερο γιατί ο καθηγητής πάντα προσπαθεί, όσο είναι 

δυνατόν, να εξηγήσει πράγματα για μένα, για να καταλάβω και μερικές φορές προσπαθεί να κάνει 
επίδειξη (πείραμα;) για μένα, για να καταλάβω. 

α2Α 4. Μαθηματικά 
α2Α 5. Μου αρέσουν τα Αγγλικά γιατί είναι το μόνο μάθημα το οποίο καταλαβαίνω. 
γ2Α 1. Ο τρόπος που εξηγούνται (διδάσκονται) τα διάφορα μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, τα 

Αγγλικά, η Ιστορία κ.λ.π. 
γ2Α 2. Μου αρέσει να συγκεντρώνομαι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και να παρακολουθώ 

τον καθηγητή την ώρα της παράδοσης. 
γ2Α 3. Μου αρέσει η αυστηρότητα και η διατήρηση της τάξης στην αίθουσα, όχι ο θόρυβος και 

το «χάος» 
γ2Α 4. Μου αρέσει όταν οι καθηγητές κάνουν πλάκα μαζί μας. Μου αρέσει να παίζουμε με τους 

φίλους όταν υπάρχει (δίνεται) ευκαιρία. 
γ2Α 5.Ανάμεσα στα μαθήματα μου αρέσει πολύ ο αθλητισμός (Γυμναστική) 
γ2A6.Η ελευθερία των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Στο κράτος μου οι μαθητές 

δεν μιλούν χωρίς την άδεια του καθηγητή αλλά εδώ (οι μαθητές) κάνουν ότι θέλουν  
γ2A7. Οι καθηγητές που προσπαθούν να μας κάνουν να καταλάβουμε το μάθημα. 
γ2A8. Η συμμετοχή μου στο μάθημα παρά το ότι δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα. 
γ2A9.Τελικά τίποτε γιατί δεν καταλαβαίνω τα ελληνικά 
Ένα από τα υποκείμενα δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση (α2Α2) και ένα ακόμη είναι 

τελείως αρνητικό (γ2Α9). Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρονται σε συγκεκριμένα 
μαθήματα στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν (Φυσική γιατί ο καθηγητής κάνει πειράματα για να 
καταλάβω, Αγγλικά γιατί καταλαβαίνω, αθλητισμός, Μαθηματικά γιατί εξηγούνται (διδάσκονται) με 
κατάλληλο τρόπο). Εντυπωσιάζει η ελευθερία των συμμαθητών τους, να μιλούν χωρίς την άδεια του 
εκπαιδευτικού και το ευχάριστο κλίμα που δημιουργείται από κάποιους καθηγητές, αλλά όχι ο 
θόρυβος και το «χάος». Παρά τη θετική διάθεση για μάθηση (4) τίθεται και πάλι εμφατικά το 
πρόβλημα κατανόησης (3). 

Ερ.2.Β. Τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο σε σχέση με τους συμμαθητές σου; 
α2B 1. Είναι φιλικοί και ενθαρρυντικοί. στους καινούριους μαθητές. Δεν ενδιαφέρονται για το 

χρώμα. 
α2B 2. Είναι καλοί, προσφέρουν βοήθεια 
α2B 3. Μου αρέσει η φιλικότητά τους. Οι περισσότεροι είναι φιλικοί παρά το ότι οι περισσότεροι 

δεν μιλούν αγγλικά. 
α2B 4. Είναι παιχνιδιάρηδες μέσα στην τάξη. 
α2B 5 Είναι φιλικοί, καλοί και ενδιαφέρονται (φροντίζουν). 
γ2B 1. Οι φιλικές σχέσεις που μου επιτρέπουν να μιλήσω την ελληνική γλώσσα και η συμπεριφορά 

τους απέναντί μου. 
γ2B 2. Μ’ αρέσει πολύ να διασκεδάζω με τους συμμαθητές μου στο διάλειμμα. 
γ2B 3. Μου αρέσει η ευγένειά τους και τα αστεία τους. Είναι πολύ (χαλαροί) μαζί μας. Μου αρέσει 

να κάνω γυμναστική με τους φίλους μου. 
γ2B 4. Είναι πολύ συντροφικοί και μας βοηθούν πάρα πολύ στην εκμάθηση της γλώσσας. 
γ2B 5.Οι συνομιλίες 
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γ2B6. Θα ήθελα να γίνουμε φίλοι αλλά οι περισσότεροι μ’ αποφεύγουν όταν συναντιόμαστε στο 
δρόμο έξω από το σχολείο και έτσι αναρωτιέμαι ποια είναι η πραγματική μας σχέση. Μιλάω με όποιον 
με πλησιάζει και είμαι στη γωνία μου (περιμένω) 

γ2B7.Μας μαθαίνουν να μιλάμε τη γλώσσα και παρά το ότι έχουμε δυσκολίες σε επίπεδο 
προγράμματος μας βοηθούν και κάποιοι από αυτούς σε περίπτωση απουσίας μας γράφουν (στο κινητό) 
για να μάθουν το λόγο 

γ2B8.Μου αρέσουν οι βόλτες με τους συμμαθητές στο κέντρο, κάτι που, όμως, έγινε μόνο μια 
φορά. 

γ2B9. Τίποτε γιατί οι σχέσεις μας δεν είναι καλές αφού δεν μιλάμε μεταξύ μας εξαιτίας της 
γλώσσας 

Εκτός από ένα συμμετέχοντα που δεν έχει καμία σχέση λόγω της γλώσσας, οι υπόλοιποι 
θεωρούν κάποιους από τους συμμαθητές φιλικούς(4), ενθαρρυντικούς, διασκεδαστικούς (3), 
ευγενικούς. Είναι σημαντική η επισήμανση σχετικά με τη φροντίδα (2) και την υποστήριξη που 
δέχονται από τους συμμαθητές, ιδιαίτερα στην εκμάθηση της γλώσσας (2). Δυο υποκείμενα 
δηλώνουν ότι επιδιώκουν τη φιλία και εκτός σχολείου, χωρίς κάτι τέτοιο να φαίνεται εφικτό. 

Ερ.2.Γ. Τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο σε σχέση με τους καθηγητές σου; 
α2C 1. ----- 
α2C 2. ----- 
α2C 3. Σεβασμός και αγάπη. Προσπαθούν, όσο είναι δυνατόν, να δείξουν αγάπη και σεβασμό σε 

όλους, άσχετα με το χρώμα του δέρματος που έχει κάποιος. 
α2C 4.  Τίποτε καλό γι’ αυτούς. 
α2C 5. Οι καθηγητές που μιλούν αγγλικά προσπαθούν να εξηγήσουν (κάποια πράγματα), μερικές 

φορές. 
γ2C 1. Μου αρέσει ο τρόπος που μας δέχτηκαν δείχνοντάς μας ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο 

(ισότητας) με τα ελληνόπουλα. 
γ2C 2. Μου αρέσει να ρωτώ τους καθηγητές μου τις ερωτήσεις που δεν γνωρίζω (ότι δεν 

καταλαβαίνω) στην τάξη 
γ2C 3. Μου αρέσει πολύ η ευγένεια συγκεκριμένων καθηγητών 
γ2C 4. Είναι πολύ φιλόξενες και μας πλησιάζουν για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη  γλώσσα 
γ2C 5.Όταν μας εξηγούν (το μάθημα) στα αγγλικά 
γ2C6.Δεν θα πω τίποτε γιατί οι περισσότεροι δεν μας μιλούν 
γ2C7. Λίγοι ανάμεσά τους μας δίνουν δύναμη και κουράγιο προπαντός για να μαθαίνουμε πώς 

να μιλάμε και πώς να διαβάζουμε ενθαρρύνοντας και κινητοποιώντας μας 
γ2C8. Μου αρέσουν αυτοί που με βοηθούν να ενσωματωθώ στην κοινότητα 
γ2C9. Η αγάπη που μου δείχνουν. Μας θεωρούν σαν παιδιά (τους) 
Δυο υποκείμενα δεν απάντησαν στην ερώτηση και άλλα δυο δεν βρίσκουν τίποτε θετικό να 

πουν για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους. Οι υπόλοιποι αισθάνονται ότι παίρνουν αγάπη (2) 
από κάποιους καθηγητές τους οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν σαν παιδιά τους. Επίσης, αισθάνονται 
ότι αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ευγένεια και ισότητα σε σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές τους. 
Αναγνωρίζουν το έντονο ενδιαφέρον από κάποιους καθηγητές και τη βοήθεια (3) που προσφέρουν 
κυρίως στην κατανόηση της γλώσσας και στην ενσωμάτωσή τους (στο σχολείο). 

3. Συμπεράσματα 
Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας ο ρόλος της επικοινωνίας, λεκτικής και μη 

λεκτικής επικρατεί στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Η επικοινωνία ως κοινωνικό, βιολογικό και 
ψυχοσυναισθηματικό φαινόμενο, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής πραγματικότητας 
Είναι διαδικασία έκφρασης και κατανόησης συναισθημάτων και συμπεριφορών, σχετίζεται με την 
ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών, στο χώρο του σχολείου, μέσω κωδίκων, περικλείει και 
συνδέει ποικίλους τρόπους συμπεριφοράς και επιτελείται αδιάλειπτα (Φραγγεδάκη, 2010). 
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Στην Κατηγορία 1, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, εστιάζουν, ως επί το πλείστον, στο 
πρόβλημα της γλώσσας και κατά συνέπεια της κατανόησης/συνεργασίας, κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Ανησυχούν λόγω της έλλειψης κατάλληλων βοηθημάτων, της καθυστέρησης 
τοποθέτησης κατάλληλων καθηγητών, της αδιαφορίας κάποιων άλλων, όπως και της 
καχυποψίας/αντιζηλίας, εκ μέρους μερίδας συμμαθητών τους. Αναγνωρίζεται η ανάγκη δημιουργίας 
θετικών σχέσεων στο σχολείο, οι οποίες θα τους βοηθήσουν. 

Στην Κατηγορία 2, παρά τη θετική διάθεση για μάθηση, τίθεται και πάλι το πρόβλημα 
κατανόησης. Επιδιώκουν τη φιλία και εκτός σχολείου, χωρίς κάτι τέτοιο να φαίνεται εφικτό. Τα 
τέσσερα (4) από τα δεκατέσσερα (14) υποκείμενα, δεν έχουν τίποτε θετικό να πουν για τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου τους. Αναγνωρίζεται, όμως, η έντονη προσπάθεια εκ μέρους κάποιων 
εκπαιδευτικών και μαθητών για βοήθεια. 

Από τις απαντήσεις προκύπτουν πολλά θέματα προς συζήτηση όπως η ανάγκη των αλλοδαπών 
μαθητών για αγάπη και αποδοχή, αλληλεπίδραση, ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση κ.α. Ο κεντρικός 
άξονας που διατρέχει τις απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας, είναι το πρόβλημα της 
κατανόησης των γνωστικών αντικειμένων και της αδιαφορίας/ έλλειψη επικοινωνίας, εκ μέρους, 
μερίδας εκπαιδευτικών και μαθητών.  

Το πρόβλημα της λεκτικής επικοινωνίας, λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα της, μελετάται 
από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, της Φιλοσοφίας 
και της Παιδαγωγικής, και ως εκ τούτου, προσεγγίζεται και ορίζεται επιστημονικά με διαφορετικό 
τρόπο. Η γλώσσα είναι γνωστικό και κοινωνικό φαινόμενο και υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, π.χ. ο 
Chomsky αναφέρεται στον κλασσικό αριστοτελικό ορισμό της, ως «ήχου με νόημα» (Chomsky, 
2011). Η βιβλιογραφία δείχνει ότι τα παιδιά έχουν ένα μεγάλο γλωσσικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
τους ενήλικους, ακόμη κι αν έχουν περάσει την κρίσιμη περίοδο, και έτσι, η κατάκτηση της δεύτερης 
γλώσσας που συντελείται μέσα στην εφηβεία, μπορεί να είναι πλήρης.(Long 1990 στο Τσιπλάκου, 
2010). Γι αυτό, η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στην εκμάθηση της γλώσσας, προϋποθέτει 
γνώσεις που άπτονται των εξειδικευμένων σπουδών στην διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ 
Ξένης Γλώσσας, χάρη, στην οποία θα αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να 
ανταπεξέλθουν σε υπαρκτές κοινωνικές και διδακτικές ανάγκες, ιδιαίτερα αυξημένες στο σύγχρονο 
περιβάλλον (Lightbown, – Spada, 2006). Όμως, παρά την πλουσιότατη ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία πάνω στο θέμα, βλέπουμε πως τα προβλήματα κατανόησης και κατ’ επέκταση η 
επικοινωνία, αποτελούν μείζον πρόβλημα στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα (γ1Α9). 

Όσον αφορά στο πρόβλημα της αδιαφορίας, μαθητές και εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να 
εξοικειώνονται περισσότερο με πρακτικές που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ρατσισμού 
(Τσιάκαλος, 2009). Μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να προαχθεί η δημιουργία μιας υγιούς διαπροσωπικής 
επικοινωνίας με τους αλλοδαπούς μαθητές (α2Β3) και να αποφευχθούν κάποια αρνητικά φαινόμενα 
που παρουσιάζονται (γ1Β6). 

Στα παραπάνω, να προστεθεί ότι η αντιρατσιστική εκπαίδευση συχνά αντικατοπτρίζει 
προχειρότητες και αδρά αμοιβόμενα προγράμματα της Ε.Ε., ενώ, σχετίζεται με κείμενα που 
γράφονται με μηχανικό τρόπο, από ανθρώπους που δεν έχουν εμβαθύνει στις επικοινωνιακές 
διαστάσεις της γραφής και λειτουργούν περισσότερο ηθικοπλαστικά (Στεργιούλας, 2001). Επιπλέον, 
όπως βλέπουμε από τις απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας, κάποιοι εκπαιδευτικοί 
ενσαρκώνουν ένα «ανομικό» ρόλο (γ1C6), αυτόν του διεκπεραιωτή του διδακτικού έργου και 
υποβιβάζουν τη δυναμική του έργου τους, ενώ μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
του πεδίου των αλληλεπιδραστικών συσχετισμών στο σχολείο (Φιλιππίδου, 2008).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2010, σε μικρό 
δείγμα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποδεικνύεται ότι το 
ελληνικό σχολείο δεν είναι έτοιμο να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα και προσπαθεί να πετύχει την 
ενσωμάτωση, εντάσσοντας όλα τα παιδιά σε πρόγραμμα που απευθύνονται στους Έλληνες μαθητές. 
Το σχολείο «δεν έχει διαπολιτισμική δράση αλλά την παλιά νοοτροπία της ενσωμάτωσης» (Αβραμίδου, 
2014). Δέκα χρόνια μετά, φαίνεται ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί, ανάλογα, βήματα προόδου. 
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Αντιλαμβανόμαστε ότι οι κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, παρά τα νομοθετικά μέτρα που 
δηλώνουν το αντίθετο, μέχρι σήμερα, αποσκοπούν στη διατήρηση της κοινωνίας και την 
προσαρμογή, παρά στην κοινωνική μεταβολή ή και την αλλαγή (Γαλίτης 2019). 

Φαίνεται ότι το έργο των εκπαιδευτικών συνιστά τον πιο σημαντικό παράγοντα στη 
διαμόρφωση της διαπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σχολικών μονάδων, οπότε είναι απαραίτητη η 
επιμόρφωσή τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η αναζήτηση διδακτικών πρακτικών 
σε τάξεις που οι μαθητές έχουν ανόμοιο πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο (Τσιάκαλος, 2009). Να 
έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης των αναγκών των παιδιών και της επιλογής της προσφορότερης 
μεθόδου, για κάθε περίσταση, καθώς οι συνήθεις μορφές διδασκαλίας δεν αξιοποιούν το ιδιαίτερο 
μορφωτικό κεφάλαιο των ξένων μαθητών, οδηγώντας τους σε σχολική αποτυχία και αποκλεισμό. 
(γ1C7). 

Προτείνεται η διαφοροποιημένη εκπαίδευση, η εξατομικευμένη διδασκαλία, η χρήση project, 
κειμένων ταυτότητας (identity texts), των Taylor & Cummins, δηλαδή πολυτροπικών δημιουργιών 
που σχετίζονται με την προσωπική πορεία των αλλοδαπών μαθητών (Κατσάρη, 2015). Τέλος, οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι να απευθύνονται όχι μόνο σε επίπεδο γνώσεων αλλά δεξιοτήτων και στάσεων, 
καθώς η βιωματική- επικοινωνιακή διδασκαλία στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης 
μελλοντικών τους προβλημάτων (Πεπές 2012). 

Παρά τις δυσκολίες, η συστηματική παρέμβαση και ενασχόληση κάποιων εκπαιδευτικών, 
ακόμη και στο πλαίσιο του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος, δυναμώνει το αίσθημα αισιοδοξίας 
για ένα καλύτερο μέλλον. 
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Δημόσιος Υπάλληλος, Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, 

Τελειόφοιτη Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο 
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Στέλεχος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, ΜΒΑ, Τελειόφοιτος Τμ. 
Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Μέλος της 

ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 
 

Περίληψη 
Με τον όρο επικοινωνία, νοείται η καθημερινή διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα 

σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους, όπου ο ένας (πομπός ή αποστολέας) μεταδίδει ένα μήνυμα στον 
άλλο (αποδέκτης ή παραλήπτης). Όμως, η επικοινωνία είναι μια δυναμική διαδικασία, όπου ατομικοί 
παράγοντες όπως στερεότυπα, αντιλήψεις, σκέψεις και συναισθήματα φαίνεται να επιδρούν σε αυτή. 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να κατανοήσουν τα δικά τους 
εμπόδια στη διαδικασία της επικοινωνίας και να αναγνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν 
μέσα σε αυτή. Οι βιωματικές ασκήσεις που περιλαμβάνει, αξιοποιούν την τέχνη ως μέσο έκφρασης 
και έχουν ως στόχο τη βιωματική μάθηση (learning by doing) και ενθάρρυνση για ενεργό ακρόαση, 
συμμετοχή και αποτύπωση εμπειριών από τους/τις ίδιους/ίδιες.   

Αυτή η εμπειρία φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην κατανόηση των ωφελειών που προκύπτουν 
από την αποτελεσματική επικοινωνία και να ενισχύσει τη βιβλιογραφία με νέες μορφές βιωματικών 
παρεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή (οικογένεια, σχέσεις, εργασία 
κ.α.). 

Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, εμπόδια, δεξιότητες, ατομικοί παράγοντες, συναισθήματα. 
 

1. Εισαγωγή 
Διαχρονικά, η επικοινωνία αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών, με την 

αμερικανίδα ψυχοθεραπεύτρια V.Satir να είναι από τους πρώτους που εισήγαγε στη θεωρία της την 
αξία της επικοινωνίας. Σε αυτή τη θεωρία, η Satir παρομοιάζει την επικοινωνία ως μία ομπρέλα που 
περιβάλλει τους ανθρώπους από τη γέννηση τους, καθορίζοντας τις σχέσεις αλλά και τα γεγονότα 
που διαδραματίζονται στη ζωή τους (Satir, 1989). Έτσι, η επικοινωνία αποτελεί μια διαδικασία 
ανταλλαγής μηνυμάτων (πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα) μεταξύ ενός πομπού Α 
(άτομο, ομάδα) και ενός δέκτη Β, ο οποίος ενδέχεται να επηρεαστεί από το μήνυμα και να αλλάξει 
την κατάσταση ή συμπεριφορά του (Μπουραντάς, 1992). 

Όμως, η μεταφορά ενός μηνύματος από μόνη της δεν αποτελεί επικοινωνία. Στοιχεία όπως η 
κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση, δηλαδή εάν το μήνυμα ερμηνεύεται μέσα από ένα κοινό 
κώδικα επικοινωνίας ή μια κοινή γλώσσα, ώστε να γίνεται αντιληπτό και κατανοητό από τον δέκτη 
(κωδικοποίηση) και ταυτόχρονα, το μήνυμα ερμηνεύεται εκ νέου, από τον ίδιο, ώστε να προκύψει η 
άντληση ενός νοήματος (Coleman, 2012). Η ύπαρξη ή μη της επικοινωνίας, θα κριθεί από την 
ανατροφοδότηση ή ανάδραση, δηλαδή ένα μηχανισμό μέσω του οποίου αναγνωρίζεται εάν το 
μήνυμα το οποίο έστειλε ο πομπός έγινε αντιληπτό από τον δέκτη ή εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα 
κατά τη μετάδοση. Ο μηχανισμός της ανατροφοδότησης λειτουργεί σαν αντανάκλαση, δίνοντας την 
ευκαιρία τόσο στον πομπό, όσο και τον δέκτη, να ελέγξουν αν η αποστολή ή λήψη του μηνύματος 
τους έγινε με ορθό τρόπο (Κούτης, 2018). 
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Σχήμα 1. Η δυναμική διαδικασία της επικοινωνίας (Πηγή: Κούτης, 2018)  

 
 

 

Η επικοινωνία διακρίνεται σε διάφορες μορφές όπως: 
(α) για τον τρόπο μετάδοσης (Κούτης, 2018) 

 η άμεση, όπου ο πομπός μεταδίδει ο ίδιος το μήνυμα ή έχει απτή επαφή με τον δέκτη, 
 η έμμεση, όπου ο πομπός μεταφέρει το μήνυμα με τη βοήθεια τρίτου ή χρησιμοποιεί κάποιο 

μέσο (πχ διαδίκτυο) για την επικοινωνία του, 
 η λεκτική, όπου το μήνυμα εκφράζεται με λέξεις-φράσεις, 
 η μη λεκτική, όπου το μήνυμα εκφράζεται με τη γλώσσα του σώματος (κινησιακά, 

εκφραστικά κ.α.), 

(β) για τον τόπο μετάδοσης στο χώρο εργασίας (Coleman, 2011. Κούτης, 2018) 

 η εσωτερική, με τον πομπό να επικοινωνεί με συναδέλφους και προϊσταμένους/διευθυντές 
του (αναφέρεται σε χώρους εργασίας)  

 η εξωτερική, με τον πομπό να επικοινωνεί με συνεργάτες και πελάτες ενός οργανισμού 
(αναφέρεται σε χώρους εργασίας), 

(γ) για το που απευθύνεται (Κούτης, 2018) 

 η τυπική, δηλαδή η επικοινωνία γίνεται κυρίως μέσω του γραπτού (επίσημου) λόγου μεταξύ 
φορέων και  

 η άτυπη, δηλαδή η επικοινωνία μεταξύ φίλων. 

Επομένως, η επικοινωνία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και θεμελιώδες 
συστατικό της επιτυχίας ή/και αποτυχίας, ανάλογα με το αν η κρίνεται αποτελεσματική ή όχι. Η 
αποτελεσματική επικοινωνία οδηγεί σε αποτελεσματικές αποφάσεις, ενώ συμβάλλει καθοριστικά 
στην υψηλή λειτουργικότητα των ατόμων, τα οποία αποτελούν μια ομάδα (Gordon, 2011). 

1.1 Οι επικοινωνιακές δεξιότητες στην καθημερινότητα 
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες (communication skills) στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων 

αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία κοινωνικών δεξιοτήτων, που ενδεχομένως διαθέτει κάθε άτομο 
για την επιβίωσή του. Ως βασικοί πυλώνες των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην καθημερινότητα 
μπορούν να χαρακτηριστούν (Κουτης, 2018): 

 η λεκτική επικοινωνία και η μη λεκτική επικοινωνία, 
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 η ενεργητική ακρόαση, 
 η συναισθηματική νοημοσύνη και 
 η ενσυναίσθηση. 

Ο επαγγελματικός στίβος καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της ημέρας ενός ενήλικου ανθρώπου 
και ταυτόχρονα αποτελεί ένα σύγχρονο, μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι πολύ βασικές και μπορούν να επιτελέσουν στην επιτυχία, τη 
σταθερότητα και την εξέλιξη του ατόμου. Η ύπαρξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην εργασία 
συμβάλλει στην επίτευξη στόχων και τη διατήρηση ενός κλίματος συνεργασίας, ενώ, η απουσία τους 
είναι τροχοπέδη για τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα οφέλη τους για τους οργανισμούς 
(Αντωνιάδου, 2014). 

Όμως, η «τέχνη» της επικοινωνίας, όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς, μπορεί να προσφέρει 
τα μέγιστα σε ένα άτομο. Συγκεκριμένα, μπορεί να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση του 
ατόμου, αφού το διδάσκει τον τρόπο να (Garner, 2017): 

 ξεκινάει μια συζήτηση, ως μέρος της αλληλεπίδρασης του με άλλους, 
 εκφράζει ερωτήσεις, οι οποίες προάγουν ή/και ενισχύουν τη συζήτηση, 
 παρακινεί τους/τις άλλους/-ες να ενδιαφέρθούν για όσα λέει, 
 ζητάει από τους/τις άλλους/-ες να αλλάξουν μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, 
 προτείνει ενέργειες, με αυξημένες πιθανότητες να γίνουν αποδεκτές, 
 αποφύγει συμπεριφορές, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόρριψη του, 
 επιτύχει μεγαλύτερη οικειότητα και αλληλοκατανόηση με άλλους, 
 αξιοποιήσει την κριτική των άλλων με ωφέλιμο τρόπο, 
 αντισταθεί σε προσπάθειες χειραγώγησης, σκεπτόμενος/η κριτικά κάθε πληροφορία, 
 αναπτύξει την αυτοπεποίθηση του σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και 
 ενθαρρύνει τους/τις άλλους/-ες, να του μιλήσουν ή/και να ασχοληθούν μαζί του. 

Άρα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν το μέσο εκείνο που ενισχύει τις διαπροσωπικές 
σχέσεις στην καθημερινή ζωή, συμβάλλοντας στις αξίες του αλληλοσεβασμού, της συνεργασίας, της 
εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης. Αυτές οι αξίες με την πάροδο του χρόνου δημιουργούν τα 
κοινωνικά δίκτυα, τα οποία βοηθούν το άτομο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Bobryk, 2016). 

2. Μεθοδολογία εργαστηρίου 
Το εργαστήριο χρησιμοποιεί βιωματικές προσεγγίσεις για τη συνεργασία και τη δράση, 

προσφέροντας εμπειρική μάθηση (learning by doing) δεξιοτήτων σε όσους/-σες συμμετέχουν. Τα 
μέλη του εργαστηρίου, δηλαδή οι συμμετέχοντες/-χουσες, αποτελούν μια δευτερογενή, ανοικτή 
ομάδα δράσης, η οποία θα χρησιμοποιήσει την τέχνη, το στόμα (λεκτική επικοινωνία) και το σώμα 
(μη λεκτική επικοινωνία) προκειμένου να εντριφύσει σε ζητήματα καθημερινής επικοινωνίας 
(Κατσορίδου-Παπαδοπούλου, 2009).  

Έρευνες για την αποτελεσματικότητα της εμπειρικής μάθησης έχουν δείξει ότι έχει θετική 
επίδραση στη διαδικασία της μάθησης, αφού ενισχύει το μαθητή στη χρήση όλων των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων του (Brinia et al., 2017), ενώ, εξίσου θετική επίδραση παρουσιάζει στα κίνητρα 
εκπαίδευσης, τη μετάδοση γνώσης και την αυτοπεποίθηση των μαθητευόμενων (Wirth & Perkins, 
2013). 

2.1 Σκοπός – Στόχοι 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κατανόηση των εμποδίων στη διαδικασία της επικοινωνίας 

και η αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο τα μέλη λειτουργούν μέσα σε αυτή. Οι βιωματικές 
δραστηριότητες που περιλαμβάνοναι στο πρόγραμμα του εργαστηρίου στοχεύουν στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων για την επικοινωνία, όπως: 
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 η διαχείριση του άγχους της αυτό-παρουσίασης, 
 η ενεργητική ακρόαση στη συζήτηση, 
 η διαχείριση των προσωπικών ορίων, 
 η μείωση της έντασης ή αποφόρτιση (διαχείριση θυμού), 
 η ανάπτυξη της συνεργασίας, του σεβασμού και της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, 
 η αποτύπωση (έκφραση) εμπειριών από τους/τις ίδιους/ίδιες, 

ενώ, η χρήση της τέχνης αναμένεται να αυξήσει τη δημιουργική πλευρά των συμμετεχόντων 
μέσα από ελεύθερες κινησιακές ασκήσεις αλλά και δομημένες έγχαρτες δραστηριότητες. 

2.2 Συμμετέχοντες/-ουσες 
Λόγω της φύσης του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες/-ουσες στο εργαστήριο δύναται να είναι 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα των Lewin et al. (2018) για 
τις ανάγκες των εκπαιδευτικών έδειξε ότι οι ίδιοι έχουν όρεξη για εκμάθηση νέων μεθόδων και 
τεχνικών διδασκαλίας με κυριότερο τρόπο, αυτόν της βιωματικής μάθησης (learning by doing).  

Παρ’όλα αυτά, στο εργαστήριο δύναται να συμμετέχουν άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτου 
ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, απασχόλησης ή μη, προϋπηρεσίας ή πρότερης εμπειρίας σε 
βιωματικές δραστηριότητες. Ως ανώτατο όριο των συμμετεχόντων ορίζονται τα 15 άτομα.  

2.3 Περιγραφή δραστηριοτήτων του εργαστηρίου 
Μέσα από τις δράσεις του εργαστηρίου προβάλλεται η σημασία της επικοινωνίας σε όλες τις 

εκφάνσεις της ζωής ενός ατόμου (ανθρώπινες σχέσεις ή επαφές) καθώς και μιας ομάδας από το 
πρώτο στάδιο της δημιουργίας της έως την ανάπτυξη της συνεργασίας των μελών και την έκφραση 
των συναισθημάτων τους. 

Κάθε δράση ξεχωριστά περιλαμβάνει μια αλληλουχία ενεργειών, με κάθεμία να συνδέεται 
στενά με την επόμενη. Έτσι, τα μέλη ξεκινούν το κυκλικό ταξίδι της επικοινωνίας. Αρχικά, 
«συνομιλούν» με τον εαυτό τους και καταγράφουν τυχόν συναισθήματα, ενώ, συνεχίζουν με την 
ενσωμάτωση τους στην ομάδα, τη δημιουργία και εκπροσώπηση υποομάδων για να καταλήξουν ξανά 
στον εαυτό τους, αξιολογώντας όλα όσα έζησαν. 

Σημειώνεται ότι, κάθε δραστηριότητα υλοποιείται υπό τους ήχους χαλαρής ορχηστρικής 
μουσικής, ενώ, για τη διευκόλυνση της έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων, από τα μέλη, διαίθεται 
γραφική ύλη (χαρτί, στυλό, μαρκαδόροι). Τη λήξη κάθε επιμέρους δραστηριότητας, ακολουθεί 
σύντομη συζήτηση, όπου τα μέλη εκφράζουν όλα όσα βίωσαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 
τους. Το σύνολο των δραστηριοτήτων, οι στόχοι, η χρονική διάρκεια καθώς και το στάδιο ανάπτυξης 
της ομάδας περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί (Βλ. Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Δραστηριότητες Εργαστηρίου 

 

Α/Α Στάδιο Ομάδας Διάρκεια Δραστηριότητα Στόχος 

1 
Ένταξη στην 
ομάδα (Γνωριμία 
Ομάδας) 

10΄+10΄ 1. Το τραγούδι μου  
2. Ένα συναίσθημα 

 η γνωριμία μελών, 
 το συμβόλαιο και  
 η επικέντρωση στο «εδώ 

και τώρα». 

2 
Δημιουργία 
οικείων σχέσεων  
(Κορμός) 

15΄+ 20΄ 
 
3.Αυτόματη γραφή 
4.Η συνύπαρξη 

 η συνεργασία,  
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 η ανάπτυξη σχέσεων 
σεβασμού και 
εμπιστοσύνης, 

 η διεύρυνση των 
ατομικών ορίων και  

 η ανάπτυξη 
δημιουργικότητας. 

3 Αποχωρισμός 
(Κλείσιμο Ομάδας) 10΄ 5.Ακόμα ένα 

συναίσθημα 

 η έκφραση απόψεων και 
συναισθημάτων και 

 η απελευθέρωση της 
έντασης (χαλάρωση). 

 

Δραστηριότητες 1 & 2: ΦΑΣΗ Α – Ένταξη στην ομάδα (Γνωριμία Ομάδας) 
 

Η πρώτη δραστηριότητα με τίτλο «Το τραγούδι μου» έχει ως στόχο τη γνωριμία των μελών 
μιας ομάδας. Προτείνεται στα μέλη της ομάδα; να καθίσουν σε κύκλο. Ο/Η καθένας/-μία γυρίζει 
στον/στην διπλανό/ή του/της (με δεξιόστροφη φορά) και λέει το όνομά του/της, μαζί με έναν στίχο, 
από ένα τραγούδι που αγαπά πολύ. Οι στίχοι του τραγουδιού μπορούν να εκφραστούν με 
οποιοδήποτε έντεχνο τρόπο, δηλαδή, είτε τραγουδιστά, είτε με απαγγελία ή θεατρικό αναλόγιο, είτε 
χοροκινητικά ή παντομίμα είτε με θεατρικό ύφος κ.α. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να 
όλοι/όλες να πουν το όνομα και το τραγούδι τους, συμπεριλαμβανομένου/-ης του/της Συντονιστή/-
στριας (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003). 

Η δεύτερη δραστηριότητα έχει τίτλο «Ένα συναίσθημα» και χρησιμοποιείται για την αύξηση 
της συγκέντρωσης των μελών στον εαυτό τους. Η ομάδα κάθεται σε κύκλο, με τα πόδια να πατάνε 
στο έδαφος και τα χέρια να είναι ακουμπισμένα, χαλαρά, στους μηρούς. Ο/Η καθένας/-μία 
συγκεντρώνεται στον εαυτό του/της και σκέφτεται, εάν καθώς ερχόταν, τον/την απασχολούσε κάποια 
σκέψη και τι νιώθει τώρα που βρίσκεται εδώ. Τα μέλη παροτρύνονται, να κρατήσουν τα 
συναισθήματα στη σκέψη τους, χωρίς να μιλήσουν γι’ αυτά (Φιλίππου & Καραντάνα, 2010). 
 
Δραστηριότητες 3 & 4: ΦΑΣΗ Β - Δημιουργία οικείων σχέσεων (Κορμός) 

 
Η τρίτη δραστηριότητα έχει τον τίτλο «Αυτόματη γραφή» αποτελεί μια ατομική άσκηση 

δημιουργικής γραφής. Ο/Η συντονιστής/-στρια ξεκινάει με την ανάγνωση μιας ιστορίας και ζητά από 
τα μέλη της ομάδας να γράφουν παράλληλα ένα κέιμενο αυτόματης γραφής. Τα μέλη της ομάδας 
γράφουν αυθόρμητα και με αυτόματο τρόπο, ό,τι τους έρχεται στο νου, όσο πιο γρήγορα μπορούν, 
χωρίς απαραίτητα να συνδέεται ως κείμενο ή με την ιστορία που προηγήθηκε. Το κείμενο που 
γράφεται από τα μέλη μπορεί να είναι σκέψεις που έχουν στο μυαλό τους, λέξεις ή φράσεις, χωρίς 
διορθώσεις ή λοιπές επαναδιατυπώσεις. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα μέλη της ομάδας 
καλούνται να διαβάσουν τα κείμενά τους μπροστά σε όλους (Φιλίππου & Καραντάνα, 2010). 

Η τέταρτη δραστηριότητα με τίτλο «Η συνύπαρξη» είναι το επόμενο στάδιο της προηγούμενης, 
αφού, τα μέλη καλούνται να αφήσουν την ατομική τους ασφάλεια και να χωριστούν σε ισάριθμες 
ομάδες, όσοι/όσες και οι ήρωες/-ίδες της ιστορίας. Σε κάθε υποομάδα, τα μέλη καταγράφουν τι πήρε 
ο/η ήρωας/-ίδα που επέλεξαν, από την συνύπαρξη με τους/τις υπόλοιπους/-ες ήρωες/-ίδες. Κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης κάθε υποομάδας, ένα μέλος (εκπρόσωπος) καταγράφει όλα όσα πουν τα 
υπόλοιπα μέλη. Στη συνέχεια όλες οι υποομάδες επιστρέφουν στον κύκλο, με κάθε εκπρόσωπο να 
διαβάζει όσα καταγράφηκαν για τον/την κάθε ήρωα/-ίδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δραστηριότητα 
αυτή έχει ο τρόπος που επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν τα μέλη μεταξύ τους (Φιλίππου & 
Καραντάνα, 2010). 
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Δραστηριότητα 5: ΦΑΣΗ Γ - Αποχωρισμός (Κλείσιμο Ομάδας) 
 

Η τελευταία δραστηρίοτητα του εργαστηρίου φέρει τον τίτλο «Ακόμα ένα συναίσθημα» και 
στοχεύει στην κατανόηση της βιωματικής αυτής εμπειρίας από τα μέλη. Η ομάδα κάθεται ξανά σε 
κύκλο, με τα πόδια να πατούν στο έδαφος και τα χέρια να είναι ακουμπισμένα, χαλαρά, στους 
μηρούς. Ο/Η καθένας/-μία συγκεντρώνεται στον εαυτό του/της και σκέφτεται, πώς ήταν η εμπειρία 
που βίωσε, σε όλη τη διάρκεια των δράσεων. Έπειτα, υπό την καθοδήγηση του/της συντονιστή/-
στριας, τα μέλη με βαθιές εισπνοές χαλαρώνουν σώμα και νου. Στη συνέχεια, ο/η συντονιστής/-στρια 
παροτρύνει τα μέλη να ανοίξουν τα μάτια τους αργά και να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους 
συγκρίνοντάς τα, με εκείνα που ένιωθαν και κατέγραψαν, κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
εισαγωγικής δραστηριότητας. Έτσι, τα μέλη συνειδητοποιούν την αλλαγή που ενδεχομένως 
προέκυψε από τη βιωματική τους εμπειρία και ενθαρρύνονται να εκφράσουν ένα τελευταίο 
συναίσθημα προς τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003. Φιλίππου & 
Καραντάνα, 2010). 

3. Συζήτηση 
Η σημασία των βιωματικών δραστηριοτήτων με τη χρήση των τεχνών (κινηματογράφος, χορός, 

δραματική έκφραση, θεατρικό παιχνίδι κ.α.) φαίνεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα. Τα 
αποτελέσματα από τη χρήση των βιωματικών μεθόδων του εργαστηρίου αναμένεται να αναδείξουν 
τη χρησιμότητα της επικοινωνίας και την ανάπτυξη της κριτικής συνειδητοποίησης των 
καταστάσεων από τους συμμετέχοντες, όπως ακριβώς έδειξαν και άλλες έρευνες. 

Αναλυτικότερα, οι Στεφανοπούλου και Συν. (2017) χρησιμοποίησαν την τέχνη του 
κινηματογράφου προκειμένου να εντάξουν την κοινωνικοπαιδαγωγική προσέγγιση στη σχολική 
τάξη. Οι ταινίες των οποίων αναλύθηκε το περιεχόμενο ήταν ταινίες κινουμένων σχεδίων σχετικές 
με τρεις θεματικές ενότητες: τα συναισθήματα, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία. Από 
την ανάλυση τους έγινε γνωστό ότι σε ταινίες κινουμένων σχεδίων το κυρίαρχο συναίσθημα είναι η 
χαρά, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι αρμονικές και γαλήνιες, ενώ, η επικοινωνία αποτελεί πάντοτε 
συνδυασμό λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας  (εκφράσεις, κινήσεις). Τα συμπεράσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι οι παιδικές ταινίες μπορούν να αποτελέσουν μια εποικοδομητική μορφή δράσης 
για τη βελτίωση της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων. 

Ως μέσο παρέμβασης, το θεατρικό παιχνίδι έχει σημαντικά οφέλη στη βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης και της αυτοαντίληψης ενός ατόμου. Στην έρευνα της Χατζή (2019), για την 
εφαρμογή του σε ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες, η συντονίστρια και οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν 
αλλαγές στη στάση των μαθητών κατά τη διάρκεια και το πέρας των συναντήσεων. Συγκεκριμένα, 
τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές σταμάτησαν να είναι τόσο αυστηροί με τον 
εαυτό τους και τους άλλους, ενώ, έδειξαν αυξημένα επίπεδα συναισθηματικής ωριμότητας και 
κριτική ικανότητα στην καθημερινότητα τους στο χώρο του σχολείου. Από την άλλη, η έρευνα της 
Σπυροπούλου (2019) για την εφαρμογή εργαστηρίων δραματικού παιχνιδιού έδειξε τη χρησιμότητα 
του στην ενδυνάμωση της προσωπικότητας και την ανάπτυξη οριμένων τομέων δημιουργικότητας 
(πχ η φαντασία) των παιδιών, αφού τη δεδομένη στιγμή ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός στοχεύει 
αποκλειστικά στην απόκτηση γνώσεων και τις σχολικές επιδόσεις. 

Μια ακόμα σχετική έρευνα για τη των χρήση δραματικών τεχνικών κατά την υλοποίηση 
προγράμματος ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης, επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης 
συγκρούσεων στο χώρο εργασίας. Τα αποτελέσμα από τη χρήση της τεχνικής αυτής στον εργασιακό 
χώρο έδειξαν ότι η διαδικασία της μάθησης ήταν αποτελεσματικότερη, αφού οι εκπαιδευόμενοι 
ανέπτυξαν νέες γνώσεις τις οποίες αφομοίωσαν στη συμπεριφορά τους, μέσα από την εξάσκηση στις 
συναντήσεις. Αναλυτικότερα, σε σχέση με τις δεξιότητες επικοινωνίας, οι εργαζόμενοι έδειξαν να 
επικεντρώνονται στο εδώ-τώρα και να βελτιώνουν τη μη λεκτική τους αντίδραση (βλέμμα, στάση 
σώματος), κάτι που ενήργησε θετικά στην ανάπτυξη αυτοπαρατήρησης και ενδοσκοπικής κριτικής 
(Ραβνάλη, 2020). 
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Αντίστοιχες έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία, έδειξαν ότι 68 μαθητές συμμετείχαν σε 
πρόγραμμα βιωματικής μάθησης ανέπτυξαν, μέσω ασκήσεων αποτελεσματικής επικοινωνίας, την 
κριτική και δημιουργική τους ικανότητα, όπως έδειξε η τελική του αξιολόγηση/βαθμολόγηση από 
τους ίδιους (>90%) (Miner-Romanoff et al., 2019). Αντίστοιχο πρόγραμμα για την εκμάθηση 
δεξιοτήτων επικοινωνίας εφαρμόστηκε σε φοιτητές Ιατρικής στην Ισπανία. Οι ανάγκες των φοιτητών 
εστίαζαν στη δυσκολία τους να παρουσιάσουν μια δυσάρεστη είδηση, κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πρακτική αξία των δεξιοτήτων της 
επικοινωνίας βοήθησε τους φοιτητές να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις 
και να συνειδητοποιήσουν κριτικά την αξία (και την εφαρμογή) των γνώσεων μιας εκπαίδευσης όπως 
αυτή (Ruiz-Moral et al., 2019). 

4. Περιορισμοί - Δυσκολίες 
Η χρήση των βιωματικών τεχνικών κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου έχει ορισμένους 

περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν το μέγεθος της ομάδας, αφού για την ορθότερη 
λειτουργία της απαιτείται μικρός αριθμός συμμετοχών καθώς και ο αριθμός των συναντήσεων (μόνο 
μία). Παρ’ όλα αυτά, αναμένεται να συμμετέχουν όλοι οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα, ενώ, μέσω 
των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που έχουν ως στόχο 
την αύξηση της κριτικής ικανότητας των συμμετεχόντων. 

Παράλληλα, σύμφωνα με την Δρίτσου (2019), από την υλοποίηση ενός εργαστηρίου με 
βιωματικές ασκήσεις ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες όπως η έλλειψη χρόνου, αφού το 
εργαστήριο διαρκεί μία ώρα, η έλλειψη των απαραίτητων μέσων, που βοηθούν τα μέλη να 
εκφραστούν και η μη θετική στάση των συμμετεχόντων. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
δυσκολιών, ο/η συντονιστής/-στρια είναι καλά προετοιμασμένος/-η, έτσι ώστε να διαχειρίζεται 
σωστά το χρόνο του, διαθέτει εναλλακτικές λύσεις (έντεχνου τύπου) εάν δεν επαρκούν τα διαθέσιμα 
μέσα έκφρασης και διατηρεί θετική στάση και σεβασμό απέναντι στις απόψεις που εκφράζονται από 
τους συμμετέχοντες/-χουσες. 
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Περίληψη 
Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου σε 

ΔΥΕΠ (Δομή Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Πειραιά. 
Απευθυνόταν σε 24 παιδιά – πρόσφυγες, 13-15 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε Γυμνάσιο της περιοχής. 
Τα παιδιά, μαθητές και μαθήτριες Αφγανικής καταγωγής, διέμεναν στο Κέντρο Φιλοξενίας Σχιστού. 
Η παρέμβαση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ως μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η αυξανόμενη 
σχολική διαρροή, ιδιαίτερα των κοριτσιών που φοιτούσαν στη συγκεκριμένη ΔΥΕΠ, να βελτιωθεί 
το ψυχολογικό κλίμα της τάξης και να αξιοποιηθεί θετικά η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση. Η 
συχνότητα των συναντήσεων ήταν μία φορά την εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες και στη συνέχεια 
μία φορά ανά δύο εβδομάδες. Συνολικά έγιναν 8 συναντήσεις. Το ψυχοπαιδαγωγικό υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε προέρχεται και από τη σχετική βιβλιογραφία αλλά αποτελεί και πρωτότυπο υλικό 
από τις συγγραφείς, (Συντονίστριες Εκπαίδευσης Προσφύγων Δομής Σχιστού), για τις ανάγκες της 
παρέμβασης. 

 
Λέξεις κλειδιά: έμφυλη βία, ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση, ομάδα συνομήλικων, σχολική 

τάξη.  

1. Εισαγωγή 

1.1. Το ψυχολογικό περιβάλλον της τάξης 
Η κάθε σχολική τάξη συνιστά μία δυναμική κοινωνική ομάδα αποτελούμενη από συνήθως 

συνομήλικους μαθητές και μαθήτριες και τους/τις ενήλικους εκπαιδευτικούς της. Η λειτουργία της 
πραγματώνεται στο περιβάλλον της σχολικής μονάδας, το οποίο συνιστά ένα επίσης δυναμικό και εν 
εξελίξει κοινωνικό πλαίσιο, εμφορούμενο από τις αξίες της κοινωνίας αναφοράς του. Μεταξύ των 
στόχων της είναι και η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Ματσαγγούρας, 2003) και η 
διαχείριση των ψυχολογικών κρίσεων που ανακύπτουν ανάμεσά τους και έχουν ως αφορμή τα 
εξελικτικά στάδια ανάπτυξης και τις διαφορετικές βιωματικές εμπειρίες των παιδιών. 

Το θετικό ψυχολογικό κλίμα της τάξης, είναι η βασική και αναγκαία συνθήκη για να εξελιχθεί 
με επάρκεια η μαθησιακή διαδικασία και να δημιουργηθεί το κατάλληλο «παιδαγωγικό κλίμα» 
δηλαδή «η σύνθεση της ψυχοκοινωνικής ατμόσφαιρας και του φυσικού περιβάλλοντος μιας σχολικής 
αίθουσας μέσα στην οποία λαμβάνει χώρα αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών και των 
μαθητών μεταξύ τους» (Τριλιανός, 2013 σελ. 383). Το παιδαγωγικό κλίμα επιδρά στο σύνολο της 
σχολικής ζωής αλλά και στις επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών. Επίσης διαμορφώνει το 
ψυχολογικό «πεδίο» συμμετοχής ενός/μίας εκάστου καθώς και των σχέσεων που αναπτύσσονται 
μεταξύ τους. (Μπαμπάλης, 2012). Επιπλέον, όπως επισημαίνεται (Μπαμπάλης, 2012), το 
παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής τάξης είναι αυτό που επηρεάζει τη μαθησιακή πορεία των 
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μαθητών/τριών περισσότερο από τα προσωπικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά τους όπως νοητικό 
δυναμικό, μορφωτικό/κοινωνικό επίπεδο οικογένειας και από τις διδακτικές μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται. Είναι αυτονόητο ότι ένα θετικό παιδαγωγικό κλίμα παράγει τις ανάλογες 
προϋποθέσεις μαθησιακής πορείας αλλά και δημιουργίας θετικών ψυχοκοινωνικών και 
συναισθηματικών σχέσεων. 

Για τη δημιουργία θετικού κλίματος, πρωταρχικό ρόλο, διαδραματίζει ο/η εκπαιδευτικός αφού 
με βάση τις δικές του ενέργειες, δράσεις, στόχους και συμπεριφορά, πραγματώνεται η εκπαιδευτική 
διαδικασία. Επίσης, είναι το άτομο- μεσολαβητής στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων μεταξύ των 
μαθητών/τριών. Εκτός από το ευρύτερο περιβάλλον και την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής 
μονάδας, τα οποία αποτελούν δευτερεύοντες παράγοντες, επόμενος, μετά τον εκπαιδευτικό, 
σημαντικός παράγοντας δημιουργίας θετικού παιδαγωγικού κλίματος, είναι οι ίδιοι/ιες οι μαθητές 
/τριες. Οι συμπεριφορές, οι στάσεις και οι αντιλήψεις που εκφράζουν καθώς και οι δεξιότητες 
διαχείρισης προσωπικών ζητημάτων και σχέσεων, συγκροτούν το υπόβαθρο επάνω στο οποίο θα 
αναπτυχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις.  

Συνεπώς, η πρώτη και βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της περιγραφόμενης παρέμβασης, 
ήταν να δημιουργηθεί το κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα στην ομάδα των μαθητών/τριών, 
αποφεύγοντας τις ευθείες κριτικές και τις τιμωρίες και εγκαθιστώντας συνθήκες διαλόγου και 
ελεύθερης έκφρασης.  

1.2. Το διαπολιτισμικό περιβάλλον της τάξης. 
Η Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής μεταναστών, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, έχει δεχτεί στο 

εκπαιδευτικό της σύστημα πολλές και διαφορετικές εθνικές ομάδες οι οποίες αλληλεπιδρούν με τον 
γηγενή μαθητικό πληθυσμό αλλά και μεταξύ τους. Αυτή η πραγματικότητα έχει καταστήσει πολλές 
σχολικές μονάδες, άλλες επίσημα και άλλες εκ των πραγμάτων, διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, μέσα 
στο ευρύτερο κοινωνικό διαπολιτισμικό πλαίσιο. Οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί, έχοντας 
ενσωματώσει, σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό, τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
προσπαθούν να μεταδώσουν τις αξίες του σεβασμού της διαφορετικότητας, της ισότητας των δύο 
φύλων και των ατομικών δικαιωμάτων, έχοντας ως απώτερο στόχο την ομαλή ένταξη των 
μεταναστών στην κοινωνία. Για να το επιτύχουν αυτό, συχνά είναι απαραίτητο να λειτουργούν 
διαμεσολαβητικά μεταξύ των διαφορών αλλά και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών που φέρουν οι 
μαθητές/τριες, να εμποδίζουν την έκφραση στερεοτυπικών αντιλήψεων που αφορούν τα δύο φύλα 
και να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού «αυτού του μύστη της μαθησιακής διαδικασίας… Είναι αυτός 
που θα μυήσει το μαθητή στην αξία, ομορφιά και αναγκαιότητα της γνώσης για τη ζωή και για τον ίδιο, 
βάζοντας έτσι σε κίνηση την επιθυμία της ανακάλυψης της γνώσης του μαθητή» (Μπαλτατζής & 
Νταβέλος, 2009 σελ. 252). Έτσι λοιπόν η διαπολιτισμική αγωγή, ως αντικείμενο διδασκαλίας, σε 
αυτή τη διαδικασία είναι καθοριστική, έχοντας ως βασικό έργο την προετοιμασία των μαθητών/τριών 
να καταστούν πολίτες σε μια διαπολιτισμική κοινωνία έχοντας υιοθετήσει τις αξίες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ισότητας απέναντι στο νόμο. «Με αυτή την έννοια η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών, όπως 
αυτό της Ελλάδας, προωθώντας την ομαλή ένταξη μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής 
προέλευσης» (Μπαλτατζής & Νταβέλος, 2009 σελ.253).  

Με τον όρο «διαπολιτισμική αγωγή» εννοούνται όλα τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τα οποία 
εμπλουτίζουν με το περιεχόμενο και τους συνδυασμούς τους τα παιδαγωγικώς «αγώγιμα» στοιχεία 
τα οποία απευθύνονται στους μαθητές. (Παπάς, 1998). Ουσιαστικά πρόκειται για μια παιδαγωγικά 
προσανατολισμένη πολιτισμική διαντίδραση και αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 
πολιτισμικές οντότητες, οι οποίες συμβαίνει να συνυπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον. Αυτή η 
αλληλεπίδραση πραγματώνεται με την εκούσια αλλά και ακούσια ανταλλαγή πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών, στάσεων, γνώσεων και προσεγγίσεων. Στο πλαίσιο αυτής της διαντίδρασης, έγινε 
και η παρουσιαζόμενη παρέμβαση. Οι στόχοι της ήταν διττοί:  
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 να καταστεί η σχολική τάξη, πεδίο αυτοέκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων, 
λειτουργώντας ως εφαλτήριο ανάπτυξης της «τάξης – κοινότητας», με έντονη την παρουσία 
του ελεύθερου διαλόγου και της κριτικής σκέψης και  

 να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σχολικής διαρροής των κοριτσιών μέσα από στοχευμένες 
δράσεις σχετικές με την προώθηση της ισότητας των φύλων και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας. 

2.  Η παρέμβαση. 

2.1.  Ο σχεδιασμός. 
Ο σχεδιασμός της παρέμβασης έγινε σε συνεργασία με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό της τάξης, 

την Διευθύντρια αλλά και με τους/τις άλλους/ες εκπαιδευτικούς της ΔΥΕΠ των οποίων το 
πρόγραμμα επηρεαζόταν. 

Επιλέχτηκε μια ημέρα της εβδομάδας (Τετάρτη), όπου το πρόγραμμα μπορούσε να 
τροποποιηθεί ώστε να είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ένα ενδιάμεσο δίωρο. 

Έγινε επικοινωνία με την κεντρική υπηρεσία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Δίκτυο για 
τα δικαιώματα του Παιδιού» όπου αιτηθήκαμε τη μόνιμη παρουσία μεταφραστή/διαμεσολαβητή στις 
συναντήσεις, η οποία και δέχτηκε να συνδράμει στην προσπάθεια παρέχοντας εκτός από τον/την 
μεταφραστή/διαμεσολαβητή και μια ψυχολόγο η οποία εργαζόταν ήδη στη Δομή και γνώριζε πολλά 
από τα παιδιά. 

Αξιοποιήθηκε μια τάξη αρκετά μεγάλη, ώστε να μπορούν να γίνουν οι δραστηριότητες, καθώς 
και ο ανάλογος εξοπλισμός με βιντεοπροβολέα, διαδίκτυο και οθόνη, χαρτί του μέτρου, χρώματα 
κ.λ.π. 

Επελέγησαν τα θέματα και το περιεχόμενο των συναντήσεων, προετοιμάστηκαν τα υλικά και 
η εξέλιξη των δραστηριοτήτων, εκτιμήθηκε και προσαρμόστηκε ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησής 
τους και ρυθμίστηκε ο τρόπος συντονισμού των ομάδων με εναλλασσόμενα άτομα κάθε εβδομάδα 
να έχουν τον συντονισμό. 

Τέλος, ενημερώθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τάξεων της ΔΥΕΠ για την 
επικείμενη έναρξη του προγράμματος. Οι πληροφορίες που δόθηκαν στους/στις μαθητές μαθήτριες, 
με τη βοήθεια του εξειδικευμένου μεταφραστή/διαμεσολαβητή από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
«Δίκτυο για τα δικαιώματα του Παιδιού» ήταν: 

«Πρόκειται να οργανώσουμε μια σειρά από συναντήσεις, στις οποίες θα βρισκόμαστε όλοι μαζί 
μια φορά κάθε δεύτερη εβδομάδα για να συζητάμε και να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Στις 
συναντήσεις θα είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή, θα γίνονται με τους/τις εκπαιδευτικούς σας, εσάς, εμάς και 
μεταφραστή/τρια που θα βοηθά στην επικοινωνία. Οι λόγοι αυτών των συναντήσεων είναι να συζητάμε 
θέματα που απασχολούν παιδιά της ηλικίας σας, αλλά και για ό, τι εσάς σας ενδιαφέρει. Σκεφτήκαμε 
να οργανώσουμε αυτές τις συναντήσεις γιατί ακούσαμε πολλά παράπονα από διάφορα παιδιά και γονείς 
για κακές συμπεριφορές, για παρεξηγήσεις κ.λ.π.. Πιστεύουμε ότι κανένα παιδί δεν είναι κακό και δεν 
θέλει να στενοχωρεί άλλα άτομα. Αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και λέγονται πράγματα που ξεφεύγουν 
από την καλή μας θέληση. Για αυτό θέλουμε να προσπαθήσουμε να μάθουμε όλοι και όλες πώς να μην 
συμβαίνουν και να μην λέγονται δυσάρεστα πράγματα αλλά αντίθετα να γίνουμε και να νιώθουμε όλοι 
και όλες καλύτερα». 

Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιέργεια για τις επικείμενες συναντήσεις. Η 
εμπειρία τους από ανάλογα προγράμματα ήταν μόνο έμμεση, από συναντήσεις των μητέρων τους 
εντός του Κέντρου Φιλοξενίας (ομάδες γυναικών) τις οποίες οργάνωνε η Κοινωνική Υπηρεσία του 
«Δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού».  

2.2. Οι συναντήσεις. 
1η Συνάντηση: Στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν και τα 24 παιδιά που φοιτούσαν στη 

ΔΥΕΠ, τέσσερις εκπαιδευτικοί των τάξεων ΔΥΕΠ, οι δύο ΣΕΠ, η ψυχολόγος από το «Δίκτυο» και 
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ο μεταφραστής. Σε αυτή τη συνάντηση έγινε ουσιαστικά μια «γνωριμία» των ατόμων που 
συμμετείχαν μεταξύ τους. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της «μπαλίτσας», για να αυτοπαρουσιαστούν 
όλοι/ες οι συμμετέχοντες /ουσες. Στη συνέχεια, μίλησαν όλοι/ες για μια ατομική προτίμηση/συνήθεια 
και για το γιατί αυτή είναι αρεστή. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε ως στόχο να γνωριστούν 
καλύτερα τα μέλη μεταξύ τους και να χαλαρώσουν.  

Τέλος, χρησιμοποιώντας την τεχνική του «κουβαριού» φτιάχτηκε ο «ιστός της ομάδας» 
λέγοντας καθένας/καθεμία με τη σειρά, τι περιμένει/ελπίζει/προσδοκεί από την ομάδα. Έκλεισε 
τυλίγοντας και πάλι το κουβάρι προσεκτικά, ως συμβολισμό της απαιτούμενης προσοχής στην ομάδα 
μας. 

2η Συνάντηση: (Ίδια σύνθεση ατόμων). Το σκεπτικό της δραστηριότητας στη δεύτερη 
συνάντηση είναι αποτέλεσμα της εκτίμησης των ΣΕΠ και της ψυχολόγου, ότι τα παιδιά - έφηβοι, 
διαβιώνοντας σε ένα Κέντρο Φιλοξενίας και σε συνθήκες μικρής, ελεγκτικής κοινωνίας, εντός (και 
παράλληλα εκτός) ενός πολιτισμικά αλλότριου ευρύτερου κοινωνικού ιστού και δεχόμενα 
αντιφατικά κοινωνικά μηνύματα, βρίσκονται σε σύγχυση. Αυτή η σύγχυση συχνά εκφράζεται με 
αναίτιο φαινομενικά θυμό, ο οποίος απευθύνεται παντού και φυσικά στον περισσότερο εύκολο και 
ευάλωτο στόχο. Στην προκειμένη περίπτωση ο «στόχος» ήταν τα κορίτσια συμμαθήτριές τους, τα 
οποία εξαιτίας των πολιτισμικών τους δεδομένων ήταν δύσκολο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους 
και τα οποία ήταν επίσης πολύ θυμωμένα με τα αγόρια. Για να προσεγγίσουμε και να 
αποδυναμώσουμε τον θυμό ως άμεση αντίδραση του θυμικού, διαμορφώσαμε ένα power point με 
περιεχόμενο σχετικό με το θυμό, με απλές εκφράσεις και εικόνες από γνωστές φιγούρες comics αλλά 
και άλλες ελεύθερες στο διαδίκτυο.  

Στόχος ήταν να παρουσιάσουμε τον θυμό, χωρίς την ενοχοποίηση κανενός/καμιάς, ως ένα 
πρωτόγονο και καταστροφικό συναίσθημα, δείχνοντας επίσης με έμμεσο τρόπο, τις βασικές τεχνικές 
διαχείρισης του, όπως η τεχνική της «ανάπαυλας - αναπνοής», η τεχνική του «αξιολογικού 
αναστοχασμού», η τεχνική της «ενεργητικής ακρόασης», η τεχνική του «χιούμορ» και η τεχνική 
του «παράδοξου».  

Ο μεταφραστής-διαμεσολαβητής, παρουσίαζε το περιεχόμενο κάθε διαφάνειας με λεκτικές 
εκφράσεις συμβατές με τα οικεία τους πολιτισμικά πρότυπα. Η παρουσίαση έγινε δεκτή με 
ενθουσιασμό από τα παιδιά. Τα σχόλιά τους ήταν πολύ θετικά και έκαναν χαρούμενες γκριμάτσες 
θυμού συχνά, κατά τη διάρκεια του σχολιασμού. Η αποδόμηση της αξίας του θυμού που επιτεύχθηκε 
ήταν εμφανής και στη συνέχεια, όταν κλήθηκαν όλοι και όλες να επιλέξουν και να σχολιάσουν μια 
διαφάνεια. 

Τα περισσότερα παιδιά (16) επέλεξαν τη διαφάνεια 33 όπου ο Λούκυ Λουκ και η Ντόλυ γελάνε 
με τον πρωτόγονο θυμωμένο Βίκινγκ, τέσσερα παιδιά επέλεξαν τη διαφάνεια 31 όπου ο Λούκυ Λουκ 
αποστασιοποιείται από το ερέθισμα και γελά, τρία παιδιά επέλεξαν τη διαφάνεια 25 όπου ένας 
ρωμαίος στρατιώτης χτυπά τον Οβελίξ (μάλλον για την αστεία εικόνα) και ένα παιδί (κορίτσι) την 
προτελευταία διαφάνεια όπου χορεύουν ευχαριστημένοι και χαλαροί. Οι δύο από τους/τις τέσσερις 
εκπαιδευτικούς επέλεξαν τις διαφάνειες 20 και 21, όπου προβάλλεται η «ενεργητική ακρόαση» και 
οι άλλοι/ες δύο τη διαφάνεια 18, όπου προβάλλεται η τεχνική της «ανάπαυλας». Εμείς, ως ΣΕΠ, αλλά 
και η ψυχολόγος, διαλέξαμε την τελευταία διαφάνεια όπου ουσιαστικά τίθεται το δίλημμα της 
επιλογής ή όχι, του θυμού, ως συμπεριφορά. Στη συνέχεια σχολιάστηκαν εκ νέου οι επιλεχθείσες 
διαφάνειες για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα ότι:  

 ο θυμός είναι ένα πρωτόγονο και ενίοτε καταστροφικό συναίσθημα και 
 μπορούμε να επιλέξουμε εάν, πόσο και πότε θυμώνουμε.  

Κλείσαμε κάνοντας άσκηση διαφραγματικής αναπνοής, ως τεχνική χαλάρωσης και 
ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. 

3η Συνάντηση: (Ίδια σύνθεση ομάδας). Η τρίτη συνάντηση σχεδιάστηκε ως μια συνέχεια της 
προηγούμενης όπου προσεγγίστηκε το συναίσθημα του θυμού. Η συνάντηση, αφού χαιρετήθηκαν 
μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας, άρχισε με το σχόλιο:  
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«Την προηγούμενη φορά γνωρίσαμε τον θυμό και τα άσχημα χαρακτηριστικά του, σήμερα ας 
εξερευνήσουμε και τα άλλα συναισθήματα εκτός από το θυμό».  

Με τη βοήθεια του μεταφραστή, ρωτήθηκαν τα παιδιά να αναφέρουν ποια συναισθήματα 
γνωρίζουν και έχουν νιώσει. Με έκπληξη διαπιστώθηκε η περιορισμένη γκάμα των συναισθημάτων 
που αναφέρθηκαν. Μόνο πέντε συναισθήματα καταγράφηκαν: χαρά, λύπη, θυμός, αγωνία και 
απελπισία. Στη συνέχεια δόθηκαν μαρκαδόροι και χαρτί Α4 σε όλους/όλες και ζητήθηκε από τη 
συντονίστρια της ομάδας να ζωγραφίσουν καθένας /καθεμία ξεχωριστά τα πέντε προαναφερθέντα 
συναισθήματα, επιλέγοντας ποιο χρώμα ταιριάζει σε κάθε συναίσθημα. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν 
τα χαρτιά στον τοίχο για να καταγραφούν οι χρωματικές επιλογές. Τα περισσότερα παιδιά, είχαν 
χρωματίσει το θυμό με κόκκινο χρώμα, τη λύπη με γκρι, την αγωνία στο φάσμα μπλε - μωβ και την 
απελπισία με μαύρο.  

Η ομοιότητα στις χρωματικές επιλογές ήταν το αντικείμενο του σχολιασμού που ακολούθησε 
υποδηλώνοντας την ως κοινό παρονομαστή ανεξαρτήτως φύλου. Αμέσως μετά, τα ενήλικα άτομα 
της ομάδας, με τη βοήθεια του μεταφραστή, άνοιξαν τη βεντάλια των συναισθημάτων και 
προστέθηκε μια σειρά από αυτά καταλήγοντας σε έναν αριθμό 35 συναισθημάτων, τα οποία είχαμε 
ήδη προετοιμάσει, (βλ. φάκελο παραρτήματος. 2.) και για καθένα από τα οποία δόθηκε μια μικρή 
επεξήγηση. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα συναισθήματα που αναφέρθηκαν και 
περιγράφηκαν από τα ενήλικα μέλη και πολλά ανέφεραν ότι τα έχουν βιώσει αλλά δεν τα είχαν 
κατονομάσει. Η πραγματολογική και εννοιολογική ένδεια των παιδιών – προσφύγων, (εξαιτίας της 
ελλιπούς σχολικής φοίτησης, της προσφυγοποίησης αλλά και του προσανατολισμού της οικογένειας 
σε συζητήσεις και δραστηριότητες επιβίωσης), είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και συνιστά ένα 
σημαντικό εμπόδιο όχι μόνο για τη σχολική τους πορεία αλλά και για την κοινωνική τους εξέλιξη 
(Tyner & Fazel, 2014).  

Στη συνέχεια γράφτηκαν και τα 35 συναισθήματα σε χαρτάκια σε τρεις γλώσσες, (ελληνικά, 
αγγλικά και φαρσί). Στα συναισθήματα όπου υπήρχε δυσκολία να γραφούν με ακρίβεια στα φαρσί 
και όπου δεν μπορούσε να βρει ο μεταφραστής αντίστοιχη λέξη, περιέγραφε, με τη βοήθεια των 
παιδιών, την έννοια του συναισθήματος με λίγα λόγια. Μετά διπλώθηκαν και φυλάχτηκαν σε μια 
πάνινη σακούλα για την επόμενη συνάντηση, όπου και θα χρησίμευαν ως το βασικό μέσο για την 
επόμενη δραστηριότητα, η οποία όπως ειπώθηκε στα παιδιά θα ήταν «ένα παιχνίδι έκπληξη».  

4η Συνάντηση: (Ίδια σύνθεση). Η συνάντηση ξεκίνησε - μετά τους αρχικούς χαιρετισμούς- με 
υπενθύμιση από τα παιδιά για το παιχνίδι- έκπληξη. Τους ειπώθηκε ότι το παιχνίδι που θα παίξουμε 
έχει τίτλο: «Βρες πως νιώθω».  

Πριν από τη συνάντηση είχαν γραφτεί στον πίνακα τα 35 συναισθήματα στα ελληνικά και 
αγγλικά και ζητήθηκε από το μεταφραστή/διαμεσολαβητή να γράψει την μετάφραση στα φαρσί των 
35 συναισθημάτων όπως ήταν και στα διπλωμένα χαρτάκια. Στη συνέχεια, κλείσαμε περισσότερο 
τον κύκλο της ομάδας και εξηγήσαμε στα παιδιά τους κανόνες του παιχνιδιού οι οποίοι ήταν: 

«Α. Παίρνουμε ένα άδειο μπουκάλι, καθόμαστε καθένας και καθεμιά ξεχωριστά στο κέντρο της 
ομάδας και το περιστρέφουμε.  

Β. Όποιο άτομο δείξει το μπουκάλι, παίρνει από τη σακούλα ένα χαρτάκι, διαβάζει το συναίσθημα 
που είναι γραμμένο εκεί, σηκώνεται όρθιος/α και το δείχνει με παντομίμα. 

Γ. Όταν αποκαλυφθεί το συναίσθημα από τα μέλη της ομάδας, σβήνεται από τον πίνακα. 
Δ. Το άτομο που έδειξε το συναίσθημα λέει αν το έχει νιώσει ποτέ και εάν θέλει, αναφέρει 

λεπτομέρειες για το πότε και πώς το ένιωσε. 
Ε. Το άτομο που έπαιξε περιστρέφει εκ νέου το μπουκάλι για να δείξει άλλο άτομο και το παιχνίδι 

συνεχίζεται έως να «παιχτούν» όλα τα συναισθήματα.» 
Τα κορίτσια δέχτηκαν με πολύ δισταγμό να συμμετέχουν στο παιχνίδι και αρχικά τους ήταν 

εξαιρετικά δύσκολο να σηκωθούν και να κάνουν παντομίμα. Όμως με τη δική μας (και των 
καθηγητριών τους) την ενθάρρυνση, και αφού και εμείς συμμετείχαμε στο παιχνίδι κάνοντας 
παντομίμα, τελικά το έκαναν και διασκέδασαν αρκετά. Ήταν η πρώτη φορά και για τα αγόρια και 
για τα κορίτσια που εξέφρασαν τόσα πολλά και διαφορετικά συναισθήματα, που τα αναγνώρισαν και 
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τα κατονόμασαν, που διαπίστωσαν την ισχύ και την επιρροή τους στη συμπεριφορά τους. Ήταν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία και μας το είπαν. Η συνάντηση έκλεισε με αναστοχασμό, από όλα τα μέλη της 
ομάδας, για την ποικιλία και τη δύναμη των συναισθημάτων, αλλά και για το γεγονός ότι όλοι οι 
άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικότητας, βιώνουν τα ίδια συναισθήματα. 

5η Συνάντηση: (Ίδια σύνθεση). Πριν από τη συνάντηση, είχαν γραφτεί σε χαρτί του μέτρου τα 
συναισθήματα και στις τρεις γλώσσες και η λίστα είχε αναρτηθεί σε εμφανές σημείο. Δόθηκαν σε 
όλα τα μέλη της ομάδας χαρτιά σε μέγεθος Α4 στα οποία ήταν τυπωμένη μια ανθρώπινη φιγούρα με 
αδρά φυλετικά χαρακτηριστικά. Ζητήθηκε από τα μέλη της ομάδας να την «γεμίσουν» με 
συναισθήματα. Δηλαδή, να διαλέξουν από τη λίστα όποια συναισθήματα ήθελαν, να τα εκφράσουν 
με ένα χρώμα το καθένα και να αποτυπώσουν πόσο χώρο πιάνει κάθε ένα από αυτά στην δική του/της 
φιγούρα, η οποία και αντιπροσώπευε την προσωπική τους συναισθηματική σύνθεση/κατάσταση.  

Στη συνέχεια αναρτήθηκαν στον τοίχο όλες οι φιγούρες με ή χωρίς τα ονόματά τους επάνω. 
Στις φιγούρες των παιδιών, ιδιαίτερα των κοριτσιών, εμφανίστηκαν αρκετά καταθλιπτικά 
συναισθήματα και μουντά χρώματα σε κάποια ζωγραφίστηκε και μια έντονη κόκκινη καρδιά. Στη 
συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τις φιγούρες τους πάνω σε ένα σχεδιασμένο 
«τοπίο» σε χαρτί του μέτρου. Δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες παιδιών στις οποίες «ανακατεύτηκαν» 
αγόρια και κορίτσια αν και τοποθέτησαν τις φιγούρες τους ομαδικά, δηλαδή όλα μαζί τα κορίτσια 
και όλα μαζί τα αγόρια και μόνο όπου δεν υπήρχε επαρκής χώρος ήταν κοντά οι φιγούρες αγοριών – 
κοριτσιών.  

Παρόλα αυτά δημιουργήθηκε μια «ανθρωπογεωγραφία» αρκετά ενδιαφέρουσα σε σύνθεση και 
χρώματα, η οποία κινητοποίησε την έκφραση συναισθημάτων και περιγραφών από τα παιδιά, μετά 
από σχετική παρότρυνση των Συντονιστριών με κεντρική παρατήρηση: «Πώς θα ήταν το τοπίο εάν 
υπήρχαν άτομα μόνο του ίδιου φύλου;». Η συζήτηση, με τη βοήθεια του διαπολιτισμικού μεσολαβητή, 
επεκτάθηκε στην πολυμορφία της φύσης, στα οικοσυστήματα και τις σχέσεις των έμβιων και άβιων 
μεταξύ τους. (Χρησιμοποιήθηκε υλικό από το κεφάλαιο «Οικοσυστήματα» του βιβλίου «Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω» της Στ΄ Δημοτικού). Ο αναστοχασμός επικεντρώθηκε στην πραγματικότητα της 
ισότιμης συνύπαρξης και συνεισφοράς όλων των μελών/μερών ενός συστήματος για τη διατήρησή 
του.  

6η και 7η Συνάντηση: (Ίδια σύνθεση). Οι δύο αυτές συνεδρίες ήταν αφιερωμένες σε ένα θέμα 
πρωτόγνωρο για τα παιδιά δεδομένου του αποκλεισμού τους από τα πολιτισμικά αγαθά εξαιτίας του 
πολέμου και της προσφυγοποίησης: Την τέχνη της ζωγραφικής. Ολόκληρο το υλικό και τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν ανακτήθηκαν από το διαδίκτυο. Στόχος ήταν να δείξουμε στα παιδιά πως το να 
εκφράζεις συναισθήματα, είναι μια κοινή σε όλους ανάγκη και πως αυτή η ανάγκη δημιούργησε μια 
σειρά από τρόπους και εργαλεία έκφρασης των συναισθημάτων αυτών. Έγινε μια σύντομη ιστορική 
αναδρομή στην έκφραση της τέχνης σε όλες τις ιστορικές περιόδους και σε όλες τις γεωγραφικές 
περιφέρειες του πλανήτη. 

 

Εικόνα1: Τοιχογραφίες Bhimbetka  
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Η Τέχνη και τα μέσα της, το χρώμα, η φόρμα, η σχεδιαστική χειρονομία-γραμμή, οι τονικοί 

ήχοι, ο ρυθμός, η δραματοποίηση, κ.α., είναι κάποια από αυτά τα εργαλεία και εμφανίστηκαν από 
τότε που υπάρχουν άνθρωποι, ακόμα και στις πρώτες υποτυπώδεις αρχέγονες κοινωνικές δομές.  

Αυτά τα εργαλεία φέραμε και εμείς στην συγκεκριμένη ΔΥΕΠ και χρησιμοποιήσαμε το 
Χρώμα, τη Γραμμή και τους Ήχους-μουσική για να δείξουμε αυτούς τους αρχέγονους τρόπους 
έκφρασης συναισθημάτων. Δόθηκε έμφαση στην κατανόηση , της σημασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και τους λόγους που τα έργα τέχνης είναι σημαντικά για την ζωή του ανθρώπου. 
Αναφέρθηκε η σπουδαιότητα της ζωγραφικής στον δυτικό πολιτισμό και πως τα έργα αυτά 
σημαίνουν πολλά περισσότερο, από απλά έργα αισθητικής και διακόσμησης αφού στην 
πραγματικότητα είναι “φωνές” ανθρώπων οι οποίες μίλησαν για όμορφα αλλά και δυσάρεστα 
γεγονότα. Με αυτές τις φωνές ταυτιζόμαστε και εκφράζουν και τις δικές μας εσωτερικές φωνές. ‘Όλα 
το οπτικοακουστικό υλικό προέκυψε από το διαδίκτυο.  

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο χρώμα:Το χρώμα είναι ένα από τα ευρέως διαδεδομένα 
σύμβολα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να εκφράσει συναισθήματα και αυτοί οι συμβολισμοί 
του αλλάζουν από κοινωνία σε κοινωνία. Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες κυρίως από την μπλε και την 
ροζ περίοδο του Πικάσο και έργα του Ρενουάρ, του Ιακωβίδη, του Μονέ, κ.α. 

 

Εικόνα 2: Πάμπλο Πικάσο, Ακροβάτης και νεαρός αρλεκίνος, 1905  

Τα παιδιά συμμετείχαν σε συζητήσεις με θεματικές όπως: 
Τι πιστεύετε πως αισθανόταν ο ζωγράφος όταν έφτιαχνε αυτούς τους πίνακες; 
Ποια ιστορία θα μπορούσε να υπάρχει πίσω από αυτήν την εικόνα; 
Τι συναισθήματα διακρίνετε στα πρόσωπα των εικονιζόμενων; 
Αν φτιάχνατε εσείς αυτόν το πίνακα τι θα αλλάζατε; 
Αν αποφασίζατε να αλλάξετε το συναίσθημα που προβάλει ο πίνακας τι χρώμα θα βάζατε και 

γιατί; 
8η Συνάντηση (Ίδια σύνθεση). Κλείσιμο της ομάδας και απολογισμός.  

Επίλογος 
Η ανάπτυξη της δεξιότητας του διαλόγου είναι το πρωταρχικό και βασικό βήμα για την 

καλλιέργεια της αποδοχής του διαφορετικού αλλά και της ενσυναίσθησης. Ο διάλογος ορίζει μια 
οριζόντια και ισότιμη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους καθώς οι συνδιαλεγόμενοι ανταλλάσουν 
γνώμες, θέσεις, στάσεις, αιτήματα και συναισθήματα. Ανταλλάσσουν στοιχεία του εαυτού και της 
συνολικής ύπαρξής τους. Η εκπαίδευση στον διάλογο συνεπώς, συνιστά τον πρώτο παιδαγωγικό 
στόχο της παρέμβασης ο οποίος φαίνεται να έχει επιτευχθεί. Ο δεύτερος στόχος, η επίλυση των 
ανοιχτών ή κεκαλυμμένων συγκρούσεων ανάμεσα στα δύο φύλα, προϋπέθετε αρχικά την 
αναγνώριση των συναισθημάτων, των αναγκών και κυρίως της ομοιογένειάς τους ανεξάρτητα από 
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το φύλο. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση, και αυτός ο στόχος φαίνεται να έχει επιτευχθεί, δεδομένου 
ότι ανεστάλη η σχολική διαρροή τω κοριτσιών και μάλιστα επανήλθαν στο σχολείο και μαθήτριες οι 
οποίες είχαν διακόψει τη φοίτησή τους. Η χρήση υλικού από το διαδίκτυο συνετέλεσε αποφασιστικά 
στην οργάνωση και πληρότητα της παρέμβασης. 
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Οι ραγδαίες αλλαγές και οι αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης 

κοινωνίας της πληροφορίας απαιτούν ένα σύγχρονο τρόπο σκέψης, μέσω του οποίου η επεξεργασία 
των πληροφοριών θα πραγματοποιείται με διάθεση στοχαστική και απελευθερωτική. Ένας τέτοιος 
τρόπος σκέψης μπορεί να επιτευχθεί μέσα και από τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, η οποία εστιάζει 
στην κριτική συνειδητοποίηση των αξιών και των προτύπων, που εκούσια ή ακούσια ενστερνίσθηκε 
το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του και τα οποία ουσιαστικά  δρουν ως φίλτρα που καθορίζουν 
τον τρόπο που νοηματοδοτεί την εμπειρία του και τις παραδοχές του. Σε αυτό το πλαίσιο, στο 6ο 
Διεθνές Συνέδριο του ΙΑΚΕ, πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήρι, απευθυνόμενο σε ενήλικες, 
με θέμα «Η γνώση στον σύγχρονο κόσμο» ακολουθώντας τη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα Μάθηση 
μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» του Αλέξη Κόκκου. Με ερεθίσματα από συγκεκριμένα έργα 
Τέχνης επιχειρήθηκε η κριτική επανεξέταση των συναισθημάτων και των αντιλήψεων των 
συμμετεχόντων σχετικά με τη διαχείριση της γνώσης στον σύγχρονο κόσμο. Αποτέλεσμα του 
εργαστηρίου ήταν οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις δυσλειτουργικές ή τις ατελείς παραδοχές 
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τους σχετικά με το υπό εξέταση θέμα και να πάρουν την απόφαση (συνειδητή χειραφετητική πράξη) 
να αναδιαμορφώσουν τη σκέψη και την πράξη τους. 

 
Λέξεις κλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Τέχνη, κριτικός αναστοχασμός 

1. Εισαγωγή 
Η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας, ειδικά μέσα από το διαδίκτυο, η παγκοσμιοποίηση 

και ο καταναλωτισμός μεταβάλλουν γρήγορα τις κοινωνίες και  αυξάνουν όλο και περισσότερο την 
πολυπλοκότητα των ερεθισμάτων, των εμπειριών και των πληροφοριών που δεχόμαστε. Συγχρόνως, 
η αποσπασματικότητα των γνώσεων και η ακρίβεια-αλήθεια της πληθώρας των πληροφοριών, που 
τελικά αποκτούμε, σε συνδυασμό με τα απρόβλεπτα γεγονότα, αυξάνουν την αβεβαιότητα και την 
ανασφάλεια των ατόμων (Πολέμη-Τοδούλου, 2005; Ritzer, 2018).  

Σε αυτόν, λοιπόν, τον ρευστό κόσμο ο τρόπος που οι άνθρωποι νοηματοδοτούν την εμπειρία 
τους αλλά και ο τρόπος που μαθαίνουν, απασχολεί όλες σχεδόν τις ανθρωπιστικές επιστήμες 
(κοινωνιολογία, ψυχολογία, εκπαίδευση) και τις ανθρώπινες δραστηριότητες (διαπροσωπικές 
σχέσεις, εκπαίδευση και εργασία, οικονομία). Μάλιστα, υπάρχει σήμερα πληθώρα θεωριών για τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη γνώση και προσανατολίζουν τη συμπεριφορά μας. Τέτοιες είναι οι 
διάφορες θεωρίες προσωπικότητας (Pervin & John, 2001), οι θεωρίες κινήτρων και αναγκών 
(Maslow, 2011; Φρόϋντ, 2005), οι θεωρίες του λειτουργισμού, των συγκρούσεων και της κοινωνικής 
ή συμβολικής διαντίδρασης (Hughes & Kroehler, 2007).  

Έτσι, η εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις και 
απαιτήσεις, δεδομένου ότι καλείται να εφοδιάσει το άτομο με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, οι 
οποίες θα το ενισχύουν για να χρησιμοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που η επιστήμη και η 
τεχνολογία του προσφέρουν. Ως αποτέλεσμα, το άτομο καθίσταται δυνάμει ικανό να διαχειρίζεται 
και να ερμηνεύει αποτελεσματικά τον όγκο των πληροφοριών που καθημερινά δέχεται, ώστε να 
εντάσσεται με επάρκεια στον πολιτιστικό πλούτο και στην ποικιλομορφία της σύγχρονης εποχής 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1994; 1995). Παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίες μια σειρά από νέους 
στόχους, όπως  η προσωπική ολοκλήρωση και η ανάπτυξη, η κοινωνική ένταξη, η ιδιότητα του 
ενεργού πολίτη, η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η απασχόληση, προστίθενται στους στόχους 
της εκπαίδευσης για την ατομική και κοινωνική ευημερία. Επιπλέον, βασικό ζητούμενο της 
σύγχρονης εκπαίδευσης αποτελεί μια σειρά διαφορετικών ικανοτήτων –πέρα από τις βασικές-  όπως 
είναι οι ψηφιακές ικανότητες, οι επιχειρηματικές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η επίλυση 
προβλημάτων, καθώς και η ικανότητα  «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (OECD, 2005; Σαϊτης, 2000). 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σε εκπαιδευτικές έρευνες προκύπτει ότι η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων αυτών συνδέεται με την ανάπτυξη του εαυτού και μάλιστα μια σειρά από συνθετικές του 
εαυτού λέξεις όπως αυτο-άμυνα (self-defense), αυτο-επιβεβαίωση (self affirmation) αυτο- επάρκεια 
(self-efficacy), αυτοεπίγνωση (self consciousness) ολοένα και περισσότερο συνδέονται με την 
αποτελεσματική εκπαίδευση  (Bentea, 2019; Bandura, 1994; Sherman & Cohen, 2006).  

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται μια εκπαιδευτική δράση με θέμα «το νόημα της γνώσης 
στον σύγχρονο κόσμο» απευθυνόμενο σε ενήλικες και ειδικά σε εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός της 
διεργασίας είναι η διερεύνηση της πραγματικότητας που μας περιβάλλει αλλά και των προσωπικών 
αντιλήψεων και των συναισθημάτων των συμμετεχόντων σχετικά με τις γνώσεις που απαιτούνται 
στη σύγχρονη εποχή. Με αρωγό την Τέχνη φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα μαθησιακό 
επεισόδιο, το οποίο μέσα από μια ευρετική, συναισθηματική και βιωματική πορεία προς τη γνώση, 
θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν και, ιδανικά, να οδηγηθούν στην επανεξέταση 
και την αυτο-αξιολόγηση των πεποιθήσεων και των στάσεων τους σχετικά με το υπό εξέταση θέμα. 
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2. Το νόημα της γνώσης στον σύγχρονο κόσμο και ο αναστοχασμός. 
Στο σύγχρονο περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει οι παραδοσιακές αντιλήψεις και οι 

παλαιότεροι τρόποι σκέψης αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
πραγματικότητας. Ειδικότερα, το άτομο ενώ αλληλεπιδρά και κοινωνικοποιείται φιλτράρει τις 
εμπειρίες του και τις νοηματοδοτεί  μέσα από ένα δοθέν πλαίσιο αναφοράς, ένα οικοδόμημα το οποίο 
αφενός εδραιώθηκε από την κυρίαρχη κουλτούρα (Freire, 2009) και αφετέρου είναι δομημένο έτσι 
ώστε ουσιαστικά το αναγκάζει να αποδεχθεί ως δεδομένες τις  αντιλήψεις του οικοδομήματος και 
όχι τις δικές του (Κόκκος, 2017). Επομένως, το άτομο αντιμετωπίζει παραδοχές που εκούσια ή 
ακούσια –συνηθέστερα–  άκριτα ενστερνίσθηκε και μέσα από αυτές φιλτράρει την κατανόηση, 
δηλαδή το νόημα και τον σκοπό της εμπειρίας του (Kόκκος, 2017).  

Σε αυτή τη βάση, έχουν ήδη αναπτυχθεί κάποιες θεωρίες που εστιάζουν στην εσωτερική και 
αντικειμενική διερεύνηση και αποσαφήνιση των εμπειριών και των πεποιθήσεων των ατόμων με 
σκοπό την κριτική συνειδητοποίησή τους. Δηλαδή, την ανάπτυξη της ικανότητας των ατόμων να 
ανακαλύπτουν το νόημα της εμπειρίας τους (για τον εαυτό τους), καθώς και τον τρόπο που την 
νοηματοδοτούν μέσα από μια ποιοτική έρευνα στην εμπειρία (όχι πώς αλλά γιατί), που θα αιτιολογεί 
τη συγκεκριμένη πεποίθηση με αρωγό τον  ορθό λόγο (Dewey, 1960; Freire, 2009; Habermas, 1984; 
Kegan, 2007; Mezirow, 2007; Kόκκος, 2017).  

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι η δημιουργία ενός μαθησιακού επεισοδίου  που θα ωθεί τους 
εκπαιδευομένους να αμφισβητήσουν την αλήθεια, την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα των 
ισχυρισμών τους ή αυτών που άφησαν να εννοηθούν από το περιβάλλον τους, τα κοινωνικά και 
προσωπικά αισθήματα και προθέσεις. Ως αποτέλεσμα,  θα μάθουν πώς να μαθαίνουν, να αξιολογούν 
και να εκτιμούν τους καταναγκασμούς και τις διαστρεβλώσεις (τυχόν άκριτων παραδοχών)  του 
πλαισίου αναφοράς και να εξετάζουν τις πληροφορίες, τις πεποιθήσεις και τα επιχειρήματά τους 
ολιστικά και αντικειμενικά. Οπότε, είναι δυνατόν να εστιάσουν  στο περιεχόμενο ενός προβλήματος, 
στη μέθοδο λύσης αυτού αλλά και στην επανεξέταση του οικοδομήματος πάνω στο οποίο το 
πρόβλημα βασίζεται, ώστε να αντιληφθούν όλες τις διαστάσεις και το αληθινό νόημα του ζητήματος 
(Mezirow, 1991). Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με εκπαιδευτές που εστιάζουν στον αναστοχασμό 
(reflective teachers), στρέφουν το ενδιαφέρον στους εκπαιδευομένους και επιδιώκουν την αλλαγή 
της γνωστικής προοπτικής των ατόμων (Atkins & Murphy, 1993; Κόκκος, 2017: McGoginal, 2005;  
Mezirow, 2007; Schön, 1987).  

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διεργασίας 
που θα ανταποκρίνεται στην ουσιαστική μάθηση πρέπει να δίνει έμφαση:  

 στη συναισθηματική κατανόηση   
 στην εδραίωση μιας ανοικτής διάθεσης για νέες ιδέες και οπτικές,  
 στην κατανόηση του άλλου (ενσυναίσθηση)  
 στην αρετή της ανεκτικότητας (αποδοχής) στις διαφορετικές ιδέες 
 στον στοχαστικό διάλογο  (Bandura, 1994; Coleman, 2011; Dewey, 1960; Huber, 2011; 

Mezirow, 2007; Putney & Broughton, 2010). 
Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη απήχηση στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων παρουσιάζει η 

Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow (Κόκκος, 2011), σύμφωνα με την 
οποία το άτομο καλείται μέσω του ορθολογικού διαλόγου να στοχαστεί κριτικά πάνω στις παραδοχές 
του και να επαναξιολογήσει τις δυσλειτουργικές νοητικές του συνήθειες οδηγούμενος, ιδανικά, στον 
μετασχηματισμό τους (Mezirow, 2007∙ Κόκκος, 2011).  

2.1. Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία   
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, τη σαγηνευτική 

επίδραση της τέχνης στις αισθήσεις (Κόκκος, 2011; Perkins, 1994), ο Αλέξης Κόκκος (2011) 
διαμόρφωσε τη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της αισθητικής εμπειρίας», αξιοποιώντας 
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έργα υψηλής αισθητικής αξίας για την καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού των ενηλίκων 
εκπαιδευομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτής/-τρια υιοθετεί τον ρόλο του διευκολυντή και του 
συνεργατικού μανθάνοντος ενώ, ιδανικά, αναμένεται να δράσει ως πολιτισμικός ακτιβιστής 
εφαρμόζοντας, σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διεργασίας, τις αρχές του στοχαστικού διαλόγου  
(Κόκκος, 2011; Mezirow, 1991, 2007).  

 Εφαλτήριο για τη μετασχηματιστική διεργασία αποτελεί συνήθως η ύπαρξη ενός 
αποπροσανατολιστικού διλήμματος, μιας «ενοχλητικής και άβολης» άποψης, που εντοπίζει ο/η 
εκπαιδευτής/-τρια (Κόκκος, 2011, 2017; Mezirow, 2007). Αφού εξακριβώσει ότι και οι 
εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται το ίδιο, ακολουθεί σχετική συζήτηση με στόχο να λάβει τη 
συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή τους στην προαναφερόμενη διεργασία (Κόκκος, 2011, 2017).  

Σε αυτή τη βάση σχεδιάστηκε ένα εργαστήρι με τίτλο «Η γνώση στον σύγχρονο κόσμο» με τη 
μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία.  Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχει ήδη ένας προβληματισμός σχετικά με τη διαχείριση της γνώσης στη σύγχρονη κοινωνία 
της πληροφορίας, σχεδιάστηκε μια βιωματική δράση με μοναδικό σκοπό τον προβληματισμό για το 
υπό εξέταση θέμα.  Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ορίστηκαν οι στόχοι, που περιορίστηκαν στο πεδίο 
των στάσεων, καθώς η καλλιέργεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων δεν αποτελεί ζητούμενο στην 
παρούσα περίσταση (Northwest Center for Public Health Practice, 2012). Έτσι, τη διεργασία δεν την 
ενδιαφέρει η «αλήθεια» ή το σωστό. Το ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά στη δημιουργία ενός 
προβληματισμού.  Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες/-ουσες 
αναμένεται να:  

  αναγνωρίσουν και να επεξεργασθούν κριτικά της ουσία της γνώσης και  
 να αναστοχαστούν σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή.  

Τα στάδια και ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής δράσης που αρχικά σχεδιάστηκε και στηρίζεται 
στη μέθοδο του Αλέξη Κόκκου (2011) παρουσιάζονται  στον πίνακα 1.  

Πίνακας 16: Σχέδιο διεργασίας 

Στάδια 
μετασχηματίζουσας 
μάθησης 

Τίτλος- αντικείμενο 
μαθησιακού 
επεισοδίου 

Εκπαιδευτική τεχνική Εποπτικά μέσα 

Στάδιο ένα και δύο. 
«Διερευνώντας την 
ανάγκη-έκφραση 
απόψεων» 
 

Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά του 
σύγχρονου κόσμου;  
«Τι γνώσεις 
χρειαζόμαστε στη 
σύγχρονη κοινωνία 
της πληροφορίας;».   
 

 Καταιγισμός Ιδεών 
 
 
Χιονοστιβάδα 

Πίνακας 

Στάδιο τρίτο και 
τέταρτο: 
Προσδιορισμός 
κριτικών ερωτημάτων 
και επιλογή έργων 
Τέχνης 
 

Προσδιορισμός 
υποθεμάτων και 
κριτικών ερωτημάτων 
σχετικά με το θέμα. 
 

Συζήτηση Έργα τέχνης 

Πέμπτο στάδιο: 
στοχαζόμενοι κριτικά 

Επεξεργασία ενός ή 
δύο κριτικών 
ερωτημάτων  

Συζήτηση  
Ερωτήσεις –
Απαντήσεις 

Έργα Τέχνης 
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μέσω της αισθητικής 
εμπειρίας 
Έκτο στάδιο: 
Αναστοχασμός 

Επανεξέταση 
προηγούμενων 
απόψεων – Σύνθεση 
και συμπεράσματα 

Ομάδες εργασίας   

 
Επειδή αναμένεται ότι δε θα υπάρχει το χρονικό περιθώριο για αναζήτηση έργων τέχνης από 

τους συμμετέχοντες, όπως ενδείκνυται (Κόκκος, 2011), οι εκπαιδεύτριες επέλεξαν δύο έργα Τέχνης, 
ακολουθώντας τη μέθοδο του Κόκκου (2017), η οποία προτείνει έργα που διαθέτουν πλούτο 
ερμηνειών και σχετίζονται με το θέμα (ή τα κριτικά ερωτήματα).  Επίσης, προτείνεται η χρήση έργων 
υψηλής αισθητικής, διότι τα «εμπορικά» είναι πιθανό να εμπεριέχουν απλοϊκές ή και στερεοτυπικές 
ερμηνείες (Κόκκος, 2017). Έτσι, και δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γνωρίζουμε 
την ομάδα και τη δυναμική της, επιλέχθηκαν δύο διαφορετικά έργα τέχνης (πίνακες 2 και 3), ένα 
εικαστικό και ένα λογοτεχνικό, τα οποία, αφενός, εμπεριέχουν πλούτο εναυσμάτων σχετικά με το 
θέμα και, αφετέρου, αναπαριστούν στοιχεία που είναι γνωστά σε όλους. Τα έργα αυτά θα τεθούν 
στην ομάδα, η οποία θα επιλέξει αυτό που θα χρησιμοποιηθεί, ώστε οι συμμετέχοντες να εμπλακούν 
ενεργητικά σε όλη τη διεργασία και να μειωθούν τυχόν αντιστάσεις (μηχανισμοί άμυνας) ατόμων 
που δεν αισθάνονται εξοικειωμένοι με την Τέχνη (Κόκκος, 2017; Πολέμη – Τοδούλου, 2015).  

Πίνακας 17: Εικαστικό έργο 

Πρωτότυπος τίτλος 
Buildings=Guns=People: Desire, Knowledge, and Hope (with 
Smog) 

Ζωγράφος John Baldessari 
Χαρακτηριστικά Ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, με βαφή βινυλίου 

και λαδιού, τοποθετημένα σε πέντε πάνελ 
Έτος 
 

1985 

Πηγή https://www.thebroad.org/art/john-
baldessari/buildingsgunspeople-desire-knowledge-and-hope-
smog 

Μουσείο/Γκαλερί The Broad Art Foundation, Los Angeles 
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Πίνακας 18: Ποίημα 

Τίτλος 
πρωτοτύπου 

Να μαθαίνεις 

Ποιητής Τίτος Πατρίκιος 
Έκδοση Πατρίκιος, Τ. (1998). Ποιήματα ΙΙΙ, 1959-1973, Να μαθαίνεις. 

Αθήνα: Κέδρος. 
 

Όταν φτάσεις κάποτε ν’ ανακαλύψεις 
 πόσες ακόμα αυταπάτες συντηρούσες 
όταν αναγκαστείς ν’ αναγνωρίσεις 
κι εκείνα που δεν ήθελες να παραδεχτείς 
όταν πέσει και το τελευταίο είδωλο 
που πάνω του στήριζες την πίστη σου 
τότε μπορεί ν’ αρχίσεις να μαθαίνεις 
πόσο βαθιά πηγαίνουν, πόσο είναι σκοτεινές 
οι ρίζες της καθεμιάς σου πράξης. 
 

2.2. Η βιωματική δράση 
Στο εργαστήρι συμμετείχαν άτομα  διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικής επιστημονικής 

κατάρτισης. Μετά από με μια σύντομη γνωριμία και την παρουσίαση των στόχων του εργαστηρίου,  
ακολούθησε η διαπραγμάτευση της διεργασίας (εκπαιδευτικό συμβόλαιο). Οι συμμετέχοντες 
έδειχναν αρχικά απρόθυμοι να συμμετέχουν ενεργητικά, ενώ προτιμούσαν τη μορφή της 
«εισήγησης». Ωστόσο, συμφωνήσαμε να συμμετέχουν με τη μορφή της «συζήτησης». Ξεκινήσαμε, 
λοιπόν, καλώντας τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου, 
μέσα σε αυτή την «ύστερη νεωτερικότητα» σύμφωνα και με το θέμα του συνεδρίου.  

Οι συμμετέχοντες εντόπισαν την ταχύτητα, τις ραγδαίες αλλαγές της τεχνολογίας και εστίασαν 
στις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες της κοινωνίας της πληροφορίας. Έτσι,  κλήθηκαν να 
απαντήσουν στο ερώτημα:  

«Τι γνώσεις χρειαζόμαστε στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας;» 
Οι συμμετέχοντες απάντησαν: 
Ψηφιακές δεξιότητες 
Ξένες γλώσσες 
Γνώσεις για την επικαιρότητα 
Στο σημείο αυτό οι εκπαιδεύτριες ανέλαβαν με ερωτήσεις να «εκμαιεύσουν» ουσιαστικά τον 

προβληματισμό και να δημιουργήσουν ένα  αποπροσανατολιστικό δίλημμα. Με ερωτήσεις όπως 
«είναι οι γνώσεις αυτές αρκετές;», «γνωρίζουμε, άραγε, τι γνώσεις χρειαζόμαστε σε αυτόν τον 
γρήγορο κόσμο;», αναδείχθηκε τελικά ο προβληματισμός: 
  
«Τι σημαίνει γνωρίζω στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας;». 

  
Στην πράξη ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το «κριτικό ερώτημα» που θα χρησιμοποιηθεί 

για την περαιτέρω ανάλυση του θέματος. Πράγματι, οι συμμετέχοντες με χαρά δέχτηκαν να 
επεξεργασθούμε περαιτέρω το θέμα μέσα την Τέχνη και τελικά επέλεξαν τον πίνακα του John 
Baldessari. 

Σε αυτό το στάδιο στόχος είναι η κριτική επεξεργασία της άποψης που αποφασίστηκε να 
εξεταστεί μέσα από τη συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης, η οποία πραγματοποιείται με το 
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μοντέλο του Perkins (Perkins, 1994; Κόκκος, 2011) και αποτελείται από τις εξής φάσεις: χρόνος για 
παρατήρηση, παρατήρηση ανοιχτή και περιπετειώδης, παρατήρηση ξεκάθαρη και αναλυτική, 
ολιστική και οργανωμένη προσέγγιση της παρατήρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι φάσεις, οι ερωτήσεις, 
αλλά και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 4: 

Πίνακας 19: Στάδια επεξεργασίας έργου Τέχνης και αποτελέσματα 

Φάσεις  Ερωτήσεις Απαντήσεις συμμετεχόντων 
Πρώτη: γενική 
παρατήρηση  

«Τι παρατηρείτε;» «Βλέπω πράγματα άσχετα μεταξύ τους»,  
«Βλέπω πιστόλια, ένα λουλούδι, ένα μήλο, 
ανθρώπους που φιλιούνται, δεν καταλαβαίνω 
τη σύνδεση»,  
«Βλέπω μια πολυκατοικία με τρύπες από 
σφαίρες».  
 

Δεύτερη: 
ανοικτή και 
περιπετειώδης 
παρατήρηση 

«Βλέπετε εκπλήξεις;», 
«Τι νιώθετε;», 
«Αντιλαμβάνεστε σύμβολα 
και νοήματα;», 
«Τι τεχνικά στοιχεία έχει το 
έργο;». 
 

«οι τρύπες στα πρόσωπα των φωτογραφιών»,  
«η αντίθεση των χρωμάτων»,  
«βία»,  
«ανάγκη για επιβίωση»,  
«περιέργεια»,  
«έρωτας».  
 

Τρίτη: 
παρατήρηση 
ξεκάθαρη και 
αναλυτική 
 
 
  
 

«Πώς σχετίζεται το έργο με 
το θέμα;» 
 
 
 
 
 
 

« Το μήλο που δάγκωσε η Εύα έφερε την 
καταστροφή σε αντίθεση με το λουλούδι που 
είναι η επιβίωση»  
«το μήλο συμβολίζει τη γνώση, έτσι 
σχετίζεται με το θέμα»,  
«το μισοφαγωμένο μήλο σχετίζεται με το 
πόσο επιφανειακά βλέπουμε τα πράγματα»,  
«οι τρύπες από τις σφαίρες στα πρόσωπα 
δηλώνουν ότι μπορεί να είναι ο καθένας από 
μας».  

Τέταρτη: 
ερμηνείες και 
συσχετίσεις  
Ολιστική 
προσέγγιση- 
συμπεράσματα 

(Αφού δόθηκε το ιστορικό 
πλαίσιο του έργου και 
βασικά στοιχεία του  
ζωγράφου) 
«Πώς σας φαίνεται τώρα  το 
έργο;» 
 

«τα όπλα είναι τοποθετημένα εμφατικά στο 
κέντρο»,  
«ό,τι συμβολίζει τη ζωή και τη γνώση 
βρίσκεται στο περιθώριο»,  
 «μήπως ο ζωγράφος στέλνει το μήνυμα ότι 
πρέπει να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε 
αυτή την ισορροπία των δυνάμεων;». 
 

Κριτικός 
αναστοχασμός 

Επανερχόμενοι, έπειτα, στο 
κριτικό ερώτημα:  
«Τι σημαίνει γνωρίζω στη 
σύγχρονη κοινωνία της 
πληροφορίας;».  
 

«Είναι το μυαλό μας, όλα αυτά που 
αντιμετωπίζουμε καθημερινά»,  
«Από μας εξαρτάται πώς θα διαχειριστούμε 
τη γνώση, πώς θα αλλάξουμε ό,τι μας έχουν 
επιβάλλει ως κανονικότητα»,  
«Από μας εξαρτάται αν θα φάμε τελικά το 
μήλο της γνώσης».  
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Στην τελευταία αυτή φάση οι συμμετέχοντες αναρωτήθηκαν αν κάτι άλλαξε στον τρόπο 
σκέψης τους ή στις απόψεις τους μέσα σε αυτή την ώρα. Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι η νέα εποχή 
της επικοινωνίας και της πληροφορίας δεν περιορίζεται στη μετάδοση τεχνικών γνώσεων, όπως 
αυτές που περιέγραψαν αρχικά. Απαιτεί από τον καθένα να συνειδητοποιήσει την ανάγκη της δια 
βίου μάθησης, της προσωπικής αναζήτησης της γνώσης, της κριτικής σκέψης. Εντυπωσιακό ήταν το 
καταληκτικό σχόλιο που αποδεικνύει και την ικανοποίηση των στόχων του εργαστηρίου και 
σχετίζεται άμεσα με το θέμα του:  

«Η γνώση σε κάνει να διψάς για περισσότερη γνώση. Εγώ δίψασα σήμερα…». 

3. Συζήτηση 
Στην πράξη είναι πολύ δύσκολος ο  μετασχηματισμός παγιωμένων αντιλήψεων και 

πεποιθήσεων (Κόκκος, 2011; Mezirow, 2007). Ωστόσο, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 
προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να διερευνήσουν τις αντιλήψεις τους και να σκεφτούν 
βαθύτερα και πιο ουσιαστικά πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ειδικότερα, οι αρχικές αναμενόμενες 
και συχνά κοινωνικά επιβαλλόμενες απαντήσεις τους για τις αναγκαίες γνώσεις στη σύγχρονη εποχή 
(ξένες γλώσσες και ψηφιακές δεξιότητες) στην πορεία της διεργασίας έπαψαν να τους απασχολούν. 
Με τα ερεθίσματα που δέχτηκαν μέσα από το έργο Τέχνης κατάφεραν να εστιάσουν στον εαυτό τους 
και στον δικό τους ρόλο στη γνώση. Μάλιστα, από τη στιγμή που άρχισε η επεξεργασία του έργου 
το κλίμα της διεργασίας άλλαξε εντελώς. Οι συμμετέχοντες άρχισαν να δείχνουν πιο χαλαροί, να 
απολαμβάνουν τη διαδικασία και να εκφράζουν βαθύτερες, πιο συναισθηματικές και στοχαστικές 
απόψεις, γεγονός που συμφωνεί και με τη θεωρία για την επίδραση της Τέχνης στην εκπαίδευση 
(Κόκκος, 2017, 2011).  

Ακολουθώντας τον τρόπο που συντονίζουν τη διεργασία οι αναστοχαστικοί εκπαιδευτές 
(Atkins & Murphy, 1993; Κόκκος, 2017; McGoginal, 2005;  Mezirow, 2007; Schön, 1987) 
καταφέραμε στο εργαστήρι αυτό να οδηγήσουμε τους συμμετέχοντες σε μια εσωτερική 
αναστοχαστική διεργασία που τελικά έστρεψε το ενδιαφέρον στον εαυτό τους. Εστίασαν στον δικό 
τους τρόπο σκέψης και προσάρμοσαν τις απαντήσεις τους μέσα από τις δικές τους αξίες και 
αντιλήψεις σχετικά με το νόημα της γνώσης στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι, επιτεύχθηκε η 
συνειδητοποίηση του ρόλου του ατόμου  στη γνώση, η οποία συνειδητοποίηση –ιδανικά- είναι εφικτό 
να οδηγήσει στην ευθύνη του εαυτού και τη συμβολή του ατόμου στην κοινωνική αλλαγή (Mezirow, 
2007).  

3.1 Συμπεράσματα 
Το εργαστήρι αυτό, που διεξήχθη με τη Μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από 

την Αισθητική Εμπειρία του Αλέξη Κόκκου, φαίνεται ότι τελικά κατάφερε να οδηγήσει στην 
ουσιαστική μάθηση, η οποία, μέσα σε αυτό το μηχανικό, τεχνητό, συχνά εικονικό περιβάλλον της 
σύγχρονης ρευστής πραγματικότητας οφείλει  να βοηθά το άτομο να μαθαίνει να σκέφτεται κριτικά 
με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά πλαίσια, ώστε να καθίσταται  δυνάμει ικανό να πράττει κατά 
βούληση (Mezirow, 2007). Διότι, οι ραγδαίες εξελίξεις δημιουργούν την ανάγκη η μάθηση να 
ξεπερνά τα ζητήματα που βρίσκονται στο αντιληπτικό σύμπαν του ατόμου και να το οδηγεί σε δομική 
αλλαγή του τρόπου σκέψης του (Κόκκος, 2006).  

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η μετασχηματίζουσα μάθηση ανταποκρίνεται 
στη σύγχρονη εποχή και από τη βιωματική εμπειρία αναδείχθηκε ότι αν αυτή συνδυαστεί με την 
Τέχνη είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από 
την ανάδειξη των βαθύτερων σκέψεων και των συναισθημάτων των συμμετεχόντων, προέκυψε ότι 
ο συνδυασμός της Μετασχηματίζουσας μάθησης με την Τέχνη οδήγησε στην κριτική 
συνειδητοποίηση της ατομικής ευθύνης για την πορεία των πραγμάτων, όπως χαρακτηριστικά 
επεσήμαναν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες: 
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 «από μας εξαρτάται πώς θα διαχειριστούμε τη γνώση, πώς θα αλλάξουμε ό,τι μας έχουν 
επιβάλλει ως κανονικότητα»,  

 «από μας εξαρτάται αν θα φάμε τελικά το μήλο της γνώσης» 
Συνεπώς, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι συμμετέχοντες αντιλήφθηκαν τις 

δυσλειτουργικές ή τις ατελείς παραδοχές τους και πήραν την απόφαση (συνειδητή χειραφετητική 
πράξη) να αναδιαμορφώσουν τη σκέψη και την πράξη τους. Φυσικά, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί πραγματικά μέσα σε λίγο μόνο χρόνο και με τρόπο που θα έχει και 
διάρκεια στο μέλλον. Ωστόσο, από τη διεργασία φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες/χουσες 
προβληματίστηκαν, ενώ και σε αυτήν την περίπτωση διαπιστώσαμε –για ακόμη μια φορά- τη δύναμη 
της Τέχνης στην απελευθέρωση της σκέψης και της φαντασίας.    

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι μέσα από τη μέθοδο  «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της 
Αισθητικής Εμπειρίας» του Αλέξη Κόκκου είναι εφικτή και ρεαλιστική η διαμόρφωση μιας 
εναλλακτικής εκπαιδευτικής στρατηγικής που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες 
της εκπαιδευτικής ομάδας με τρόπο διασκεδαστικό, ενώ συγχρόνως θα βοηθά τους εκπαιδευομένους 
να αποκτούν τον έλεγχο της ζωής τους, παρά τις ραγδαίες αλλαγές του σύγχρονου τρόπου ζωής, και, 
ιδανικά, να αναδεικνύονται σε κοινωνικά υπεύθυνα άτομα.  
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Περίληψη 
Το προκείμενο Εργαστήριο είχε ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τη 

σοβαρότητα του κοινωνικού φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (bullying), το οποίο 
εκτυλίσσεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια & τριτοβάθμια), 
την ποινικοποίηση του εν λόγω φαινομένου το έτος 2019, μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 312, 
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καθώς και τις ευθύνες που επωμίζονται πλέον οι Εκπαιδευτικοί, οι μαθητές αλλά και οι γονείς, σε 
τυχόν εμπλοκή τους σε τέτοιου είδους φαινόμενα. 

Επιπροσθέτως, παρείχε πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τους φορείς στους οποίους θα 
μπορούσαν να απευθυνθούν όλοι οι προαναφερόμενοι, σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν 
περιστατικά του φαινομένου αυτού εντός αλλά και εκτός σχολικής τάξης. Στο τέλος του Εργαστηρίου 
οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και για τις προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων 
σε θέση Αναπληρωτή στα σχολεία, σε επίπεδο Νομών Κρήτης, για το τρέχον έτος 2019-2020 καθώς 
και για τις επικείμενες προσλήψεις. 
 

Λέξεις-κλειδιά: bullying, σχολικός εκφοβισμός (school bullying), ηλεκτρονικός εκφοβισμός 
(cyberbullying). 

 

1. Οι διαστάσεις του φαινομένου 
Αδιαμφισβήτητα, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αποτελούσε στο παρελθόν και 

εξακολουθεί να αποτελεί ακόμα μέχρι και σήμερα ένα από τα μείζονα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη, αλλά και οι γονείς. Σε πρόσφατη δήλωσή της, η 
υφιστάμενη Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, χαρακτήρισε το bullying στα 
σχολεία «ως “μάστιγα της εποχής” έπειτα από πρόσφατο περιστατικό ξυλοδαρμού μαθητή στον 
Βύρωνα από τους συμμαθητές του και προσέθεσε πως τέτοιου είδους φαινόμενα εμφανίζονται σε 
όλα τα στρώματα σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης μέχρι και στα πανεπιστήμια» 
(https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/312643_n-kerameos-mastiga-tis-epohis-bullying-
thesmothetoyme-daskalo-empistosynis:2020). Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η πολιτεία θα κάνει 
ότι πρέπει και για πρόσκαιρες λύσεις αλλά και να βοηθήσει για τη γενικότερη διαπαιδαγώγηση στα 
παιδιά μας. Πέρα από τη συγκρότηση ομάδας των κοινωνικών λειτουργών, θα θεσμοθετηθεί το 
επόμενο διάστημα ο “δάσκαλος εμπιστοσύνης” στα σχολεία και θα ενταχθούν νέες θεματικές στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα. Αντί τα παιδιά να μαθαίνουν μόνο γράμματα, εισάγουμε τις νέες θεματικές 
που θα δίνουν μία πιο σφαιρική διαπαιδαγώγησή τους. Φαινόμενα βίας και σχολικού εκφοβισμού δεν 
έχουν απολύτως καμία θέση στο σχολείο. Θα καταβάλουμε μεγάλες προσπάθεια ενίσχυσης του 
υγιούς και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος» (https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/312643_n-
kerameos-mastiga-tis-epohis-bullying-thesmothetoyme-daskalo-empistosynis:2020). Η εμφάνιση 
τέτοιου είδους σοβαρών περιστατικών ενδοσχολικής βίας, καθιστά σαφές πως η ανάγκη πλέον να 
παρθούν πιο δραστικές και πιο άμεσες ενέργειες προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης του εν λόγω 
φαινόμενου, είναι πλέον αδήριτη. 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού «μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1978 στη Νορβηγία 
και 9 χρόνια μετά, το 1987, σε πολλά επιστημονικά περιοδικά εμφανίζεται ο σχετικός όρος 
“bullying”» (http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/:2020). Σύμφωνα με τον Olweus, 
“σχολική βία” παρατηρείται όταν ένα παιδί εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου, σε 
αρνητικές πράξεις από ένα ή περισσότερα άτομα. Ο όρος “αρνητική πράξη” αναφέρεται στην πράξη 
εκείνη με την οποία ένα άτομο προκαλεί εσκεμμένη βλάβη ή συναισθηματική δυσκολία σε άλλο 
άτομο, μέσω σωματικής επαφής, λεκτικώς ή με άλλους τρόπους (Olweus, 1993). Στην πρόσφατη 
βιβλιογραφία, ο όρος «σχολικός εκφοβισμός» (school bullying) χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 
επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και 
την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός 
σχολείου (ΙΚΥ, 2020). 

1.1. Αποσαφήνιση του όρου “bullying” 
Θα ήταν χρήσιμο σε αυτό το σημείο, να αναφερθούμε σε συμπεριφορές εντός των οποίων 

συμπεριλαμβάνεται ο εκφοβισμός. Το bullying λοιπόν, «μπορεί να περιλαμβάνει: 
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 Άσκηση φυσικής βίας, χτυπήματα, τσιμπήματα, δαγκωνιές, σπρωξίματα. 
 Εσκεμμένο ή συχνό αποκλεισμό μαθητών από κοινωνικές δραστηριότητες, κοινωνική 

απομόνωση ή αποκλεισμό. 
 Σεξουαλική παρενόχληση. 
 Χρησιμοποίηση υβριστικών ή περιπαικτικών εκφράσεων, πειράγματα, παρατσούκλια, 

κοροϊδία. 
 Απειλές και εκβιασμό. 
 Υβριστικές ή περιπαικτικές εκφράσεις για τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την 

ταυτότητα αναπηρίας, τη σεξουαλική ταυτότητα του θύματος. 
 Κλοπές ή ζημιές στα προσωπικά αντικείμενα του θύματος. 
 Επιδιωκόμενη απομάκρυνση των φίλων. 
 Διάδοση κακοηθών και ψευδών φημών. 
 Ηλεκτρονικό bullying. Το “cyberbullying”: περιγράφεται ως “η επαναλαμβανόμενη και εκ 

προθέσεων βλάβη που προκαλείται διαμέσου της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών”. Εμφανίζεται συχνότερα σε 
ιστότοπους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός εφήβων» (http://www.e-
abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/:2020). 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, η αιτία του οποίου 
οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, τον κυριότερο ρόλο όμως για την εκδήλωση ή μη του 
φαινομένου αυτού, τον διαδραματίζει η οικογένεια. Άρχεται από την οικογένεια, η οποία αποτελεί 
τον πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης του ατόμου. Εάν η δομή της οικογένειας δεν αναπαράγει 
τα σωστά πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς προς τα παιδιά της, τότε και εκείνα με τη σειρά τους 
αναπαράγουν λανθασμένα πρότυπα στον περίγυρό τους, αφού είναι γνωστό ότι η κοινωνικοποίηση 
ενός ατόμου συντελείται μέσω 3 βασικών παραγόντων: α) της μίμησης, β) της ταύτισης και γ) της 
εσωτερίκευσης. Τα παιδιά αναπαράγουν στο σχολικό αλλά και στο φιλικό τους περιβάλλον τις 
συμπεριφορές που έχουν αναπτύξει εντός του πλαισίου της οικογένειας. Ο δευτερογενής φορέας 
κοινωνικοποίησης είναι το σχολείο το οποίο επιβάλλει στα παιδιά κάποιους κανόνες από μικρή 
ηλικία τους οποίους και πρέπει να ακολουθούν αλλά εάν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ γονέων και 
σχολείου, οι κανόνες αυτοί τείνουν είτε να μην εφαρμόζονται από τα παιδιά είτε ορισμένες φορές να 
καταπατούνται.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως την πρωταρχική ευθύνη αντιμετώπισης του εν λόγω φαινομένου 
την έχει πρωτίστως, η οικογένεια - οι γονείς - και δευτερευόντως το σχολείο, οπότε κατ’ επέκταση, 
οι Εκπαιδευτικοί. Πώς αντιμετωπίζεται όμως το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού από τους 
γονείς του θύματος αλλά και του θύτη; 

1.2. Προτάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου 
Ακολουθούν προτεινόμενες προτάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου, οι οποίες αφορούν τόσο 

τους γονείς του παιδιού που εκφοβίζεται, όσο και του παιδιού που εκφοβίζει. 

Για τους γονείς του παιδιού το οποίο εκφοβίζεται: 

 Συνεργαστείτε στενά με το σχολείο για να πληροφορηθείτε για την έκταση και τη σοβαρότητα 
του περιστατικού καθώς και για σας τρόπους αντιμετώπισής του. 

 Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει το παιδί σας για τα συναισθήματά του και τις ανάγκες 
του. 

 Παρέχετε στο παιδί σας υποστήριξη και ασφάλεια, χωρίς να το κατακρίνετε. 
 Παρακολουθείτε την εξέλιξη σας κατάστασης, αλλά και την υγεία του παιδιού σας. 
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 Εάν το παιδί σας παραπονιέται για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι έχει σωματικούς πόνους, 
εάν παρατηρείτε ότι έχει δυσκολίες στον ύπνο ή εάν αρνείται επίμονα να πάει στο σχολείο, 
τότε επισκεφτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για τα παιδιά (Πώποτας, & Καλύβα, 2018). 

Επιπλέον, «η στήριξη στο παιδί που δέχεται εκφοβισμό θα πρέπει να είναι πλήρως 
εναρμονισμένη με τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Το παιδί που δέχεται εκφοβισμό 
βιώνει: 

 ΦΟΒΟ 
 ΘΥΜΟ 
 ΝΤΡΟΠΗ 
 ΕΝΟΧΗ 
 ΜΟΝΑΞΙΑ 

Τα συναισθήματα αυτά θα πρέπει να καταλάβει το παιδί, να τα αποδεχθεί, και να τα 
αντιμετωπίσει σαν αναμενόμενη αντίδραση σε αυτό που συμβαίνει. Οι στόχοι της στήριξης ορίζονται 
ως: 

Η αντίληψη του φαινόμενου 
Στα πλαίσια της ψυχοεκπαίδευσης εξηγούμε και αναλύουμε με απλά και κατανοητά λόγια (για 

την εκάστοτε ηλικία και νοητικό επίπεδο του κάθε παιδιού) το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. 
Η γνώση του προσφέρει σιγουριά και το βοηθάει να σταθεί στα πόδια του απέναντι στο φαινόμενο. 

Η μη αποκλειστικότητα του παιδιού σε αυτό 
Στα πλαίσια της ψυχοεκπαίδευσης το παιδί αντιλαμβάνεται ότι σε αυτή την κατάσταση έχουν 

βρεθεί και άλλα παιδιά, γεγονός το οποίο λειτουργεί «βοηθητικά» στη συναισθηματική του 
κατάσταση. 

Η αποενοχοποίηση του 
Η σκέψη των παιδιών είναι ενοχική. Η στήριξη θα πρέπει να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο 

ούτως ώστε να αντιληφθεί το παιδί ότι «όπως και αν είναι, ότι και αν έχει κάνει» κανείς δεν έχει 
δικαίωμα να του φερθεί με αυτό τον τρόπο. 

Η ανάγκη να το μοιραστεί και με κάποιον δικό του 
Συνήθως τα παιδιά από ντροπή – ενοχή – φόβο δεν λένε αυτό που τους συμβαίνει. Τα παιδιά 

θα πρέπει να αντιληφθούν την σπουδαιότητα αυτού που τους συμβαίνει και την ανάγκη να μιλήσουν 
και να δεχθούν βοήθεια. 

Η κατάληξη όλων των παραπάνω είναι η αποδοχή από πλευράς του παιδιού του γεγονότος ότι 
έχει ανάγκη για βοήθεια» (http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/to-paidi-pou-vionei-
ekfovismo/stirixi-paidiou-pou-vionei-ekfovismo/:2020). 

Για τους γονείς του παιδιού που εκφοβίζει: 

 Συζητήστε με τον Διευθυντή του σχολείου για το περιστατικό εκφοβισμού που προκλήθηκε 
από το παιδί σας. 

 Συνεργαστείτε με το σχολείο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του παιδιού σας 
σχετικά με τη βία. 

 Συνεργαστείτε με τον Διευθυντή και τον δάσκαλο του παιδιού σας για την εφαρμογή των 
κανόνων, των συνεπειών και την πρόληψη τέτοιων συμπεριφορών. 

 Παρακολουθήστε την εξέλιξη της κατάστασης και συνεργαστείτε στενά με το σχολείο. 
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 Παρατηρήστε εάν το παιδί σας εμπλέκεται συχνά σε καβγάδες ή εκδηλώνει εκφοβιστική 
συμπεριφορά και με τα παιδιά της γειτονιάς ή και με εσάς στο σπίτι. Μιλήστε γι’ αυτά στο 
Διευθυντή και το δάσκαλο της τάξης και συνεργαστείτε μαζί τους για να πάρετε βοήθεια. 

 Εάν το παιδί σας πέφτει θύμα σχολικού εκφοβισμού, θυμηθείτε ότι η έγκαιρη παρέμβαση 
μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη μακροχρόνιων προβλημάτων – η κατάθλιψη, το άγχος και 
η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μην αφήνετε το παιδί σας να διαχειριστεί μόνο του αυτή τη 
δύσκολη κατάσταση (Πώποτας, & Καλύβα, 2018). 

1.3. Πού θα μπορούσαμε να αποταθούμε; 
Αρχικά, προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα εκεί που δημιουργήθηκε, μέσα στο σχολείο. Εν 

τέλει εάν δεν βρεθεί κάποια λύση, μπορούμε να απευθυνθούμε στο ειδικευμένο προσωπικό σας 
Ελληνικής Αστυνομίας, στο Τμήμα Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας (Πώποτας, & Καλύβα, 
2018). Εναλλακτικά, καλούμε στις ακόλουθες τηλεφωνικές γραμμές οι οποίες είναι στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και μπορούν να μας προσφέρουν βοήθεια. 

 
 1056: Γραμμή βοήθειας για παιδιά και γονείς (η γραμμή είναι στελεχωμένη από 

Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους). Οι κλήσεις είναι δωρεάν και ανώνυμες. 
Λειτουργεί καθημερινά και σε 24ωρη βάση. Το επιστημονικό προσωπικό της Εθνικής 
Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 απαντά, συμβουλεύει και δίνει τις 
απαραίτητες κατευθύνσεις σε γονείς που αναζητούν βοήθεια και στήριξη σε προβλήματα που 
αφορούν τα παιδιά (http://www.e-abc.eu/gr/grammes-voitheias/). 

 116111: Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 
Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) –  (https://www.hamogelo.gr/gr/el/116111/). 

 800 11 32 000: Συνήγορος του Πολίτη – Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού 
(https://www.synigoros.gr/paidi/resources.html). 

 InterNus: Παιδοψυχολογικό Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης.  Ηράκλειο Κρήτης: 
2811 113681, Χανιά: 2821 111704. 

 210 6476270: Τμήμα Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. 

2. Περιγραφή του Εργαστηρίου 
Κατά την προσέλευση των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο, από τα ηχεία ακουγόταν το 

τραγούδι του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, το οποίο τιτλοφορείται ως: «Στην χώρα των αθώων». Ο λόγος 
για την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι τραγούδι το οποίο 
γράφτηκε σχετικά πρόσφατα και αναφέρεται στο “bullying”. Tο Εργαστήριο συνολικά χωρίστηκε σε 
2 διαφορετικά μέρη: 

Στο Α’ μέρος του Εργαστηρίου έγινε η προβολή ενός βίντεο μικρού μήκους αναφορικά το θέμα 
υπό μελέτη. Το συγκεκριμένο βίντεο επιλέχθηκε λόγω του ότι θεωρήθηκε ως ένα καλό έναυσμα για 
να δοθεί η ώθηση προς τη συζήτηση. Έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο από το Δημοτικό Σχολείο 
Ορμύλιας (το έτoς 2013) με αφορμή την 6η Μαρτίου, η οποία έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο 
Παιδείας ως η: «Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» (βλ. Ιστογραφία). 

Στο Β’ μέρος, ακολούθησαν οι Εισηγήσεις, αρχικά από την Yποψήφια Διδάκτορα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης/Κοινωνιολόγο, Ειρήνη Μαρκάκη, από τον Διδάκτορα του Τμήματος 
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης/Κοινωνικό 
Λειτουργό, Γεώργιο Φιλιππίδη και από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας 
Γενιάς του Δήμου Ηρακλείου/Κοινωνικό Λειτουργό, Μαρία Φουντουλάκη. Ακολούθησε συζήτηση 
και διατύπωση ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες στο Εργαστήριο οι οποίες αφορούσαν την 
αναθεώρηση του Νόμου 4332/2015. Εντύπωση προξένησε το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων στο Εργαστήριο, δεν γνώριζαν καθόλου ότι έχει πραγματοποιηθεί η αναθεώρηση 
του προαναφερόμενου Νόμου που αφορά το σχολικό εκφοβισμό. 
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2.1. Θεωρητικό πλαίσιο 
Στην Εισήγησή της, η Υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης/Κοινωνιολόγος, 

Ειρήνη Μαρκάκη έκανε εκτενή αναφορά σε συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να ενταχθούν και 
εκείνες στην αντικειμενική υπόσταση πολλών άλλων εγκλημάτων, πέραν του αδικήματος της 
αναθεώρησης του νέου άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα. Οι συμπεριφορές αυτές είναι οι 
ακόλουθες: «Εξύβριση, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, απειλή, παράνομη βία, παράνομη 
κατακράτηση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνηση παιδιού, ασέλγεια παρά φύση, 
βιασμός, κλοπή, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απλή σωματική βλάβη, απρόκλητη σωματική 
βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, έκθεση, ανθρωποκτονία από δόλο ή 
από αμέλεια κλπ. Με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών θα τιμωρείται πλέον οποίος «παριστάνει τον 
νταή», δηλαδή κάνει bullying (συνεχή σκληρή συμπεριφορά) βάσει ειδικής διάταξης που εισαγάγει 
ο Νόμος 4332/2015. Με την ίδια ποινή θα τιμωρείται και όποιος κακόβουλα παραμέλησε τα 
καθήκοντά του και δεν απέτρεψε, ως όφειλε το αδίκημα: γονείς, Καθηγητές, Διευθυντές, φυσικά 
πρόσωπα (https://www.psychologynow.gr/nea-psyxologias/epikairotita/6550-poinoikopoieitai-to-
bullying-fylakisi-toulaxiston-6-minon.html:2020). Αναλογιζόμαστε λοιπόν ότι η ευθύνη πλέον 
εμπίπτει όχι μόνο στο θύτη και στο θύμα, αλλά και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιου είδους 
περιστατικά και δεν πραγματοποίησαν κάποια ενέργεια προς την αποτροπή του φαινομένου. Το νέο 
άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα έχει ως εξής: 

«Άρθρο 312. Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά. 

 Στις περιπτώσεις διαδικτυακού «bullying», το οποίο γιγαντώνεται διαρκώς, ασφαλώς 
εφαρμοστέα είναι τα άρθρα 348Α’, 348Β’ και 348Γ’ του Ποινικού Κώδικα (πορνογραφία 
ανηλίκων, προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους και πορνογραφικές παραστάσεις 
ανηλίκων, αντίστοιχα), ενώ, βεβαίως, μπορεί να έχει εφαρμογή και το άρθρο 22 του Νόμου 
2472/1997, που τιμωρεί το αδίκημα για την παράνομη διάδοση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

 Οι πράξεις που συνθέτουν το φαινόμενο του «bullying» μπορεί να αποτελούν είτε 
πλημμελήματα, άρα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια είτε κακουργήματα, 
άρα τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης, δηλαδή μέχρι είκοσι χρόνια, και διώκονται είτε κατ’ 
έγκληση είτε αυτεπάγγελτα. Αλλά και οι γονείς των παιδιών, που διαπράττουν αδίκημα στο 
πλαίσιο συμπεριφοράς «bullying», είναι δυνατόν να διωχθούν ποινικά για το 
πλημμεληματικό αδίκημα σας παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου (άρθρο 360 Ποινικού 
Κώδικα). Όμοια ποινική ευθύνη υπέχουν και οι δάσκαλοι ή καθηγητές, που ήταν 
επιφορτισμένοι με την εποπτεία των ανήλικων μαθητών, ενώ αυτοί ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν ακόμη και πειθαρχικές συνέπειες για πλημμελή εκτέλεση του 
καθήκοντος (άρθρο 107 Υπαλληλικού Κώδικα). 

 Ο σχολικός εκφοβισμός, εκτός από τις προαναφερθείσες ποινικές ευθύνες, προκαλεί και 
σοβαρές αστικές ευθύνες, δηλαδή ευθύνες για αποζημίωση του παθόντος για σας υλικές 
ζημίες και την ηθική βλάβη που υπέστη. Κριτήριο για τον εντοπισμό των αστικά 
υπεύθυνων προσώπων είναι βασικά ο τόπος, όπου έλαβε χώρα η πράξη που προκάλεσε 
τη ζημία, δηλαδή εξετάζουμε αν αυτή έλαβε χώρα σας χώρους νομοθετημένης ευθύνης 
και εποπτείας των εκπαιδευτικών (π.χ. στο σχολείο, στο σχολικό λεωφορείο, στην 
εκδρομή κλπ.) ή σε άλλους χώρους (π.χ. στο δρόμο, στην καφετέρια, στο σπίτι). 

 Για την αναζήτηση σας αστικής ευθύνης των ίδιων των δραστών του “bullying” θα πρέπει να 
αναχθούμε στα άρθρα 916, 917 και 918 του Αστικού Κώδικα, όπου ορίζεται ότι «όποιος δεν 
έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του δεν ευθύνεται για τη ζημία που 
προξένησε (916) και όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο, όχι όμως το δέκατο τέταρτο έτος 
της ηλικίας του ευθύνεται για τη ζημία που προξένησε, εκτός αν ενέργησε χωρίς διάκριση» 
(917). 
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 Σε ό,τι αφορά, στην αστική ευθύνη του ανηλίκου άνω των 14, αυτή είναι πλήρης» 
(PsychologyNow Team, 2019). Όπως προαναφέρθηκε, γνωστοποιείται ότι πλέον η αστική 
ευθύνη για τους ανήλικους άνω των 14 ετών πλέον είναι πλήρης. 

2.2. Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός 
Στην Εισήγησή του, ο Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης/Κοινωνικός Λειτουργός, Γεώργιος Φιλιππίδης,  
ανέπτυξε την έννοια του όρου «ηλεκτρονικός εκφοβισμός», αναφερόμενος διεξοδικά στις μορφές 
του. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyberbullying) «αναφέρεται στην αποστολή απειλητικού ή 
υβριστικού υλικού μέσω του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής 
συσκευής. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, είτε άμεσες, δηλαδή 
συμπεριφορές που περιλαμβάνουν διαπροσωπική ηλεκτρονική επαφή του θύματος με τον θύτη, είτε 
έμμεσες, χωρίς δηλαδή την προσωπική αντιπαράθεση θύματος και δράστη» (Φιλιππίδης, 2020:2). 
Συγκεκριμένα, «οι κυριότερες και πιο διαδεδομένες μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού είναι: 

 Δημιουργία ψεύτικου διαδικτυακού προφίλ σε κάποιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, με 
στόχο την παροχή ψεύτικων πληροφοριών για έναν έφηβο ή τη γελοιοποίησή του. Επίσης, 
μπορεί να δημιουργηθεί μία σελίδα ή ένα γκρουπ π.χ. στο Facebook, με στόχο την κοροϊδία 
ή τον εξευτελισμό ενός εφήβου για ποικίλους λόγους. 

 Αποστολή ιών ή άλλων προγραμμάτων, με σκοπό να βλάψουν τον υπολογιστή ενός εφήβου 
ή να τον κατασκοπεύσουν. 

 Το Flaming, δηλαδή η online αποστολή χυδαίων μηνυμάτων εναντίον ενός ή περισσοτέρων 
εφήβων. 

 Δημοσίευση ή αποστολή σε πολλούς παραλήπτες ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών για 
κάποιον έφηβο, για παράδειγμα πληροφορίες για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις ή για 
κάποιο προσωπικό του πρόβλημα. Επίσης, δημοσίευση δυσάρεστων φωτογραφιών ή 
προσωπικών μηνυμάτων ή video σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε blogs ή άλλες 
ιστοσελίδες. 

 Αποστολή e-mails ή άμεσων μηνυμάτων ή sms μέσω κινητού τηλεφώνου με βλαβερό και 
απειλητικό περιεχόμενο ή αποστολή «αστείων» μηνυμάτων που γελοιοποιούν κάποιον 
έφηβο» (Φιλιππίδης, 2017:91). «Τα μηνύματα αυτά μπορούν να σταλούν απευθείας στον 
έφηβο, που αναφέρονται, ή μπορεί να σταλούν σε ομάδες άλλων εφήβων, προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν και να πάρουν και αυτοί μέρος στον εκφοβισμό. 

 Κλοπή προσωπικών κωδικών πρόσβασης ή κλοπή ταυτότητας χρήστη, με στόχο την 
παραβίαση προσωπικού λογαριασμού και χρήση του ονόματος ξένου χρήστη, με σκοπό τη 
διάδοση φημών και συκοφαντιών για κάποιον τρίτο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

 Επαναλαμβανόμενες κλήσεις στο κινητό τηλέφωνο με απόκρυψη αριθμού. 
 Αποστολή κακοποιητικών και εξευτελιστικών μηνυμάτων, video μέσω κινητών τηλεφώνων 

και αποστολή απειλών για τη σωματική ακεραιότητα στο θύμα ή σε άλλους παραλήπτες. 
 Οργάνωση κάποιου είδους «ψηφοφορίας» σε έναν ιστότοπο, όπου οι έφηβοι θα μπορούν να 

ψηφίζουν πιο είναι το πιο άσχημο ή το πιο χοντρό παιδί στο σχολείο, με σκοπό να 
ντροπιάσουν και να εξευτελίσουν κάποιον έφηβο. 

 Δημιουργία ιστοσελίδων που στοχοποιούν συγκεκριμένους εφήβους, καλώντας και άλλους 
να δημοσιεύουν μηνύματα μίσους που μπορεί να περιλαμβάνουν ρατσιστικά και σεξιστικά 
σχόλια ή να κοροϊδεύουν κάποιον έφηβο για τις σχολικές του επιδόσεις. 

 Απειλή συμπαιχτών στα διαδικτυακά παιχνίδια όπου κάποιοι παίχτες μπορεί να απειλούν 
άλλους συμπαίχτες τους διαδικτυακά, να τους κλειδώνουν έξω από τα παιχνίδια, να διαδίδουν 
ψεύτικες φήμες, ή να κλέβουν κωδικούς, ώστε να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό των 
συμπαιχτών τους. 
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 Το Sexting, δηλαδή την αποστολή προκλητικών φωτογραφιών και μηνυμάτων, κυρίως 
σεξουαλικού περιεχομένου, μέσω Διαδικτύου ή μέσω του κινητού τηλεφώνου. 

 Δημοσίευση πραγματικών ή ψεύτικων φωτογραφιών και video σεξουαλικού περιεχομένου 
που απεικονίζουν κάποιον έφηβο ή εφήβους και αποστέλλονται σε πλήθος παραληπτών ή 
ανεβαίνουν σε κάποιο διαδικτυακό ιστότοπο» (Φιλιππίδης, 2017:92). 

 «Εγγραφή κάποιου εφήβου σε κάποιον ιστοχώρο πορνογραφικού περιεχομένου χωρίς τη 
συγκατάθεση του εφήβου και αποστολή πορνογραφικού υλικού» (Φιλιππίδης, 2017:93). 

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί επίσης να διαχωριστεί και κατ' επέκταση να 
κατηγοριοποιηθεί, ανάλογα με το εάν αφορά εκφοβισμό μέσω κινητών τηλεφώνων ή μέσω του 
διαδικτύου. Αυτός ο διαχωρισμός όμως με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη των 
κινητών τηλεφώνων δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι διαφορές ανάμεσα στην 
παραδοσιακή μορφή εκφοβισμού και του διαδικτυακού εκφοβισμού έχουν να κάνουν με τη γνώση 
της τεχνολογίας, με το γεγονός ότι η μια μορφή αφορά την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, ενώ η άλλη 
είναι έμμεση και χαρακτηρίζεται σε πολλές περιπτώσεις από ανωνυμία, ο θύτης στο διαδικτυακό 
εκφοβισμό δεν βλέπει βραχυπρόθεσμα την αντίδραση του θύματος, οι ρόλοι κατά τον διαδικτυακό 
εκφοβισμό είναι περισσότερο πολύπλοκοι, κατά τον παραδοσιακό εκφοβισμό ο θύτης έχει ως 
κίνητρο την ισχύ που δείχνει απέναντι στο θύμα κάτι το οποίο δε φαίνεται στο διαδικτυακό 
εκφοβισμό, κατά τον διαδικτυακό εκφοβισμό υπάρχει μεγαλύτερο κοινό όπου μπορεί να φτάσει η 
πράξη εκφοβισμού, σε αντίθεση με τη μικρή ομάδα στον παραδοσιακό εκφοβισμό και τέλος από το 
διαδικτυακό εκφοβισμό είναι δύσκολο να ξεφύγει κάποιος δεδομένου ότι μπορεί να δει τα μηνύματα 
σε οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε ώρα έχει πρόσβαση μέσω κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή 
στο διαδίκτυο (Slonje et al., 2012). 

2.3. Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων στα σχολεία 

Στην Εισήγησή της, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς του 
Δήμου Ηρακλείου/Κοινωνική Λειτουργός, Μαρία Φουντουλάκη, παρείχε πληροφόρηση στους 
συμμετέχοντες στο Εργαστήριο για τις προσλήψεις Αναπληρωτών Κοινωνικών Λειτουργών και 
Ψυχολόγων στα σχολεία, σε επίπεδο Νομών Κρήτης για το τρέχον έτος 2019-2020, βασιζόμενη στα 
στοιχεία που της παραχωρήθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (βλ. 
Πίνακας 1&2). Επιπλέον, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι η τωρινή Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία 
Ζαχαράκη, εξήγγειλε 3.200 προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων στα σχολεία για 
το επόμενο σχολικό έτος, οι οποίες όμως όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι είναι αρκετές ούτως ώστε να καλυφθούν όλα τα ενυπάρχοντα κενά. 

 
 

Πίνακας 1. Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία (2019-2020) 
Πηγή: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. 

ΠΕ30 - Κοινωνικών Λειτουργών 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  25 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  12 

                                   ΣΥΝΟΛΟ                                     37 
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Πίνακας 2. Προσλήψεις Ψυχολόγων στα σχολεία (2019-2020) 
Πηγή: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. 

ΠΕ23 - Ψυχολόγων 

                                   ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     50 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ      15 

ΣΥΝΟΛΟ                                      65 

 
 

Σήμερα, παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ, το χρόνιο αίτημα για σύσταση κοινωνικών υπηρεσιών 
αν όχι σε κάθε σχολείο, σε ομάδες σχολείων, και τη στελέχωσή τους με σχολικούς κοινωνικούς 
λειτουργούς και ψυχολόγους. Οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες θα μπορούν να αναπτύσσουν στη σχολική 
κοινότητα διάφορα προγράμματα και πρότζεκτ για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού και 
ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Στόχος των προγραμμάτων αυτών θα είναι η μεταβολή των βίαιων 
συμπεριφορών και αρνητικών σκέψεων και η υιοθέτηση συμπεριφορών και δεξιοτήτων που 
τονώνουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των μαθητών και δημιουργούν ομάδες συνεργασίας 
και σεβασμού της διαφορετικότητας.  Οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, έχουν τη 
δυνατότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμα πρότζεκτ, ώστε να δημιουργήσουν ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον και ένα οργανωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων που θα είναι επικεντρωμένο 
στους μαθητές – θύτες σχολικού και ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

      Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα 
προγράμματα και τεχνικές γνωσιακής-συμπεριφορικής κατεύθυνσης, όπως είναι τα προγράμματα 
ψυχοεκπαίδευσης, η εργασία με μικρές ομάδες, τα παιχνίδια ρόλων, οι μελέτες περίπτωσης και 
τεχνικές αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και αμφισβήτησης των αρνητικών σκέψεων και 
συμπεριφορών. Μέσα από τα σχολικά αυτά προγράμματα του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 
(κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι), στόχος θα είναι η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και 
δημιουργικής σκέψης από τους συμμετέχοντες μαθητές. Επίσης, μέσα από μια τέτοια εκπαιδευτική 
διαδικασία οι μαθητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να 
συνεργάζονται με τους συμμαθητές και φίλους τους, να δικτυώνονται και να κινητοποιούνται, αλλά 
και να αποφεύγουν τις συγκρούσεις και προβληματικές καταστάσεις που τους δημιουργούν αρνητικά 
συναισθήματα και βίαιες συμπεριφορές. 

3. Συμπεράσματα 
Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια 

πρόταση προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης του  φαινομένου αυτού. Η χρήση της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας μέσα στην τάξη είναι «ένα από τα πιο σημαντικά και αξιόλογα 
οφέλη που απορρέει από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη είναι η δυναμική 
που προσφέρουν αυτές οι τεχνολογίες, για την αναστροφή των παραδοσιακά καθιερωμένων μορφών 
διδασκαλίας, μιας και οι παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας βασίζονται κυρίως σε 
συμπεριφοριστικές στρατηγικές μετάδοσης της γνώσης» (Μαρκάκη, 2017:173).  

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΔΑΦΝΗ 2007-2009», με τη συγχρηματοδότηση 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και με εταίρους τις χώρες Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ιρλανδία αλλά και την Ελλάδα, «δημιουργήθηκε ένα πακέτο μεθοδολογικών εργαλείων 
παρέμβασης, με στόχο την πρόληψη και τη διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού και συγκρούσεων. 
Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ιρλανδικά, τα γερμανικά, 
τα πορτογαλικά και τα ελληνικά, περιλαμβάνεται σε CD και παρέχεται δωρεάν σε σχολεία και 
εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων ανάλογα με το είδος του εκφοβισμού 
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που προκύπτει λόγω ζητημάτων εθνικότητας, φύλου, θρησκείας, κοινωνικής τάξης και αναπηρίας. 
Επιπλέον, παρέχονται μέσα λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του, όπως η διάρκεια, τα 
υλικά, συμβουλές, πιθανές δυσκολίες κ.ά.» (Εuropean Αntibullying Network, 2020).  

Το έτος 2008 έγινε η αξιολόγηση του προαναφερόμενου εργαλείου «υπό τον συντονισμό του 
κέντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ (το κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση σχετικά με το 
εργαλείο) και την έγκριση του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, κατά την διάρκεια σύσκεψης εργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ειδικών 
επιστημόνων και στελεχών οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα του εκφοβισμού μεταξύ των 
νέων. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το εργαλείο βοηθά στη διεύρυνση της αυτονομίας 
των νέων, στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, στη χρήση των εργαλείων σε 
διαφορετικά πλαίσια και στην αξιοποίηση των εργαλείων με διαφορετικό τρόπο ώστε να μπορούν οι 
ανάγκες τους να εξυπηρετηθούν καλύτερα» (Εuropean Αntibullying Network, 2020). 

Συμπερασματικά, πέρα από τις ποικίλες δράσεις τις οποίες θα μπορούσε να αναπτύξει ο 
Εκπαιδευτικός, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής αίθουσας, οι οποίες δράσεις βέβαια, 
εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την ιδιοσυγκρασία του κάθε Εκπαιδευτικού, θα μπορούσαμε 
να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια των 
διδασκαλιών, με το να πληροφορούμε κάθε τόσο τους μαθητές, και ειδικότερα όποτε εμφανίζονται 
τέτοιου είδους φαινόμενα, (είτε εντός είτε εκτός του σχολικού περιβάλλοντος) πως οτιδήποτε 
συμβαίνει στους γύρω μας, το οποίο τυγχάνει αυτή τη στιγμή να «κοροιδεύουμε» ή να 
«περιπαίζουμε», θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί (ή να συμβαίνει) και σε εμάς τους ίδιους, οπότε 
δεν θα επιθυμούσαμε σε καμία περίπτωση η αντιμετώπιση που θα είχαμε από τους άλλους 
συνανθρώπους μας να ήταν ακριβώς η ίδια. 
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Σιφακάκης Πολυχρόνης  

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη  

Στο βιωματικό αυτό εργαστήριο, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο μέρη, οι συμμετέχοντες 

ασκούνται στο σχεδιασμό Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ε.Ε.Π.) για μαθητές 

με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής αγωγής, πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πρώτο μέρος σκοπός μας είναι, αφενός μεν, η παρουσίαση του 

νομικού-θεσμικού πλαισίου των υποστηρικτικών δομών ως εξής: Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής 

Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Δευτεροβάθμιες 

Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) και, αφετέρου, η περιγραφή του ρόλου των 

διεπιστημονικών ομάδων σ’ αυτές, σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Ε.Ε.Π. μαθητών 



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

769 

γενικής και ειδικής αγωγής. Στη συνέχεια και στο δεύτερο μέρος γίνεται επεξεργασία δύο 

παραδειγμάτων εφαρμογής Ε.Ε.Π.: α) σε τμήμα ένταξης και β) σε προγράμματα παράλληλης 

στήριξης. Η βασική θεωρητική παιδαγωγική μας προσέγγιση στοχεύει στο «σχολείο για όλους με 

όλους» υιοθετώντας τις αρχές του συμπεριληπτικού σχολείου με ισότητα και ποιότητα για όλους. 

 

Λέξεις κλειδιά: υποστηρικτές δομές, διεπιστημονική ομάδα, διαφοροποιημένη διδακτική 

προσέγγιση, συμπεριληπτικό σχολείο 

1. Εισαγωγή 

Η αναγκαιότητα της λειτουργίας διεπιστημονικών ομάδων στις δομές υποστήριξης των 

μαθητών και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη σχολική εκπαίδευση καταγράφεται 

πολλαπλώς στην ερευνητική και επιστημονική βιβλιογραφία (Κόντη, 2020, Χρηστάκης, 2000, 

Considine et al., 2015, Πολυχρονοπούλου, 2001) και αναγνωρίζεται από τους θεσμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε., 2000, Ε.Ε., 2011) ως προϋπόθεση για τη λειτουργία των σχολείων με 

όρους ποιότητας και ισότητας για όλους τους μαθητές. Στο χώρα μας έχουν θεσμοθετηθεί με τον ν. 

4115/2013 και όλες τις μετέπειτα τροποποιητικές διατάξεις του ν. 4547/2018, ως υποστηρικτικές 

δομές, τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), οι Επιτροπές Διεπιστημονικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής 

Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.). Περνώντας από την Ενταξιακή Εκπαίδευση στο μοντέλο της 

Συμπερίληψης, οι διεπιστημονικές ομάδες αυτών των υποστηρικτικών δομών σχεδιάζουν και 

ακολουθούν στρατηγικές διασύνδεσης και συνεργασίας με το σχολείο, την οικογένεια και την 

ευρύτερη κοινότητα ακολουθώντας βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές πρακτικές. Στο εργαστήριο 

αυτό, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο μέρη, οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στο σχεδιασμό Ε.Ε.Π. για 

μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής αγωγής, πρωτοβάθμιας 

ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιοποιώντας, εκτός των άλλων, και υλικό και προτάσεις που έχουν 

αναπτυχθεί υπό την επίβλεψη κρατικών και επιστημονικών φορέων (Χρηστάκης, 2000, Ζώνιου-

Σιδέρη, 2000, Κατσούγκρη, αχρον.). 

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το νομικό-θεσμικό πλαίσιο 

των υποστηρικτικών δομών (Σ.Δ.Ε.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., Δ.Ε.Δ.Α.) για να αποκτήσουν οι 

συμμετέχοντες μια εικόνα γύρω από το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα για την υποστήριξη των μαθητών, των οικογενειών τους, αλλά και των 

σχολείων στα οποία φοιτούν. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε το ρόλο των διεπιστημονικών ομάδων 

σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Ε.Ε.Π.. 

Στο δεύτερο μέρος θα ασκηθούμε στη σχεδίαση Ε.Ε.Π. με αναφορά σε μακροπρόθεσμους και 

βραχυπρόθεσμους στόχους, που προκύπτουν από δειγματικές γνωματεύσεις ΚΕΣΥ για μαθητές 

Παράλληλης Στήριξης και Τμημάτων Ένταξης. Τέλος θα εξετάσουμε την ανάπτυξη των Ε.Ε.Π. 

προτείνοντας  δραστηριότητες βασισμένες στη διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση και 

χρησιμοποιώντας υποστηρικτικό υλικό βασισμένο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στα Αναλυτικά Προγράμματα  Σπουδών (Α.Π.Σ.) και στο Πλαίσιο 

Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.). 

Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων στο προτεινόμενο Εργαστήριο θα αναδειχτούν τα οφέλη 

της συνεργασίας της διεπιστημονικής ομάδας με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την κοινότητα 

στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές. 

Η βασική θεωρητική παιδαγωγική μας προσέγγιση στοχεύει στο «σχολείο για όλους με όλους» 

(Freeman & Pennekamp, 2002, Χαρούπιας, 1997) υιοθετώντας τις αρχές του συμπεριληπτικού 

σχολείου με ισότητα και ποιότητα για όλους (Commission of the European Communities, 2006). 

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη στρατηγικών και παιδαγωγικών πρακτικών διδακτικής παρέμβασης με 

την έννοια της αλλαγής στην κατεύθυνση μιας ευρύτερης θεώρησης των αποκλεισμών, που θα 
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επιτρέπει πιο δίκαιες διευθετήσεις των πολλαπλών χαρακτηριστικών ανισότητας και της διαπλοκής 

τους στις πολιτικές και στις καθημερινές πρακτικές του ίδιου του σχολείου και των σημαντικών 

εμπλεκομένων και δρώντων στη λειτουργία του  (γονέων, εκπαιδευτικών, στελεχών της 

εκπαιδευτικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης) (Bernstein, 2000). Θεωρούμε, δηλαδή, την 

εκπαιδευτική διαδικασία ως ένα πεδίο μετασχηματισμού των όρων και των προϋποθέσεων για τη 

διαπραγμάτευση παιδαγωγικών δικαιωμάτων και ως ένα πλαίσιο ανάλυσης και αναστοχασμού του 

σύγχρονου σχολείου με όρους δημοκρατίας (Σιφακάκης & Σαρακινιώτη, 2018, Bernstein, 2000) με 

στόχους την ατομική προαγωγή, τη συμμετοχή και τη συμπερίληψη προσαρμόζοντας τη λειτουργία 

του (διαφοροποίηση μεθόδων, πρακτικών, αναλυτικών προγραμμάτων, διαδικασιών αξιολόγησης) 

στις ανάγκες και τις δυνατότητες όλων των μαθητών (Ζώνιου – Σιδέρη, 2004, Αγγελίδης, 2011). Οι 

διεθνείς οργανισμοί (UNESCO, 1994, 2005, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 2006), άλλωστε, 

προβάλλουν την ανάγκη και ενθαρρύνουν πολιτικές που μεγιστοποιούν την προσβασιμότητα των 

Ατόμων με Αναπηρία μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα με όρους ποιότητας και ισοτιμίας. 

Προϋπόθεση επίτευξης αυτού του στόχου αποτελεί η παροχή εξατομικευμένης υποστήριξής τους σε 

περιβάλλοντα τα οποία μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική τους ανάπτυξη με στόχο την 

πλήρη ενσωμάτωσή τους.  

2. Α΄ΜΕΡΟΣ:  

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου δίνονται συνοπτικά οι αναγκαίες πληροφορίες στους 

συμμετέχοντες, ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα για το οργανωτικό πλαίσιο των υποστηρικτικών 

δομών τις αρμοδιότητες και το ρόλο τους σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, το νομικό-θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργανωτική δομή και τις αρμοδιότητες 

του προσωπικού και των επαγγελματιών που στελεχώνουν τις υποστηρικτικές δομές περιγράφεται 

κατά βάση  στον ν. 4115/2013 και όλες τις μετέπειτα τροποποιητικές διατάξεις του ν. 4547/2018. 

Ειδικότερα: 

2.1. Παρουσίαση του νομικού-θεσμικού πλαισίου: 

Σύμφωνα με το παραπάνω νομικό πλαίσιο για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δομών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα των μαθητών, των οικογενειών τους 

και των εκπαιδευτικών, προβλέπεται η ίδρυση των παρακάτω δομών: 

• Σ.Δ.Ε.Υ. : 

Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αποτελούν κέντρα 

υποστήριξης μιας ενότητας σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτου 

βαθμίδας. και συνιστούν τα Σ.Δ.Ε.Υ., που συστήνονται με απόφαση του οικείου περιφερειακού 

διευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. έχει 

σκοπό:  

α) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την 

ενδυνάμωσή τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,  

β) την ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και  

γ) την υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), της παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και 

των μαθητών τους οποίους εφαρμόζεται κατ` οίκον διδασκαλία.  

• Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

Κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. συγκροτείται με απόφαση του περιφερειακού 

διευθυντή ύστερα από εισήγηση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης και του διευθυντή του Κέντρου 

Υποστήριξης Ε.Α.Ε. της Σ.Δ.Ε.Υ. και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

α) το διευθυντή της σχολικής μονάδας γενικής αγωγής, ως πρόεδρο, β) έναν εκπαιδευτικό της 

προσχολικής ή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναλόγως της βαθμίδας που 
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ανήκει η σχολική μονάδα), που υπηρετεί σε Τ.Ε., γ) έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23, και δ) έναν 

κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας 

και ελλείψει αυτού εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ. δεν καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη της. 

Στις συνεδριάσεις καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο 

μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ., πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, 

μπορεί να ζητά την τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων επί των μαθησιακών 

ιδιαιτεροτήτων και των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή και σε περιπτώσεις που κρίνεται 

απαραίτητο, ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, μπορεί να καλεί 

μέλη από τις άλλες ειδικότητες ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετούν στο ίδιο κέντρο 

υποστήριξης.  

Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες: α) Διενεργεί εκπαιδευτική 

αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. β) 

Διαμορφώνει προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία 

μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, στην οποία φοιτούν. γ) 

Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών μέσα στη 

γενική σχολική τάξη τους με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι 

και στην κοινότητα. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας 

ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με ιατροπαιδαγωγικά κέντρα ή 

άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής της, με κοινωνικές υπηρεσίες και με 

τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, δ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ε.Ε.Π. για μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και για μαθητές με κατ` οίκον διδασκαλία του σχολείου και του 

προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους. ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις 

κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους φορείς. στ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη 

μετεγγραφή των μαθητών, τους τελειόφοιτους με αναπηρία, καθώς και τους απόφοιτους με 

αναπηρία. ζ) Συντάσσει περιγραφική αξιολόγηση για μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το 

Κ.Ε.Σ.Υ. όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή 

συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται σχετική αίτηση 

του γονέα προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων. Στην 

εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές 

παρεμβάσεις από το σχολείο και την Ε.Δ.Ε.Α.Υ..  

Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. μπορούν να καλούνται στο σχολικό 

συμβούλιο των γενικών σχολείων του οικείου Σ.Δ.Ε.Υ. προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα 

ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, 

σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των 

μαθητών, καθώς και για θέματα ανάπτυξης εξωσχολικών δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου στο 

περιβάλλον του σχολείου και κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους. 

Οι ΕΔΕΑΥ λειτουργούν μετά την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας τους και την πλήρη 

στελέχωσή τους σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών, 2006) που κυρώθηκε με το ν. 4974/2012 (ΦΕΚ Α` 88). 

• Κ.Ε.Σ.Υ.  

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις – 

γνωματεύσεις σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018. Για τη στελέχωση των 

Κ.Ε.Σ.Υ. οι θέσεις, που κατανέμονται σε κλάδους είναι οι εξής: 

1. Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): 

I. Νηπιαγωγών (ΠΕ60) 

II. Δασκάλων (ΠΕ70) 

III. Φιλολόγων (ΠΕ02) 
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IV. Μαθηματικών (ΠΕ03) 

2. Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

I. Ψυχολόγων (ΠΕ23) 

II. Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) 

III. Λογοθεραπευτών (ΠΕ21) 

IV. Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28) 

V. Εργοθεραπευτών (ΠΕ29) 

VI. Ειδικών στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης 

των τυφλών και στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΠΕ31) 

3. Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση 

στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό:  

Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το 

Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίασης του Συλλόγου 

Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή 

επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/-τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός 

του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Α.Υ., πιθανές άλλες 

παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. Επίσης στο πρακτικό αυτό 

αναφέρονται και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του 

μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους. 

Η διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες υλοποιείται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις περιπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018. 

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες για τη σύνταξη και την υλοποίηση των 

βραχυχρόνιων προγραμμάτων παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Ε.Π. των 

μαθητών, καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής 

πορείας των μαθητών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018. 

Η έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση χορηγείται στους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/-

τριας σε ειδική συνεδρίαση, όπου παρέχεται και προφορική ενημέρωση από τα μέλη της 

διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης και από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ., εφόσον κρίνεται από 

τον ίδιο απαραίτητη η παρουσία του. 

Η διακίνηση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης προς τη σχολική μονάδα ή σε άλλους 

φορείς γίνεται με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων. 

Τα Κ.Ε.Σ.Υ σε συνεργασία με τα οικεία Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) προγραμματίζουν και διενεργούν ενημερωτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις και 

επιμορφώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή 

διαδικασία (μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών, γονέων) και αντιστοιχούν με τις εκάστοτε ανάγκες και 

προτεραιότητες των σχολικών μονάδων των περιοχών ευθύνης τους. 

• Δ.Ε.Δ.Α. 

Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των 

Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον/την ίδιο/-α 

μαθητή/-τρια ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-

γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018, οι γονείς ή 

κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δ.Ε.Δ.Α. που συγκροτείται στην έδρα κάθε 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.  

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή 

και ενταξιακή εκπαίδευση του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως πρόεδρο, έναν συντονιστή εκπαιδευτικού 

έργου του ίδιου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, έναν 

εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για μαθητές πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έναν κοινωνικό λειτουργό του 
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κλάδου ΠΕ30, ως μέλη. Η Δ.Ε.Δ.Α. μπορεί να εισηγείται προς τον περιφερειακό διευθυντή 

εκπαίδευσης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών από άλλες 

ειδικότητες εκπαιδευτικών ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται 

απαραίτητη για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή 

μπορούν να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς 

Δ.Ε.Δ.Α., χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Η απόφαση της Δ.Ε.Δ.Α. είναι οριστική.  

2.2. Διεπιστημονικές ομάδες και Ε.Ε.Π. 

Στην υποενότητα αυτή θα περιγράψουμε τα ιδιαίτερα καθήκοντα και το ρόλο των 

διεπιστημονικών ομάδων που αφορούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Ε.Ε.Π..  

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των 

Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας (Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018, ΦΕΚ Β΄ 

5614) που περιγράφει τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, αναπτύσσουν 

συνεργατικές πρακτικές τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα σχολεία, τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 

στήριξης και την ευρύτερη κοινότητα. Ο Προϊστάμενος και τα μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. συμβάλλουν στη διαμόρφωση πλαισίου: 

α) συνεργασίας και σεβασμού ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, 

β) υπευθυνότητας για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, 

γ) ύπαρξης κοινών στόχων, 

δ) κατανομής υλικών και ανθρώπινων πόρων με γνώμονα την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών 

αναγκών και  

ε) ανάπτυξης κοινωνικών, επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. 

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ: 

α) Ενεργεί σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές της επιστημονικής και επαγγελματικής 

ιδιότητάς του και στο πλαίσιο των παγκόσμιων διακηρύξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η 

Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που κυρώθηκε με το ν.2101/1992, η Σύμβαση για 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που κυρώθηκε με το ν.4074/2012, κ.λπ.. 

β) Επιδεικνύει σεβασμό στη διαφορετικότητα και συμβάλλει στην καταπολέμηση κάθε 

διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

γ) Κατανοεί και εντοπίζει τις διαστάσεις της εκπαίδευσης, που παρεμποδίζουν τις λειτουργίες, 

που είναι απαραίτητες για τη μάθηση και την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 

δ) Προωθεί τις αρχές και τις πρακτικές της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στο 

εκπαιδευτικό αγαθό. 

ε) Έχει την ευθύνη για την διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

των μαθητών και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και για τη διαφύλαξη του επαγγελματικού 

απορρήτου στις συνεργασίες τους με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των σχολικών μονάδων. 

στ) Συνεργεί με τους μαθητές και τις οικογένειες που απευθύνονται στο Κ.Ε.Σ.Υ., με το 

προσωπικό των σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με τους λοιπούς φορείς και 

τα θεσμικά όργανα, καθώς και με τα μέλη της κοινότητας, με σκοπό την προαγωγή των στόχων της 

εκπαίδευσης και τη διασφάλιση της μαθησιακής προόδου και της ψυχοκοινωνικής υγείας όλων των 

μαθητών. 

ζ) Εκπληρώνει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες 

επαγγελματικής δεοντολογίας της κάθε ειδικότητας. Κάθε επιστήμονας λειτουργεί και 

δραστηριοποιείται στα όρια της ειδικότητάς του, στηριζόμενος στην εκπαίδευση και στην εμπειρία 

του. Αναγνωρίζει τα όρια και τις παραμέτρους της ειδικότητάς του, τον επαγγελματικό ρόλο του 

ιδίου καθώς και των άλλων ειδικοτήτων. 

η) Χρησιμοποιεί κατάλληλες διαδικασίες και εργαλεία μέτρησης για την αξιολόγηση των 

πάσης φύσεως αιτημάτων (αξιολογητικών, συμβουλευτικών κ.α.) και ενημερώνεται συνεχώς για 
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όλες τις παραμέτρους, όπως την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την κατάλληλη τεχνική εφαρμογή και 

τους περιορισμούς αυτών των μεθόδων. Δεν κάνει χρήση ψυχομετρικών εργαλείων ή λοιπών μέσων 

αν δεν είναι εκπαιδευμένος σε αυτά. 

θ) Χρησιμοποιεί κατάλληλους τρόπους και μεθοδολογία διερεύνησης αναγκών, αξιολόγησης, 

και διατύπωσης εισηγήσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του έργου 

του. 

ι) Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για 

την αντιμετώπιση περιστατικών παιδικής κακοποίησης. 

3. Β΄ΜΕΡΟΣ:  

Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τη διαδικασία σύνταξης ενός 

Ε.Ε.Π. και αποκτούν εμπειρία των όρων και των παραμέτρων που έχουν να κάνουν μ’ αυτή τη 

διαδικασία. 

3.1. Σχεδιασμός Ε.Ε.Π..  

Στην υποενότητα αυτή εστιάζουμε στο σχεδιασμό του Ε.Ε.Π. και ιδιαίτερα στο ορισμό των 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων με βάση  δειγματικές  γνωματεύσεις Κ.Ε.Σ.Υ. για 

μαθητές Παράλληλης Στήριξης και Τ.Ε. των σχολείων γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναλύσαμε στο πρώτο μέρος.  

Στο εργαστήριο διενεργείται σύνταξη Ε.Ε.Π. συγκεκριμένου υποδείγματος (παράρτημα 1), το 

οποίο περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης και στοιχεία περιγραφής. Στα στοιχεία ταυτοποίησης 

αναφέρονται τα στοιχεία της δομής, στην οποία υλοποιείται, τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή και 

τα στοιχεία των συμμετεχόντων (ειδικός παιδαγωγός, εκπαιδευτικός γενικής αγωγής και τα μέλη της 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ.). Στα στοιχεία περιγραφής περιλαμβάνεται η περιγραφή της παρούσας κατάστασης, η 

διατύπωση των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων στόχων, η χρονική διάρκεια και τα μέσα 

που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος. 

Η παρούσα κατάσταση εστιάζει στη λειτουργικότητα του μαθητή με βάση την αξιολόγηση της 

διεπιστημονικής ομάδας του Κ.Ε.Σ.Υ. και γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά συγκεκριμένου 

γνωστικού και αναπτυξιακού τομέα του μαθητή. Είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει 

το εκπαιδευτικό προφίλ του μαθητή και κάθε Ε.Ε.Π. να εφαρμόζεται με σημείο αφετηρίας την 

παρούσα κατάσταση, τις δυνατότητες του μαθητή αλλά και τα τρωτά του σημεία (Πολυχρονοπούλου, 

2001, Πόρποδας, 2005).  

Ο μακροπρόθεσμός στόχος αφορά στον τελικό (π.χ. ετήσιο) στόχο που επιδιώκεται να 

κατακτήσει ο μαθητής με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ο στόχος αυτός (μακροπρόθεσμος) 

υποδιαιρείται σε βραχυπρόθεσμους στόχους μικρής διάρκειας.  

Η χρονική διάρκεια συνδέεται με το ικανό και αναγκαίο χρονικό διάστημα που εκτιμάται ως 

επαρκής για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων στόχων. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν ότι 

οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, καθώς και το σύνολο του σχεδιασμού αυτού, ορίζονται, αξιολογούνται 

και επαναπροσδιορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 

Ε.Ε.Π. πάντα προς όφελος του μαθητή.  

Η διατύπωση των στόχων, η επιλογή της μεθοδολογίας και του παιδαγωγικού υλικού 

συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. 

3.2. Ανάπτυξη των Ε.Ε.Π.  

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και συντάσσουν 

ένα Ε.Ε.Π. για τον μαθητή, του οποίου τη γνωμάτευση έχουν μελετήσει νωρίτερα, επιλέγοντας ένα 

συγκεκριμένο αναπτυξιακό ή γνωστικό τομέα και προσδιορίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία 

περιγραφής για την υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης. Για το σκοπό αυτό 

λαμβάνουν υπόψιν τους τα παρακάτω: 
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Η διατύπωση των στόχων (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμων) θα πρέπει να αποτυπώνει: 

• Τη δεξιότητα που ζητείται να εκδηλώσει ο μαθητής με το τέλος της διδασκαλίας (διατύπωση 

με ρήματα δράσης) (παράρτημα 2). 

• Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας 

(πλαίσιο-υλικά-οδηγίες-είδος και βαθμός βοήθειας). 

• Το κριτήριο επίτευξης- ακρίβεια, ταχύτητα (σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο του 

μαθητή). 

Επίσης, ο διδακτικός στόχος θα πρέπει να διατυπώνει και να περιγράφει με σαφήνεια, ακρίβεια 

και με πληρότητα την ικανότητα ή τη δραστηριότητα (επιθυμητή συμπεριφορά), για την οποία θα 

είναι ικανός ο μαθητής μετά το τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Ο στόχος προσδιορίζει ένα 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα διδασκαλίας – δεν περιγράφει την πορεία της διδασκαλίας, ούτε το 

περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας και έχει ρηματική διατύπωση. Κατά τη σύνταξη ενός Ε.Ε.Π. 

τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα : 

• Τι θέλω να πετύχει ο μαθητής;  

• Πώς θα το κατορθώσω;  

• Με ποια μέσα; 

• Πώς θα ελέγξω ότι το πέτυχε;  

• Πόση χρονική διάρκεια να ορίσω; 

• Πότε να αξιολογήσω την επίτευξη του στόχου; 

• Με ποιους θα συνεργαστώ; 

Σε ό,τι αφορά τα μέσα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του 

προγράμματος και την αξιολόγησή του οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν δραστηριότητες 

βασισμένες στη διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση, σύμφωνα με το μαθησιακό προφίλ του 

μαθητή (Πόρποδας, 2005, Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008), και χρησιμοποιώντας υποστηρικτικό 

υλικό βασισμένο στο Δ.Ε.Π.Σ., στα Α.Π.Σ. και στο Π.Α.Π.Ε.Α. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009).  

Κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα, που είναι βασισμένη στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Να είναι κατανοητή ως προς τη διαδοχή των οδηγιών (και  ιεραρχική ακολουθία). 

• Να βασίζεται στο Α.Π.Σ. της τάξης και του μαθήματος. 

• Να οδηγεί στην ολοκλήρωση της δεξιότητας. 

• Να είναι δομικά συνδεδεμένη. 

• Να εμπίπτει στην κοινωνική εμπειρία – προφίλ του μαθητή (πρόγραμμα-οδηγίες). 

4. Συμπεράσματα 

«Αυτό που θα πρέπει να θυμάται ο κάθε εκπαιδευτικός και που βασίζεται στη Διεθνή Σύμβαση 

για τα δικαιώματα του Παιδιού είναι ότι : “Όλα τα παιδιά (ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν) έχουν τα ίδια δικαιώματα στη  μάθηση, στην εκπαίδευση και στην 

απόκτηση γνώσεων” (Διεθνής Σύμβαση)» (Κατσούγκρη, αχρον.:46). Το εργαστήριο αυτό 

πραγματοποιείται στη βάση παρόμοιων θεωρήσεων που στοχεύουν σ’ ένα «σχολείο για όλους με 

όλους». 

Άλλωστε, ακολουθώντας τη θεωρητική βάση και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις καταξιωμένων 

παιδαγωγών που υποστηρίζουν εμπεριστατωμένα, ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν, στο βαθμό 

που οι μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζονται έγκαιρα, και γνωματεύονται σωστά, (Πόρποδας, 2011), 

θεωρούμε κοινωνικά αναγκαίο και πολιτικά επιβεβλημένο να αντιμετωπίζουμε τις μαθησιακές 

δυσκολίες των μαθητών μας με παιδαγωγική υπευθυνότητα, με επιστημονική συγκρότηση και 

εξατομικευμένη διαφοροποίηση. 
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